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ขอเชิญร่ วมรับฟังกำรบรรยำยและกำรสำธิตฟรี
เรื่ อง นวัตกรรมกำรวัดพื้นผิว 3D ด้ วยเทคโนโลยีเลเซอร์ แบบ Conoscopic Holography
วันที่ 15 มกราคม 2561
เรียน ท่ ำนผู้มเี กียรติ
บริษัทโฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด ได้ ร่วมกับบริษัท Optical Metrology.Ltd หนึ่งในกลุ่มบริษัท OPHIR
Photonics และ Newport Company ได้ จัดกำรบรรยำยและกำรสำธิต “นวัตกรรมการวัดพื้นผิว 3D ด้วยเทคโนโลยี
เลเซอร์แบบ Conoscopic Holography” ซึ่งเป็ นกำรวัดโดยใช้ กำรแทรกสอดของแสงกับวัตถุ เป็ นกำรวัดแบบใหม่ ที่มีควำม
แตกต่ ำงจำกระบบทั่วไปแบบ Triangulation ซึ่งมีปัญหำในกำรวัดชิ้นงำนที่มีจุดอับที่ไม่ สำมำรถทำได้ ดังรู ปที่แสดง
ต่ อไปนี้

ภาพเปรี ยบเทียบการวัดแบบทัว่ ไป Triangulation และการวัดแบบแทรกสอดของแสง Conoscopic Holography
งานจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยแบ่งออกเป็ น 2 รอบ คือ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
(รอบละ 15 ที่นงั่ เท่านั้น) ณ บริ ษทั โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จากัด (สานักงานใหญ่) ท่ ำนสำมำรถนำชิ้นงำนมำร่ วมทดสอบ
ได้ ฟรี โดยส่งรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ marketing@photonics-science.com, เบอร์โทรสาร: 02-172-8579 หรื อสอบถาม
เพิม่ เติมได้ที่ คุณวรุ ณรัตน์ 02-172-8571-8 ต่อ 39 (ในการเข้าร่ วมการรับฟังการบรรยาย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

ขอแสดงความนับถือ

คุณวรุ ณรัตน์ มีศิลสัตย์
ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จากัด
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กำรบรรยำยและกำรสำธิต
เรื่ อง นวัตกรรมกำรวัดพื้นผิว 3D ด้ วยเทคโนโลยีเลเซอร์ แบบ Conoscopic Holography
วันที่ 30 มกรำคม 2561 จำนวน 2 รอบ: รอบเช้ ำ เวลำ 8.30-12.00 น. รอบบ่ ำย 13.00-16.30 น.
ณ บริษัทโฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด (สำนักงำนใหญ่ )
จุดเด่ นของ นวัตกรรมกำรวัดพืน้ ผิว 3D ด้ วยเทคโนโลยีเลเซอร์ แบบ Conoscopic Holography
1. นาไปติดตั้งการใช้งานในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องหรื อแบบอัตโนมัติ ทาให้สามารถตรวจสอบงาน
ดี/เสียได้ทนั ที
2. ครอบคลุมมุมวัดของพื้นผิว ได้มากกว่าถึง ± 85 องศา เนื่องจากเป็ นวิธีการส่องแสงเลเซอร์วถิ ีตรงกับวัตถุ
จึงทาให้วดั ลักษณะพื้นผิวภายในรู ได้ และมีสญ
ั ญาณรบกวนที่ต่ามาก ทาให้รับภาพได้ดี
3. วัดระยะได้อย่างละเอียด ไม่หรื อน้อยกว่า 1 ไมครอนเพียงแค่การปรับเลนส์
4. วัดได้อย่างรวดเร็ ว ถึง 10,000 จุดต่อวินาที
5. ใช้วดั ระยะแบบ 2D ได้ เช่นการวัดตาแหน่ง XY ,การวัดระยะหรื อตาแหน่งของจุดศูนย์กลางของจุด 2 จุด ,
การวัดขนาดวงกลม,การวัดรัศมีวงกลม,การวัดความลึกและความกว้างของร่ อง และการวัดระยะความสูง
ของพื้นผิว
6. วัดบนพื้นผิวทั้งที่มีการสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสงหรื อวัดบบพื้นผิวแบบแสงส่องผ่านได้
7. สามารถเลือกรุ่ นการวัดแบบเส้นเลเซอร์สแกน หรื อเลือกหัวที่วดั แบบช่องหรื อรู เล็กๆได้ (periscope)
8. มี Software ให้เลือกใช้หลายแบบ อาทิเช่น แบบ web based , แบบ Software Development Kit (SDK) คือ
สามารถนา Software ไปพัฒนาต่อได้ และยังมี Option ของ Software อาทิเช่น แบบ Software ที่นาข้อมูล
มาใช้วดั วิเคราะห์ได้ทนั ที หรื อ แบบใช้วดั สร้างและวิเคราะห์พ้นื ผิวแบบ 3 D เป็ นต้น
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กำรประยุกต์ ใช้ งำน นวัตกรรมกำรวัดพื้นผิว 3D ด้ วยเทคโนโลยีเลเซอร์ แบบ Conoscopic Holography
1. ใช้วดั ขนาด , ความลึกและมิติของผิวด้านในรู เกลียว ของท่อลาเลียงของเหลวและก๊าซ อันได้แก่ ระยะห่าง
ของเกลียว , มุมเอียงของเกลียว และค่า Radius ของเกลียวใน
2. ใช้วดั ความลึก ความกว้าง ความเอียง ของรู ช่อง ร่ อง ของชิ้นงานแมชชีนนิ่งที่มีความละเอียดสูง
3. ใช้สาหรับงาน QC ผิวและขนาดของรู ปุ่ ม ช่อง รู ปร่ างต่าง ๆบนแม่พมิ พ์ที่ผลิตขึ้นจริ ง เพือ่ เทียบกับแบบ
CAD บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปั จจุบนั มีกลุ่มที่ตอ้ งให้ความสาคัญกับงาน QC ดังกล่าว อาทิเช่น ใบกังหัน
ของเครื่ องรถยนต์ เครื่ องบิน และชิ้นส่วนในห้องเกียร์ เป็ นต้น
4. ใช้วดั ความหนาของแผ่นฟิ ลม์ ใส
(https://www.youtube.com/watch?v=68QuY3fS7OY&list=UUHFAuImD6breWusjfBDPdlw&inde
x=14 )
5. ใช้ทางานที่ตอ้ งการหาออโต้โฟกัสในระบบต่าง ๆ อันได้แก่ สาหรับ เครื่ องแกะสลักเลเซอร์ เครื่ องเชื่อม
เลเซอร์ เครื่ องตัดเลเซอร์ เป็ นต้น (https://www.youtube.com/watch?v=7te-xwwP9PY)
6. ใช้ในการวัดริ้ วรอย ขูด ขีดข่วน รอยถลอกของกระจกที่ใช้ผลิตชิ้นส่ วนที่มีความละเอียด ปราณี ตสูงและ
มักจะมีสารเคลือบพิเศษ อันได้แก่ หน้าจอโทรศัพท์ทุกรุ่ น ,หน้าจอกล้อง ,หน้าจอโทรทัศน์ เป็ นต้น
(https://www.youtube.com/watch?v=_JOFGJDrGLI )
7. ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพของยางที่ผลิต เพือ่ ทราบความสมบูรณ์ของยางเทียบกับ Spec ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
ความลึก ความกว้าง มุมของร่ องดอกยาง ,ร่ องรี ดน้ า และยังใช้วดั ความคงทนของยาง เพือ่ หาอัตราการสึก
กร่ อนเทียบกับระยะการใช้งานของยางได้ (Link : https://www.youtube.com/watch?v=4diDIibc-PIX)
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กำหนดกำร
เรื่ อง นวัตกรรมกำรวัดพื้นผิว 3D ด้ วยเทคโนโลยีเลเซอร์ แบบ Conoscopic Holography
วันที่ 30 มกรำคม 2561 จำนวน 2 รอบ: รอบเช้ ำ เวลำ 8.30-12.00 น. รอบบ่ ำย 13.00-16.30 น.
ณ บริษัทโฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด (สำนักงำนใหญ่ )
รอบเช้ ำ 8:30 - 12:00 น.
เวลำ
หัวข้ อ
08:30 - 08:45 น. ลงทะเบียน – รอบเช้า
09:00 - 10:00 น. เปิ ดการบรรยาย “นวัตกรรมการวัดพื้นผิว 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์แบบ
Conoscopic Holography”
พร้อมตอบข้อสงสัย
10:00 - 10:10 น. เบรค
10:10 - 12:00 น. เริ่ มสาธิตการใช้ “Optimet รุ่น Smart Sensor ConoPoint-10”
ร่ วมทดสอบชิ้นงานจริ งของผูเ้ ข้ารับฟั งคาบรรยาย
รอบบ่ ำย 13:00 - 16:30 น.
เวลำ
หัวข้ อ
13:00 - 13:15 น. ลงทะเบียน – รอบบ่าย
13:15 - 14:15 น. เปิ ดการบรรยาย “นวัตกรรมการวัดพืน้ ผิว 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์แบบ
Conoscopic Holography”
พร้อมตอบข้อสงสัย
14:15 - 14:30 น. เบรค
14:30 - 16:30 น. เริ่ มสาธิตการใช้ “Optimet รุ่น Smart Sensor ConoPoint-10”
ร่ วมทดสอบชิ้นงานจริ งของผูเ้ ข้ารับฟั งคาบรรยาย
ผู้บรรยำยและสำธิต
Mr. Shmulik Barzilay ตาแหน่ง International Sales Manager บริ ษทั Optical Metrology, Ltd.
ผู้ที่ควรเข้ ำสั มมนำ
1. วิศวกร หรื อผูเ้ กี่ยวข้อง กับงานตรวจสอบพื้นผิวชิ้นงานแมชชีนนิ่ง
2. หน่วยงานห้องปฎิบตั ิการ ที่ทาการตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ พื้นผิวชิ้นงาน 3 มิติ
3. หน่วยงานที่ทาการออกแบบ และผลิตต้นแบบ โมเดล
4. หน่วยงานที่ทางานเกี่ยวกับ การผลิตชิ้นงาน ตรวจสอบ หรื อต้องมีการควบคุมขนาด และมิติ ของ
ผิวชิ้นงาน
5. บุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจใน นวัตกรรมการวัดพื้นผิว 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์แบบ
Conoscopic Holography ซึ่งเป็ นการวัดโดยใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์กบั วัตถุ
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