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MarSurf CM - OPTICKÁ 3D MIKROSKOPIE
JEDNA TECHNOLOGIE - MNOHO VÝHOD

1   Maximální výkon
Kombinace vysoké hustoty měřicích bodů a měře-
ní v pouhých několika sekundách

2      Vysoká přesnost s 16 bitovou technologií HDR
Nejmodernější obrazové senzory, vysoce výkonné 
optické prvky a přesné dálkoměrné systémy pro 
měření podle příslušných norem

3     Skutečné 3D měřené hodnoty
Fyzické snímání dat pomocí patentované konfokální 
technologie Multi Pinhole

4     Intuitivní ovládání
Promyšlená koncepce ovládání a ergonomická 
řešení pracovišť

5     Jednoduchá automatizace
Sériová měření nezávislá na aktuálním uživateli, jež 
odpovídají požadavkům na průmyslové použití

6     Robustní konstrukce 
Vysoká opakovatelnost díky průmyslovému designu 
navrženému podle nároků skutečné praxe

7     Vysoká fl exibilita
Modulární konstrukce hardwarových součástí, 
výkonná softwarová řešení a standardizovaná 
rozhraní
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MarSurf CM - OPTICKÁ 3D MIKROSKOPIE

KVALITA A SHODA S NORMAMI

• Osvědčená konfokální technologie poskytuje 3D měření povrchu 

ve vysokém rozlišení. Díky tomu poskytuje nové poznatky o povr-

chových strukturách a procesech zpracování.

• Díky konfokálnímu principu měření povrchu jsou data k dispozici 

jako skutečné výškové souřadnice (x, y, z). Přesné vyhodnocení je 

možné pouze s těmito kvantitativními informacemi.

• Četné parametry profi lu a povrchu kompatibilní s ISO zaručují 

srovnatelnost a použitelnost výsledku jak ve výzkumu a vývoji, tak 

i ve výrobě.

• Společnost Mahr vždy implementuje nejnovější normy a standardy.

RYCHLOST A FLEXIBILITA

• Díky rychlému snímkování poskytují systémy MarSurf CM záznam 

3D dat s vysokým rozlišením během několika sekund.

• Odpadá příprava vzorků, která je vyžadovaná u jiných technologií 

(např. opatření protiodrazovou vrstvou nebo naprašování).

• Intuitivní asistence pro uživatele v rámci měřicího softwaru zaruču-

je jednoduchý a rychlý začátek měření.

• Měřená data se přenáší do kompletního protokolu o měření bez 

časově náročných mezikroků.

• Měřící přístroje lze použít v laboratoři i ve výrobním prostředí.

• Měření jsou možná téměř u všech kombinací materiálů.

Analýza tvrdosti

MarSurf CM - OPTICKÁ 3D MIKROSKOPIE
APLIKACE
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REPRODUKOVATELNOST
• Způsob získávání fyzikálních dat vede k opakovatelným a repro-

dukovatelným měřením.

• Stabilní mechanické provedení série MarSurf CM zaručuje kvalitu 

a stabilitu měřených dat.

• Každá osa může být navíc vybavena vysoce přesnými systémy 

měření délky dráhy.

• Všechny měřicí přístroje jsou přebírány a dodávány s certifi kova-

nými etalony. Důkaz poskytuje protokol o převzetí.

• Možnost automatizace zajišťuje maximální reprodukovatelnost 

výsledků měření. 

AUTOMATIZACE

• Proces měření a vyhodnocení měřených dat je plně automatizo-

vatelný.

• Díky detekci soutiskových značek jsou možné chyby polohy vzor-

ku detekovány a opraveny bez vlivu uživatele.

• Integrované sledování rozsahu měření umožňuje plně automati-

zované měření vhodné pro průmyslové prostředí.

• Průmyslové požadavky na plnou automatizaci jsou splněny funk-

cemi, jako je správa uživatelů, připojení k databázi, čtení ma-

ticového kódu, porovnání požadovaných a skutečných hodnot 

nebo mapování SPC.

Databáze

Vložení 
vzorku

Výběr 
typu vzorku

Zahájení 
měření

Automatické 
vyhodnocení

Vytvoření proto-
kolu o měření

Předpis měření

Tolerance

Výsledky

Vytvoření protokolu o měření
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Flatness, coplanarity

MarSurf CM - OPTICKÁ 3D MIKROSKOPIE
APLIKACE

Elektronická součástka

Objem

Tvar, obrys

Mikromisky

Mikrokomponenta
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2D/3D drsnost podle ISO

Strukturovaný plech

Etalon drsnosti

Nepoužitý brusný pás

Použitý brusný pás

Tribologie, podíly nosných ploch, funkční objem
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Polygrafický průmysl a bezpečnostní technologie

• Přítlačný válec 

• Přítlačné desky

• Papírová síta

• Bankovky

• Bezpečnostní prvky

• Umělecké předměty

• Čipové karty

Energetika

• Solární články

• Palivové články

• Baterie

• Převodovky a turbíny

Automobilový průmysl

• Pohonné ústrojí

• Karosérie

• Interiér

• Elektronika

• Skleněné komponenty

• Lakování

Elektronika a polovodiče

• BGA

• MEMS

• Výkonová elektronika

• Mikroelektronika

• Spoje typu microvia

• Hybridní technologie

• Vývody a desky plošných spojů

MarSurf CM - OPTICKÁ 3D MIKROSKOPIE
ODVĚTVÍ
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Lékařská technika

• Implantáty

• Mikrofluidní technika

• Senzorika

• Stenty

• Mikrotomy

• Inteligentní materiály

Mikrosystémy

• MEMS

• LED

• Výkonová elektronika

• BGA

• Mikrooptika

Nástrojářská technika

• Řezné a frézovací nástroje

• Holicí čepelky

• Brusné papíry

• Povlaky

• Mikronástroje

Materiálová věda

• Obrábění povrchu

• Lehké konstrukce

• Nové materiály

• Lamináty

• Keramika

• Vlákna
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MarSurf CM CONFOCAL TECHNOLOGY

Robustní senzorika MarSurf CM je založena na pa-

tentované technologii CMP (Confocal Multi Pinhole).

Světlo světelného zdroje LED () se zaostřuje přes 

disk s více otvory, MPD (), a objektiv na povrch vzor-

ku (). Světelné paprsky se od vzorku odráží a vrací 

se do měřícího přístroje. Na každém bodovém otvoru 

MPD je odražené světlo redukováno na zaostřenou 

část. Světelné paprsky se vrací rozdělovačem paprsků 

() a jsou snímány kamerou ().

Otáčením disku s více otvory se povrch kompletně 

naskenuje. Tento princip zabraňuje tomu, aby pixely 

kamery byly rušeny rozptýleným světlem sousedních 

měřících bodů.

Intenzita světla pro každý jednotlivý obrazový bod 

se mění v závislosti na poloze objektivu v ose z. Při 

maximální intenzitě je měřicí bod zaostřen. Společ-

ně pozorované jednotlivé hodnoty dávají konfokální 

křivku.

Z konfokální křivky se pak vypočítá přesná hodnota 

výšky obrazového bodu.

Objektiv se pohybuje v ose z, 
a tím umožňuje pořízení snímků 
v různých výškách. Výsledkem je 
dávka snímků.

Každý konfokální snímek odpovídá vodo-

rovnému řezu vzorkem. Na jedno měření lze 

pořídit více než 1000 konfokálních snímků.

Konfokální obraz zobrazuje pouze 
zaostřené body.

Mikroskopický snímek zobrazí 
zaostřené i rozostřené body.

V
ýš

ka
 z
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MarSurf CM MarSurf CM

Nejvyšší kvalita signálu díky patentované technologii s více 

otvory

Technologie s více otvory byla vyvinuta a patentována společ-

ností NanoFocus AG. Unikátní proces umožňuje velmi rychlé 

pořízení snímku. Kromě toho se vyznačuje extrémně nízkým 

rozptylem a robustním signálem při vyšším světelném zisku. 

Tím se dosáhne rozlišení výšky až do nanometrického rozsahu.

Stochastické rozdělení otvorů v technologii s více otvory za-

braňuje tomu, aby se změřily dva sousední měřící body bez-

prostředně po sobě. Na rozdíl od konvenčních metod měření 

s lineárním snímáním to zabraňuje vlivům rozptýleného světla, 

měření artefaktů a měření nejsnadnějšími směry.

Naměřené hodnoty výšky každého jednotlivého obrazového 

bodu umožňují přesnou trojrozměrnou rekonstrukci povrchu. 

Informace o intenzitě současně poskytuje mikroskopický sní-

mek s hlubokým zaostřením a vysokým rozlišením. Při použití 

barevné kamery (volitelně) lze navíc vytvořit barevný snímek 

povrchu.

lineární snímání lineární snímání

Snímek intenzity

Topografi cký snímek

3D snímek ve skutečných barvách

Snímání Výsledek
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Standard HDR

Tl
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Odraz

MarSurf CM KONFOKÁLNÍ TECHNOLOGIE
SNÍMACÍ MODUL

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY

Funkce HDR / 16 bitů

Funkce HDR (High Dynamic Range) zajišťuje optimalizovanou 

obrazovou reprodukci měřeného povrchu. Zjištěním informací 

o výšce v 65 536 úrovních šedé barvy (16 bitů) lze minimalizo-

vat přeexpozice a podexpozice a detekovat nejjemnější stupně 

kontrastu. Tak lze měřit s vysokou přesností povrchové struktu-

ry se strmými boky a složité geometrie bez artefaktů.

Při měření průhledných vzorků se detekují vrcholy intenzity 

odraženého světla na jednotlivých vrstvách. Umístěním ohnis-

kové roviny na každou jednotlivou vrstvu lze změřit příslušný 

povrch vzorku. Tímto způsobem lze také zjistit tloušťku vzor-

ku.

Binning

V režimu binning jsou sousední obrazové body seskupeny do 

bloku obrazových  bodů. Tím je zlepšen poměr signálu k šumu 

a je zrychleno pořízení snímku. V závislosti na měřicí úloze lze 

zvolit optimální poměr mezi rozlišením a snímkovací frekvencí.

Režim binning 2x2
Čtyři jednotlivé obrazové body 
jsou sloučeny do jednoho bloku 
obrazových bodů.

Plné rozlišení
Snímání jednotlivých obrazových 
bodů
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HD STITCHING























 







MarSurf CM 3×3 HD-Stitching

Measurement 
point density

MarSurf CM 5×6 Stitching

short

reduced

long

SHAPE TRACING

MarSurf CM KONFOKÁLNÍ TECHNOLOGIE

Automatické sledování rozsahu měření

Shape Tracing nabízí možnost měřit i zakřivené nebo 

zvlněné povrchy pomocí procesu stitching bez předcho-

zího nastavení rozsahu měření. Po jednorázovém auto-

Pomocí funkce HD stitching (automatické skládání snímků) lze bezpočet jednotlivých snímků spojit do velkorozměrového cel-

kového snímku v plném rozlišení.  Pole snímku lze přitom zvolit fl exibilně. Měření metodou stitching probíhá plně automaticky 

prostřednictvím motorizovaných os x, y, z. 

Skleněné stupnice ve všech osách
Integrované skleněné stupnice zajišťují vysokou přes-

nost polohy a tím i složení snímků bez artefaktů.

Rychlý stitching s vysokou hustotou měřících bodů
Na rozdíl od jiných metod měření hustota měřicích bodů v re-

žimu stitching není u technologie MarSurf-CM snížena. Přes 

tuto trvale vysokou hustotu měřicích bodů je doba měření 

výrazně nižší než u konvenčních technologií. Tato výhoda je 

patrná zejména při stitchingu velkých rozsahů měření.

matickém předběžném skenování následuje sledování 

povrchu bez dvojitého snímání v jediném měření. Díky 

inteligentnímu sledování tvaru se doba měření zkracuje 

až 7 krát.

MarSurf CM: inteligentní sledování tvaru s nejvyšší rychlostí měření

Konvenční systém: pevný rozsah měření a časově náročné dvojí snímání

Jednotlivý 
snímek

Doba měření

konvenční 3×3 stitching

Jednotlivý 
snímek

konstantní zredukovaný
Hustota měří-

cích bodů

Doba měření
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MarSurf CM

SEM

MarSurf CM
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MarSurf CM KONFOKÁLNÍ TECHNOLOGIE
TECHNOLOGICKÉ VÝHODY

3D měření nového a používaného 
snímacího hrotu.

Ideální alternativa k REM a AFM

Konfokální optická technologie nabízí u charakterizace technických povrchů v mikrometrickém 

a nanometrickém rozsahu mnoho výhod.

Na rozdíl od rastrovací elektronové mikroskopie (REM) jsou u konfokálního měření povrchu data 

jako skutečné souřadnice výšky (x,y,z). Pouze s těmito kvantitativními informacemi je možné přes-

né vyhodnocení 3D parametrů, které mají mnohem větší výpovědní hodnotu. Kromě toho není 

nutná žádná příprava vzorku.

Optický systém má výhody také oproti AFM, jako například velké rozsahy měření, vysoká rychlost 

a bezdotykovost. Vyšší laterální prostorové rozlišení REM a AFM ve srovnání s optickými systémy 

přitom v praxi často není potřeba.

Shoda s normami a shoda s daty z dotykového měření

Reprodukce přesného profi lu nejjemnějších struktur drsnosti je hlavním kritériem kvality konfokál-

ní měřící techniky používané společností Mahr. Zejména v průmyslovém použití je zvláště důležitá 

srovnatelnost s hodnotami drsnosti měřenými dotykovou metodou podle příslušných norem. Četné 

vědecké a průmyslové studie jasně dokazují, že systémy Mahr zde splňují nejvyšší nároky a mohou 

se nesporně používat vedle dotykových měřicích systémů. Kalibrace přístrojů Mahr probíhá pomocí 

certifi kovaných etalonů, které se obvykle používají i při technice dotykového měření drsnosti. Vy-

hodnocení dat o profi lu a povrchu je také v souladu s mezinárodními normami, např. na základě 

mezinárodní normy ISO 25178.

99% shoda (KKF)
v rámci reprezentativní srovnávací studie: Correlations of topography measurements of NIST SRM 2460 standard bullets by four techniques, 
Meas. Sci. Technol., London, 2006
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Korelace dotykové metody snímání a konfokálního mikroskopu MarSurf CM
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High resolution and great robustness

Ultra-fast measurements with a high measurement 
point density

High-quality and unfi ltered raw data

Low level of scattered light thanks to patented 
multi-pinhole-disc

Reliable measurements of all surfaces regardless of 
surface properties

Excellent signal to noise ratio on steep fl anks and 
high contrast features

Fast overall measuring process without prior 
sample preparation or tilt correction 

Robust hardware with low maintenance needs and 
minimum down-time

Highly-advanced technology made in Germany

Safety due to collision detection in all directions to 
protect your workpiece and measuring system

MarSurf CM KONFOKÁLNÍ TECHNOLOGIE
VÝHODY OPROTI JINÝM METODÁM MĚŘENÍ

Vysoké rozlišení v kombinaci s velkou robustností

Velmi rychlá měření s vysokou hustotou měřících bodů

Vysoce kvalitní a nefi ltrovaná prvotní data

Proces s nízkým rozptylem světla díky patentovanému 
disku s více otvory

Spolehlivé měření na všech površích bez ohledu na 
vlastnosti povrchu

Vysoká akceptace boků a vysoká dynamika

Rychlý proces měření bez předchozí přípravy vzorku 
nebo korekce sklonu 

Měřící systémy s nízkými nároky na údržbu

Vyspělá technologie Made in Germany

Bezpečnost díky detekci kolizí ve všech směrech chrá-
nící váš obrobek a měřící systém

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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VÝKONNÝ SOFTWARE

EFEKTIVNÍ VYHODNOCENÍ 
 A DOKUMENTACE

• Nezávislý na uživateli

• Výkonná automatizace

• Nastavení a vyhodnocení podle přání zákazníka

• 3D analýza, ISO 25178, ISO 13565, ISO 12781,…

• 2D analýza, ISO 4287 

• Geometrie, objem, obrys, porovnání CAD,...

INTUITIVNÍ MĚŘENÍ

• Promyšlené vedení uživatele

• Funkce předběžného skenování (navigátor)

• Jen několik kliknutí k měření (technologie snapshot)

• Automatické nastavení jasu (automatická intenzita) 

• Automatické nastavení rozsahu měření (automatický rozsah)

• Ukládání všech parametrů jako šablony pro podobná měře-

ní (funkce šablony)
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INDIVIDUÁLNÍ
 AUTOMATIZACE

• Sériová měření nezávislá na uživateli

• Časově efektivní práce

• Různé měřicí úlohy a vyhodnocení v jednom měřícím předpisu

• Vytvoření protokolu a kontrola SPC

• Databázově orientované

ZOBRAZENÍ S VYSOKOU 
 VYPOVÍDACÍ HODNOTOU

• Rychlé a kvalitativně hodnotné 3D zobra-

zení

• Překrývání 3D dat měření s měřením inten-

zity a barev

• Zobrazení profi lu 

• Zobrazení výsledku
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Navigator-Funktion

    



Conventional method

Intuitivní měřící a ovládací software MarSurf MSW zaručuje 

efektivní provádění měření. Se softwarem MarSurf Metrology 

lze ovládat všechny senzory a přehledovou kameru pohodlně 

z uživatelského rozhraní. Při přepínání mezi senzory nebo pře-

hledovou kamerou se měřící hlava automaticky přesune do de-

fi nované polohy měření. Po několika sekundách jsou k dispozici 

vypovídající 3D zobrazení výsledků měření s možností překrytí 

úrovní intenzity. Software je k dispozici v mnoha jazycích.

Funkce navigátor 
Pomocí funkce navigátor se vytvoří rychlý přehledný snímek, ve 

kterém se požadovaný rozsah měření pohodlně vybere myší.

Funkce šablony
Pomocí funkce šablony lze uložit parametry měření jako šab-

lonu. Díky tomu lze snadno realizovat poloautomatické série 

měření.

Technologie Snapshot
Po najetí do požadovaného místa vzorku stačí k dosažení op-

timálního výsledku měření jedno kliknutí. Software MarSurf 

Metrology automaticky řídí všechna nastavení, jako je rozsah 

zaostření a jas. Zároveň zůstává dostatek prostoru pro individu-

ální nastavení.

Software pro analýzu povrchu MarSurf MSW nabízí obsáhlý balíček funkcí pro zobrazení a analýzu 
struktury, drsnosti, zvlnění, výšky stupňů, obrysu a dalších charakteristik povrchů.

Intuitivní vícejazyčné uživatelské rozhraní umožňuje vytvářet komplexní analytické zprávy jediným 
stisknutím tlačítka. Různé možnosti zobrazení, jako je zobrazení profi lu, 3D rekonstrukce nebo 
odrazový snímek, vytvářejí smysluplné protokoly měření. Uživatel může snadno vytvořit a imple-
mentovat individuální vyhodnocení protokolů.

Software vždy obsahuje nejnovější standardní parametry a funkce.

Software je k dispozici ve verzích Standard, Extended a Premium. Dále jsou k dispozici speciální 
moduly, například pro statistické vyhodnocení částicové analýzy.

MarSurf CM - OPTICKÁ 3D MIKROSKOPIE
VÝKONNÁ ŘEŠENÍ SOFTWARU

MarSurf MSW

MarSurf MfM

S technologií Snapshot

Zaměření 
vzorku

Přesunutí 
objektivu 
nahoru

Přesunutí 
objektivu 

dolů

Nastavení 
jasu

Nastavení 
horní 

hranice 
měření

Nastave-
ní dolní 
hranice 
měření

Zahájení 
měření

Automatická intenzita
Automatický rozsah

Zahájení 
měření

Zaměření 
vzorku
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Se softwarem MarSurf ASW lze jednotlivá měření a speciální vyhodnoce-

ní upravené podle přání zákazníka snadno automatizovat.

Přizpůsobitelné protokoly o měření
V databázi lze defi novat a ukládat neomezený počet protokolů o měře-

ní. Stanovené parametry měření se ukládají v šabloně měření, a jsou tak 

připraveny k dalšímu použití.

Pro každý jednotlivý vzorek lze defi novat neomezený počet pozic měře-

ní. Pro každou z těchto pozic měření lze defi novat individuální nastavení 

senzorů. U sériových měření se k několika vzorkům najíždí a měří se ana-

logicky k postupu jednotlivého měření. Všechny vzorky lze měřit shodně 

podle defi novaných nastavení měření. Stejně tak lze pro každý vzorek 

jednotlivě defi novat, aktivovat nebo deaktivovat parametry měření.

Databázově orientovaný
Databázově orientovaný software MarSurf ASW má velmi obsáhlou 

knihovnu pro vyhodnocení. Výsledky měření a vyhodnocení jsou trvale 

uloženy, a proto jsou k dispozici pro statistické kontroly procesů. Přístup 

do centrální, síťové databanky a k protokolům, které jsou v ní uložené, je 

možný z několika systémů.

Vhodný pro průmysl
Podporováním detekce soutiskových značek nebo předáváním naměře-

ných dat do statistického softwaru (např. QS-Stat) splňuje software běžné 

průmyslové standardy. Je podporován paralelní sběr a vyhodnocení dat 

z měření pomocí dvou počítačů. Přesné rozdělení mezi režimem obsluhy 

a správce zaručuje snadné ovládání a spolehlivé výsledky.

Multisenzorika

Předpisy pro měření lze také vykonávat prostřednictvím několika senzo-

rů. Za tímto účelem lze stanovit defi novaný automatický přechod mezi 

senzory.

MarSurf ASW
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AUTOMATIZACE POMOCÍ SOFTWARU MarSurf AUTOMATION

1     SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ
• Hierarchická správa uživatelů s ochranou heslem
• Zabezpečení kalibračních dat
• Přiřazení práv na úrovni obsluhy, procesu a správy 

 

2     SBĚR INFORMACÍ O VZORKU
• Shromažďování informací týkajících se zakázky: např. ID uživatele, typ součásti, číslo šarže, datum/čas atd.
• Ruční zadávání informací
• Digitální zadávání pomocí čtečky čárových kódů nebo čtečky kódů DataMatrix
• Automatické propojení předpisů pro měření s příslušnými předpisy pro vyhodnocení 

 

3     KONTROLA POLOHY VZORKU
• Zjišťování a kontrola polohy vzorku. Volitelně je možná korekce pomocí rozpoznání soutiskových značek
• Vyrovnání nerovností při vkládání vzorku
• Překročení tolerancí součástí/rozměrů a odpovídající korekce polohy měření
• Je možné převzetí nové polohy a přizpůsobení předpisů pro měření 

 

4      MĚŘENÍ
• Spuštění jednotlivých měření nebo sériových měření 

5    AUTOMATICKÉ VYHODNOCENÍ
• Přenos naměřených dat do analytického softwaru
• Vyhodnocení pomocí předdefinovaných předpisů pro vyhodnocení nebo šablon, které jste sami vytvořili 

6     AUTOMATICKÉ VYTVÁŘENÍ PROTOKOLŮ O MĚŘENÍ
• Komplexní zobrazení výsledků měření pomocí přehledných protokolů o měření
• Individuálně přizpůsobitelné protokoly o měření s vysokou vypovídací hodnotou
• Výstup je možný prostřednictvím MS Excel nebo jako PDF 

7     EXPORT DO DATABÁZE
• Přenos souboru dat měření a protokolu o měření do předdefinované databáze
• Export výsledků měření jako ASCII, ve formátu QS-Stat nebo prostřednictvím Excel VBA-Script
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Datum

Lot number

AUTOMATIZACE POMOCÍ SOFTWARU MarSurf AUTOMATION

nebo

V průmyslu je celosvětovým trendem automatizovaná kontrola kvality nezávislá 

na uživateli. Sériová měření nezávislá na uživateli lze efektivně provádět pomocí 

měřících systémů a automatizačního softwaru společnosti Mahr. Tím se zvyšuje 

efektivita a snižují se prostoje. Schopnost měřidla je přitom zaručena díky nejvyšší 

opakovatelnosti měření. 

Uživatel

Heslo

Vyhodnocení

Předpis pro měření Předpis pro 
vyhodnocení

nebo

Čas

Číslo šarže

 OK/NOK SPC
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MarSurf CM explorer MarSurf CM expert

MarSurf CM - OPTICKÁ 3D MIKROSKOPIE
VÝROBNÍ ŘADA CM
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MarSurf CM mobile MarSurf CM selectMarSurf CM mobile MarSurf CM
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MarSurf CM explorer

Flexibilní univerzální měřicí řešení

MarSurf CM explorer je kompaktní a uživatelsky přívětivý 

kompletní systém pro přesné měření a analýzu povrchů.

Tato generace zařízení MarSurf CM explorer slučuje osvědčené 

vlastnosti s inovativní technologií MarSurf CM. Měřicí systém 

je plně vybaven funkcí HDR, automatickým rozpoznáváním ob-

jektivů a detekcí kolizí ve všech směrech prostoru.

Zařízení MarSurf CM explorer vyniká po léta jak pro ekonomic-

ké použití v laboratoři, tak pro zajištění kvality ve výrobním 

prostředí. Rychle a jednoduše poskytuje spolehlivé 3D měřené 

hodnoty v pouhých několika krocích. 

MarSurf CM explorer

• Vysoká měřicí rychlost i při plném rozlišení

• Uživatelsky příjemný koncept

• Bezpečnost díky antikoliznímu systému

• Funkce HDR (16 bitů)

• HD stitching – konstantně vysoké rozlišení i pro 

velké měřené plochy
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MarSurf CM expert

Výkonný laboratorní měřící systém 

MarSurf CM expert je optimalizován pro použití ve zkušební 

a vývojové laboratoři a splňuje nejvyšší nároky v oblasti bez-

kontaktní technologie měření povrchu.

Měřicí systém je vybaven senzory s vysokým rozlišením, systé-

my měření délky dráhy ve všech osách (x,y,z) a četnými auto-

matizačními možnostmi. Zařízení MarSurf CM expert nabízí 

maximální jednoduchost použití díky ručnímu polohování ve 

směru osy z a ergonomické konstrukci.

Měřicí systém se vyznačuje možností uživatelsky nezávislých 

a plně automatických měření pro jednoduché použití při za-

jišťování kvality.

MarSurf CM expert

• S možností automatizace

• Vysoká měřicí rychlost i při plném rozlišení

• Uživatelsky příjemný koncept

• Bezpečnost díky antikoliznímu systému

• Funkce HDR (16 bitů)

• HD stitching – konstantně vysoké rozlišení i pro 

velké měřené plochy
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MarSurf CM select

MarSurf CM select - měřicí zařízení na míru

Společnost Mahr sestavuje zařízení MarSurf CM select přesně 

podle požadavků zákazníka. K dispozici je velký výběr hardwa-

rových a softwarových komponent. Díky své modulární kon-

strukci lze měřicí systém přizpůsobit různým měřicím úlohám 

a individuálním požadavkům na automatizaci, komfort měření 

a přesnost. Proto je zařízení MarSurf CM select ideálním řeše-

ním jak pro automatizované zajištění kvality, pro všestranné 

použití ve výzkumné laboratoři, tak i pro výrobní prostředí.

Jako multisenzorový systém nabízí zařízení MarSurf CM select 

možnost kombinovat různé senzorové technologie do jedno-

ho měřícího zařízení. V závislosti na měřicí úloze lze flexibilně 

zvolit optimální senzor. Pro maximální jednoduchost použití 

jsou standardní senzory řízené softwarem.

MarSurf CM select + multisenzorika

Přehledová kamera

Chromatické senzory (CP)

MarSurf CM select

• Individuálně konfigurovatelný

• Plná automatizace

• Multisenzorika – různé přídavné senzory

• Velké posuvové jednotky

• Rozhraní vhodné pro výrobní prostředí

• Detekce kolizí

• Navrženo pro nepřetržitý provoz
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MarSurf CM mobile

Připravený k použití ve všech oblastech

Nová generace mobilních MarSurf CM přístrojů kombinuje 

osvědčené vlastnosti mobilních přístrojů a HD funkčnost staci-

onárních přístrojů. Přenosné zařízení MarSurf CM mobile bylo 

speciálně navrženo pro měření na velkých objektech a těžko 

pohyblivých vzorcích, jako jsou např. válce a karosérie.

Během několika minut je měřící systém připraven na jakém-

koliv místě k použití. MarSurf CM mobile je připojen přímo 

k laptopu bez dalších ovladačů. Protože váží pouhých 8 kg, 

lze zařízení MarSurf CM mobile snadno přepravovat a použí-

vat i na cestách.

MarSurf CM mobile je ideální pro průmyslové použití v celém 

výrobním řetězci. S jedním revolverovým zásobníkem objekti-

vů a softwarovým řešením podle specifi kací uživatele splňuje 

měřící systém požadavky různých měřicích úloh. 

MarSurf CM mobile

• Mobilní aplikace – měření přímo na dílci

• Kompaktní systém (8 kg) s motorizovanými osami

• Robustní a spolehlivý

• Vysoká měřicí rychlost i při plném rozlišení

• Uživatelsky příjemný koncept

• Bezpečnost díky antikoliznímu systému

Speciálně upravený transportní kufr umožňuje snadný převoz přístroje. 
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MarSurf - OPTICKÁ 3D PROFILOMETRIE
DALŠÍ PRODUKTOVÉ ŘADY

Flexibilní 3D profi lometr pro kontrolu kvality - 
nyní s technologií liniových senzorů

Díky optické 3D profilometrii MarSurf můžete měřit mnohem rychleji 

než s konvenčními snímacími systémy. To šetří čas a snižuje náklady.

Konstrukce na granitu a použití prvotřídních komponentů zajišťuje 

vysokou opakovatelnost měření. Měření velkých a těžkých vzorků je 

možné bez problémů.

Zařízení MarSurf CP select a MarSurf CL select jsou plně automatizovaná 

a lze je snadno integrovat do procesů zajištění kvality prostřednictvím 

průmyslových rozhraní.

Modulární konstrukce a kombinovatelnost různých senzorů umožňuje 

přizpůsobení pro mnoho různých měřících úloh. Ruční seřizovací 

mechanismus ve směru osy z s jemným nastavením zaručuje vysoký 

komfort obsluhy. Alternativně je k dispozici motorizovaná osa z.

MarSurf CP / CL select

• Bodové a liniové senzory

• Vysoká rychlost měření

• Velkoplošná měření

• Velký rozsah měření výšky

• Bezkontaktní a bezporuchový

• S možností automatizace
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Stručný popis technických specifi kací optických zařízení na měření povrchu Verze 1.2.1

             Pojem Výklad

Zn
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o
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i

Polohovací objem
Objemový rozsah, ve kterém lze najíždět k měřícím pozicím, a efektivně využitelné 
délky os

Maximální počet měřících bodů v jednom 
měření

Maximální počet měřících bodů jednoho měření v X a Y a celkový počet měřících bodů 
X*Y

Maximální počet měřících bodů
Celkový maximální počet měřících bodů v X a Y a celkový počet měřících bodů X*Y, 
které může měřící zařízení zpracovat v kombinovaném měření (stiching mode)

V
la

st
n

o
st

i s
p

ec
ifi

 c
ké

 p
ro

 o
b

je
kt

iv

Měřící plocha Maximální plocha, kterou lze postihnout jediným měřením, a její rozsah v X a Y

Pracovní vzdálenost Vzdálenost mezi plochou měření nebo bodem měření a přední optikou

Vertikální rozsah měření Rozsah měření výšky, který lze nasnímat v rámci jednoho měření.

Zvětšení objektivu Jmenovité měřítko zvětšení objektivu

Numerická apertura
Míra pro úhel otevření apertury na straně objektivu, vysoká numerická apertura obvykle 
znamená vysokou kvalitu zobrazení

Vypočtený mezní úhel
Teoreticky měřitelný kritický úhel na zrcadlových plochách prostřednictvím omezení 
apertury (nelze použít na všechny metody měření)

Vzdálenost měřících bodů Vzorkovací interval měřících bodů v měřícím objemu, vždy ve směru X a Y

Vypočtené boční optické mezní rozlišení
Teoretická minimální vzdálenost dvou ještě rozlišitelných sousedních znaků objektu 
vypočítaná z numerické apertury

R
o

zš
íř

en
á 

m
ěř

íc
í 

p
lo

ch
a

Rozšířená měřící plocha
Maximální velikost plochy měření, kterou lze změřit kombinací několika jednotlivých 
měření při použití maximálního počtu měřících bodů v jednotlivých osách

Rozšířená měřící plocha s redukcí dat
Maximální velikost plochy měření, kterou lze změřit kombinací několika jednotlivých 
měření se sníženým počtem měřících bodů

Rozšířený vertikální rozsah měření
Maximální výškový rozsah, který lze zjistit kombinací několika jednotlivých měření, 
které se měří na jedné měřící ploše

V
ýk

o
n

o
vé

 
vl

as
tn

o
st

i

Šum měření
Dočasný šum hodnot výšky zjištěný při běžném používání za nejlepších možných okol-
ních podmínek

Vertikální rozlišení Nejmenší rozlišitelná úroveň vypočtená z šumu měření, kterou lze rozlišit s 95% jistotou

R
o

zm
ěr

y 
a 

o
ko

ln
í p

o
d

m
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ky

Rozměry
Rozměry zařízení a příslušenství v připraveném stavu. Pro plánování místa umístění, 
stanovené ve třech prostorových směrech: šířka, hloubka a výška

Hmotnost Celková hmotnost připraveného zařízení včetně všech součástí potřebných pro provoz

Rozsah okolní teploty
Přípustný rozsah okolní teploty pro měření, při kterém jsou splněny specifi kace uvedené 
v technických datech

Přípustný teplotní gradient Maximální rychlost změny teploty při měření

Přípustná relativní vlhkost Přípustný rozsah relativní vlhkosti (nekondenzující)

Připojovací napětí a druh proudu Přípustný rozsah napětí a frekvence napájecího napětí

Elektrický výkon Maximální odebíraný elektrický výkon

D
al

ší
 

vl
as

tn
o

st
i

Princip měření Označení základního fyzikálního principu

Exportní formáty Formáty dat, do kterých lze exportovat data topografi e

Sp
ec

ifi
 c

ké
 

vl
as

tn
o

st
i 

d
an

é 
ap

lik
ac

e Odchylka rovinnosti Odchylka topografi e ideální rovinné plochy od roviny jedné měřící plochy

Maximální odchylka kroku při měření 
výšky

Největší odchylka výšek kroků v celém vertikální měřícím rozsahu získaná několika 
měřeními.

Úplnou defi nici všech pojmů naleznete v dokumentu „Defi nice srovnatelných technických specifi kací pro optická zařízení na měření povrchu“,
Verze 1.2.1 ze dne 19. 04. 2016, vydaná z podnětu iniciativy pro férové technické specifi kace (Faires Datenblatt). 
Zdarma ke stažení: http://optassyst.de/fairesdatenblatt/

PŘIPRAVUJETE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ?

HLEDÁTE MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ?

POŽÁDEJTE O FÉROVÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE!
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Stav: 20. ledna 2020. Všechna práva, změny, technická vylepšení a chyby jsou vyhrazeny.

MarSurf CM - OPTICKÁ 3D MIKROSKOPIE
TECHNICKÁ DATA

Softwarové balíčky Explorer Expert Select Mobile

MarSurf MSW
MarSurf OP MSW HD 
stitching

Standard Standard Standard Standard

MarSurf ASW – Volitelně Volitelně –

MarSurf MfM
Standard Standard Volitelně Volitelně

Exportní formáty FITS ,NMS, OMS, X3P, ASCII, SDF, TIF, BMP, SUR, STL

Jazykové balíčky  
MarSurf MSW

Německy, anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, portugalsky, polsky, rusky, turecky, japonsky, 
korejsky, čínsky

1) Na vyžádání              2) Maximální počet měřicích bodů, které lze zaznamenat v kombinovaném měření.

1) Rozšiřitelné na 150 mm pomocí integrované manuální osy z

Měřicí hlava explorer expert select mobile

Modul pro 
záznam 
snímků

max. počet měřicích bodů v jed-
nom měření x ∙ y

1200 × 1200 = 1,44 mil. 1200 × 1200 = 1,44 mil. 1200 × 1200 = 1,44 mil. 1200 × 1200 = 1,44 mil.

max. frekvence snímkování při 
plném rozlišení (Hz)1 25/(100) 25/(100) 100 /(25) 25/100

Funkce HDR (16 bitů) Standard Standard Standard Standard

Barevný snímek Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně

Maximální 
počet 
měřicích 
bodů2 (mil.)

1213 1213 1213 1213

Vertikální 
měřicí modul

Motorizovaná 
seřizovací 
jednotka

Systém měření 
délky dráhy

Standard Standard Volitelně –

Vertikální 
rozsah měření 
(mm)

10 10 10 –

Jemné 
doladění (pie-
zomodul)

Vertikální 
rozsah měření 
(µm)

350 350 350 350

Detekce 
kolizí x, y, z

Standard Standard Volitelně –

Držák 
 objektivu

Revolver 4x Standard Standard Volitelně Standard

Bez revolveru – Volitelně Standard Volitelně

Konfigurace explorer expert select mobile

Tvar stativu L L Portál Mobil

Hmotnost (kg) 25 48 300 8,3

Polohovací objem x ∙ y ∙ z (mm) 50×50×70 100×100×701
200 x 200 × 100

50 × 50 × 35
300 × 300 × 100

Systém měření délky 
dráhy x, y

Standard Standard Volitelně Standard

Řadič systému Integrovaný Integrovaný Kolečkový kontejner Integrovaný

Pasivní tlumení vibrací Integrovaný Integrovaný Standard Volitelné

Aktivní tlumení vibrací Volitelně Volitelně Volitelně Volitelně
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Vlastnosti vzorku explorer expert select mobile

Výška vzorku (mm) 70 / (volitelně 110) 160 (volitelně 180) na vyžádání bez omezení

Maximální hmotnost vzorku (kg) 10 10 15 / na vyžádání bez omezení

Povrch vzorku Odrazivost: 0,1-100%, potažený, nepotažený, zrcadlový až rozptýlený

Všeobecně
Princip měření Patentovaná technologie CMP (Confocal Multi Pinhole)

Světelný zdroj Vysoce výkonná LED (505/475 nm), MTBF: 50 000 h (barevná kamera s vysoce výkonným bílým světlem LED)

Typický čas měření (s) 2-8 

Rozměry viz technické výkresy na následujících stránkách

1)  VIM 2012
2)  s modulem pro získávání snímků 1200 × 1200 

a přesným seřizovacím mechanismem
3)  U podle ISO/IEC GUIDE 98- 3:2008(E), 

GUM:1995, K=1,96 (úroveň spolehlivosti 95 %)
4)  σ stanoveno při 25 měřeních
5)  Měřeno za nejlepších možných podmínek při 

použití certifi kovaných etalonů PTB. Výsledky 
se vztahují pouze na použité etalony.

6)  Vyhodnocení podle ISO 4287

L: dlouhá pracovní vzdálenost
S: normální pracovní vzdálenost
XS: krátká pracovní vzdálenost

Objektivy 3200S 1600S 800L 800S 800XS 320L 320S 320XS1 160L 160S 160XS1

Zvětšení objektivu 5× 10× 20× 20× 20× 50× 50× 50× 100× 100× 100×
Boční rozsah měření x, y (µm) 3200 1600 800 800 800 320 320 320 160 160 160
Boční rozsah měření x ∙ y (mm2) 10,24 2,56 0,64 0,64 0,64 0,1024 0,1024 0,1024 0,0256 0,0256 0,0256

Rozšířený boční rozsah měření 
(stitching bez omezení dat)2

x, y (mm) 92,8 46,4 23,2 23,2 23,2 9,2 9,2 9,2 4,6 4,6 4,6

x ∙ y (mm2) 8611 2152 538 538 538 84,6 84,6 84,6 21,1 21,1 21,1

Numerická apertura NA 0,15 0,3 0,4 0,45 0,6 0,5 0,8 0,95 0,8 0,9 0,95
Pracovní vzdálenost (mm) 20 11 12 3,1 1 10,6 1 0,35 3,4 1 0,35

Vypočítaný mezní úhel (°)3 8,6 17,5 23,6 26,7 36,9 30,0 53,1 71,8 53,1 64,2 71,8

Vertikální rozsah měření (mm)

s motorizovanou 
seřizovací jednotkou

19,9 10,9 11,9 3 0,9 10,5 0,9 0,25 3,3 0,9 0,25

s přesným seřizovacím 
mechanismem

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 0,35 0,35 0,34

Šum měření (nm)

s motorizovanou 
seřizovací jednotkou

354 71 25 25 14 14 14 14 14 14 14

s přesným seřizovacím 
mechanismem

– 14 4 4 3 3 1 1 1 1 1

Vertikální rozlišení (nm)

s motorizovanou 
seřizovací jednotkou

1000 200 70 70 40 40 40 40 40 40 40

s přesným seřizovacím 
mechanismem

– 40 12 10 8 8 4 4 4 2 2

Vzdálenost měřících bodů (µm)
1200 × 1200 obrazových 
bodů

2,67 1,33 0,67 0,67 0,67 0,27 0,27 0,27 0,13 0,13 0,13

Vypočítané boční optické 
mezní rozlišení4 (µm)

1,93 0,96 0,72 0,64 0,48 0,58 0,36 0,30 0,36 0,32 0,30

1) nelze s přesným seřizovacím mechanismem a MarSurf CM mobile
2) na příkladu modulu pro pořizování snímku 1200 × 1200 při plném rozlišení

3)  teoretický mezní úhel na zrcadlících površích, na reálných površích lze díky difúzním odrazům 
dosáhnout větších mezních úhlů

4) na příkladu světelného zdroje 475 nm, vypočteného podle Rayleighova kritéria

Přesnost1,2
Normál Nejistota, standardní odchylka

Nejistota při měření na 
příkladu měření výšky 
stupně2, 3, 4, 5, 6

s objektivem 800 XS

Stupeň = 75 µm U = 0,320 µm, σ = 0,050 µm

Stupeň = 10 µm U = 0,060 µm, σ = 0,020 µm

Stupeň = 1 µm U = 0,030 µm, σ = 0,004 µm

Nejistota měření 
na příkladu měření 
drsnosti2, 3, 4, 5

s objektivem 800 XS

Ra = 1,63 µm U = 0,040 µm, σ = 0,004 µm

Ra = 0,58 µm U = 0,024 µm, σ = 0,0066 µm

Ra = 0,23 µm U = 0,010 µm, σ = 0,0050 µm

s objektivem 320 S Ra = 0,079 µm U = 0,010 µm, σ = 0,0022 µm

s objektivem 160 XS Ra = 0,079 µm U = 0,003 µm, σ = 0,0004 µm
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MarSurf CM select

 Systém os x/y/z

200 × 200 × 100
300 x 300 x 100
(další na vyžádání)

 Kolečkový kontejner

600 × 550 × 660

 Tlumič vibrací

Pasivní aktivn nebo systém 
pro izolaci vibrací 

(volitelné)

 Konstrukce měřicí hlavy

       Měřicí modul vertikální

Přesný seřizovací mechanismus

Bez revolveru

Revolver

Multisenzorika

Přehledová
kamera (volitelný)

vnější osvětlení jasného / 
tmavého pole

(volitelné)

CP
(volitelné)

 Kamerový modul

1.4 MP

SW

1.4 MP 
(volitelné)

900 × 750 × 1614 (portál)

Zjišťování kolizí (volitelné)

Rozměry v mm, d×š×v

S revolverem 
(volitelný)

200 × 200 × 100

Barva
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Konstrukce měřicí hlavy

Přesný seřizovací 
mechanismus

Detekce kolizí S revolverem

Aktivní tlumení vibrací

 Kamerový modul

MarSurf CM explorer

383 × 290 × 690

1.4 MP 

SW

1.4 MP (volitelné)

 Systém os x/y/z

50 × 50 × 70 

Multisenzorika

Přehledová kamera

Barevná mimoosá kamera 

Oblast monitorování (mm)

vnější osvětlení světlého/tmavého 
pole

Volitelné

Chromatické senzory CP 
(další na vyžádání)

Typ CP 0,6 CP 1 CP 3 CP 6 CP 10

Rozsah měření (mm) 0,6 1 3 6 10

Pracovní vzdálenost (mm) 6,5 19,1 22,5 35 70

Průměr měřicího bodu (µm) 4 3,5 12 16 24

Boční rozlišení (µm) 2 1,8 6 8 12

Vertikální rozlišení (nm) 20 35 100 200 300

Vertikální rozlišení1 (nm) 6 10 30 60 100

Numerická apertura 0,5 0,7 0,5 0,43 0,33

Rozsah měření tloušťky2 do (mm) 0,9 1,5 4,5 9 15

Napájení Napětí: 100-240 V; frekvence: 50-60 Hz; příkon: cca 550 W 

Typ počítače Průmyslový počítač

1) Omezený měřící rozsah               2) Index lomu n=1,5

Volitelné přídavné moduly:

Napájení
Napětí: 100-240 V;  
frekvence: 50-60 Hz 
příkon: cca 90 W 

Typ počítače Průmyslový počítač

Rozměry v mm, D×Š×V

Barva
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Aktivní tlumení vibrací

Volitelné přídavné moduly:

 Systém os x/y/z

 Konstrukce měřicí hlavy

       Měřicí modul vertikální

 Kamerový modul

MarSurf CM expert

526 × 378 × 799

100 × 100 × 70 

1.4 

SW

1.4 MP
(volitelný)

Barva

Napájení
Napětí: 100-240 V; 
frekvence: 50-60 Hz 
příkon: cca 90 W 

Typ počítače Průmyslový počítač

Přesný seřizovací mechanismus

Detekce kolizí

S revolverem

Revolver

Bez revolveru 
(volitelný)

Rozměry v mm, D×Š×V
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MarSurf CM mobile

Aktivní tlumení vibrací

Stacionární pracoviště

 Konstrukce měřicí hlavy 

S revolverem

Volitelné přídavné moduly:

415 × 156 × 234 900 × 750 × 1119

Bez revolveru 
(volitelný)

 Systém os x/y/z

50 × 50 × 35 

Vakuová sklíčidla

Laboratorní stůl

Destičkové 
sklíčidlo

Děrovaná podložka Speciální řešení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Etalon 
hloubky

Etalon drsnost Etalon 
stupňů

Etalon 
rovinnosti

Rozměry v mm, D×Š×V

Napájení
Napětí: 100-240 V; 
frekvence: 50-60 Hz 
příkon: <50 W 

Typ počítače Průmyslový počítač / 
laptop

Délka kabelu Měřicí přístroj: 6 m

 Kamerový modul

1,4 MP

SW Barva

1,4 MP (volitelný)
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MarSurf CM - OPTICKÁ 3D MIKROSKOPIE
MarSurf MSW

MarSurf ASW

Všeobecně

Jazyky Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, polština, japonština, čínština, korej-
ština, ruština, turečtina, arabština, další se připravují

Ergonomie Jasně strukturované uživatelské rozhraní a snadné spuštění měření v několika krocích

Navigátor Pomocí funkce navigátoru se vytvoří rychlý přehledný snímek povrchu vzorku, ve kterém se požadovaný 
rozsah měření vybere myší. 

3D náhled Rychlé vyhodnocení zaznamenaných topografií pomocí výkonného 3D zobrazení. 
Pomocí profilových řezů lze provést první rychlou analýzu.

Všeobecně

Jazyky Angličtina, němčina, další jazyky na vyžádání

Operace Program podporuje rozdělení měřící a vyhodnocovací jednotky (program je kompatibilní s provozem v síti).

Uživatelské úrovně Několik úrovní zabezpečení s různými úrovněmi oprávnění: Správce, procesní úroveň, obsluha

Vytvoření předpisu pro měření Intuitivní vstupní maska pro měření polohy (podpora joysticku) a nastavení senzoru

Ukládání dat Ukládání dat měření / výsledků analýzy v databázi SQL

Analýza

Zobrazení výsledku Individuálně navržený protokol měření, diagram SPC

Předpis pro analýzu Každému měřícímu místu lze přiřadit specifické parametry měření.

SPC Zadání varovných mezí a mezí nutného zásahu pro vyhodnocení naměřených dat

Vyhodnocení

Připojení Software MarSurf MfM a další software pro vyhodnocení

Měření

Automatické nastavení rozsahu 
měření Komfortní funkce pro rychlé a automatické stanovení rozsahu měření výšky pomocí softwaru.

Stitching Vytvoření velkoplošných měření spojením jednotlivých měření podobně jako u panoramatického snímku 
bez snížení hustoty měřících bodů.

Sledování tvaru Stitching měření s inteligentním sledováním tvaru a automatickým sledováním rozsahu měření pro zkrácení 
doby měření.

Zobrazení zbývajícího času Ještě před měřením se zobrazí očekávaná doba měření. 

Funkce šablony Uložte aktuálně provedené měření jako šablonu, abyste měli rychlý přístup k nastavením měření pro po-
dobná měření. 

Virtuální pozice 0/0 Nastavte pozice 0/0 pro měření vzdáleností již v režimu živého snímání

Multisenzorika Velmi snadno lze přepínat mezi různými integrovanými senzory.
Po přepnutí se polohovací systém automaticky přesune do stejné polohy vzorku.

Obousměrné měření Snímání topografií prostřednictvím pohybu při skenování tam a zpět. Tím se rychlost měření zrychlí až dvoj-
násobně. (pouze při použití senzorů CLA)

Měření

Nastavení měření Variabilní nastavení senzorů v průběhu měření

Předpis pro měření Automatické spuštění a měření jakýkoliv poloh

Sériová měření Nastavení polohy prostřednictvím referenčních bodů

Export výsledků Export ASCII po připojení k databázi QS, převod do softwaru MarSurf Analysis, Excel (csv)

Počet měření na úlohu Neomezeně
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MarSurf MfM

Všeobecně

Jazyky
Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, polština, japonština, čínština, korej-
ština

Vytvoření protokolu Automatické vytvoření protokolu, další informace (loga, ID, poznámky, obrázky)

Zpětná sledovatelnost a pro-
duktivita

Analytický diagram pracovního postupu, přidání, úprava nebo vymazání analytického kroku, Minidocs (ana-
lytické sekvence), každý dokument lze použít jako šablonu pro analýzu několika souborů dat měření, pro 
každý parametr lze nastavit kritérium OK/NOK, výsledky lze exportovat do programu Excel ve formátu .csv

Statistika Několik statistických souborů, kontrolní přehledy, tabulky parametrů, rozptylové diagramy, histogramy

Zpracování

Inteligentní předběžné zpra-
cování

Vyrovnání, filtrování dle tvarů, funkce histogramu, převzorkování, vyplnění neměřených bodů, retušování, 
potlačení šumu, vyrovnání segmentu, pravoúhlý, kruhový nebo polygonální zoom

Metrologické a vědecké filtry Gaussovský, robustní guassovský a spline filtr, FFT, morfologický filtr, Laplace, Sobel filtr atd.

Segmentace Segmentace pomocí zoomu, stanovení prahové hodnoty a použití binárních masek

Vyhodnocení

Mezinárodní normy
ISO 25178 3D parametry, EUR 15178 EN 3D parametry, definice 2D parametrů v ISO 4287, ISO 13565 a další 
normy, ISO 16610 rozšířené filtry, ISO 12781 parametry rovinnosti

Funkční 3D analýza
Průběh křivky podílu nosné plochy, grafická studie funkčních objemových parametrů v ISO 25178, objem 
materiálu a vad, analýza motivů, odečtení povrchu (opotřebení)

Analýza částic/zrn
Rozpoznání zrn/částic, jednotlivé znaky zrnitosti, topografie zrn, statistika zrn a izolovaných oblastí, rozděle-
ní špiček, počet špiček

Geometrie povrchu Vzdálenosti, úhly, plochy, objemy, výšky stupňů na profilech a površích, obrysy

Analýza obrysu
Geometrické dimenzování vertikálních (osa z) a horizontálních (rovina xy) profilů, analýza odchylek tvaru 
s automatickým generováním výsledkové tabulky

Rozšířená analýza
Fourierovo spektrum, spektrální výkonová hustota (PSD: Power Spectrum Density), izotropie struktury, směr 
a periodicita, fraktální analýza (metoda box-counting nebo metoda morfologického vložení)

Zobrazení

Analýza různých druhů měře-
ných dat

2D profily, 3D povrch, 3D povrch a intenzita, 3D povrch a snímek RGB, 4D série 3D povrchů

Zobrazení 3D povrchu
3D zobrazení v reálném čase, pseudobarevný snímek, simulace fotografií, obrysové diagramy, 4D filmy vy-
tvořené z 3D povrchů, simulované lety nad povrchy
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Sledovatelnost výsledků a auditovatelnost
• Přejímka všech měřících systémů podle mezinárodních standar-

dů a na základě certifi kovaných etalonů

Shoda s normami
• Aktivní účast v mezinárodních komisích pro standardizaci a nor-

mování optických metod měření
• Další vývoj našich zařízení na základě nejnovějších standardů
• Nejvyšší shoda výsledků měření s příslušnými normami

Ekologie
• Materiály, pomocné a provozní látky šetrné k životnímu prostředí
• Energeticky optimalizovaná měřicí zařízení
• Provozní environmentální management

Kvalifi kovaný zákaznický servis
• Nabízíme široký rozsah služeb a spolehlivé reakční časy, které

plně odpovídají Vašim specifi ckým požadavkům
• Trvalá a pravidelná údržba Vašeho měřicího systému našimi

proškolenými servisními techniky zajišťuje přesnost a dlouhou 
životnost měřicího systém

• Pro bezproblémový provoz v celém rozsahu jsou k dispozici
různé balíčky služeb

MarSurf CM - OPTICKÁ 3D MIKROSKOPIE
VAŠE VÝHODY

Analýza požadavků Inženýrství Uvedení do provozu  Poprodejní servis

Testovací měření Zakázkové úpravy Instalace Údržba

Poradenství Programování Školení Oprava

Seznam povinností Integrace Přemístění systému Podpora

Školení

Kalibrace

Společnost Mahr GmbH ve svých produktech, službách a inovacích pečlivě orientuje na zákaznické procesy. Nabízíme kompletní 

péči od poradenství, přes uvedení do provozu, až po další podporu. Naši zákazníci se mohou vždy spolehnout na naše fundované 

technické zkušenosti a vysoké kvalitativní požadavky. Společnost Mahr je certifi kována podle ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001.
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POZNÁMKY
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