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Lazer Difraksiyon

Lazer Difraksiyon (LD) tekniği araştırma 
ve endüstriyel uygulamalar alanlarında 
çalışan sağlayıcı ve kullanıcıların en çok 
tercih ettikleri tekniklerden biridir. Bu 
teknik kullanılarak yaklaşık 10nm ila 
2-3mm boyut aralığındaki hammadde ve
son ürünlerin eşdeğer küre çaplarının
hacimsel olarak hesaplanması ve kalite
kontrol kriterlerinin oluşturulması bir
standart haline gelmiştir.

LD yönteminde, uygun şekilde disperse 
edilmiş numuneye çarpan lazer ışını farklı 
açılarda kırılarak foto-dedektörlere ulaşır. 

Küçük boyutlu partiküller ışının geniş 
açılarda kırılmasına, büyük boyutlu 
partiküller ise ışının dar açılarda kırılmasına 
neden olurlar. Dedektörlere düşen ışının 
şiddetine göre boyut dağılımı hesaplanır.

Microtrac'ın teknolojisinde 0 ila 163o açıyla 
konumlandırılmış dedektörler kullanılır.  
Ölçüm süresince sürekli olarak toplanan 
veriler, Microtrac'ın modifiye edilmiş Mie 
teorisini kullanan yenilikçi algoritmasıyla 
analiz edilir ve küresel olsun ya da olmasın 
tüm partiküller için yüksek doğrulukta 
boyut dağılımları elde edilir.

Microtrac 40 yılı aşkın süredir, dünyaya öncü teknolojiler sunmaktadır.

Üç lazer içeren 
patentli tasarımda, 
partiküllerinizin 
boyutuna uygun 
olarak en doğru ve en 
hassas ölçüm 
sonucunu elde 
edebilmek için kırmızı 
ve mavi lazer 
kombinasyon 
seçenekleri mevcuttur.

Lazer diyotların 
kullanıldığı ve 
herhangi bir 
hareketli parça 
içermeyen optik 
sistem , lazer tüp 
sistemlerin aksine, 
uzun yıllar sorunsuz 
çalışma ve güvenilir 
ölçümler alma 
olanağı sağlar.

Fourier optik sistem 
tasarımı, kırılma açısı 
hataları 
oluş turmadan 
optimum düzeyde 
ölçüm hassasiyeti 
sağlar.

Dedektörler ölçüm 
süresinin tamamında 
ışınları toplayarak 
ölçüm ve raporlama 
için gerekli olan 
maksimum veriyi elde 
eder.
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Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Üç lazer içeren patentli tasarımda, partiküllerinizin boyutuna uygun olarak en doğru ve en hassas ölçüm sonucunu elde edebilmek için tamamı kırmızı, tamamı mavi ya da kırmızı ile mavi kombine edilmiş lazer seçenekleri mevcuttur. 



Dinamik Görüntü Analizi
Partikül karakterizasyon çalışmalarında, 
LD tekniği kullanılarak yapılan boyut 
analizleri büyük yer tutmaktadır. Bunun 
yanı sıra, malzemelerin fiziksel özellikleri 
ile ilgili ayrıntılı bilgiler sağlayan 
morfolojik verilerin elde edildiği Dinamik 
Görüntü Analizi (DIA) tekniğinin kullanımı 
da her geçen gün yaygınlaşmaktadır.

Bazı durumlarda, ürünlerin LD yöntemiyle 
yapılan boyut analizleri benzer sonuçlar 
verse bile bu ürünlerin temel 
özelliklerinde farklılıklar görülebilir. DIA 
yöntemi bu gibi durumlarda sorunun hızlı 
bir şekilde tanımlanması ve gerekli 
önlemlerin alınabilmesi için eşsiz bir 
olanak sunmaktadır. 

Microtrac'ın DIA yönteminde partiküller, 
kuru ölçümlerde basınçlı hava ile, yaş 
ölçümlerde ise taşıyıcı sıvı içinde disperse 
edilerek ölçüm bölgesine taşınır. 

Partiküller ölçüm bölgesine girdiğinde 
yüksek hızlı kamera görüntüleri 
toplayarak bilgisayara aktarır. 
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DIA tekniğinde akış halindeki partiküller 
yüksek frekansta yanıp sönen bir ışık ile 
arkadan aydınlatılırken, yüksek hız ve 
çözünürlüğe sahip bir kamera 
partiküllerin video görüntülerini kaydeder. 
Görüntülerin piksel analizleri yapılarak 
partiküllerin boyut ve şekil parametreleri 
ile ışık geçirgenlik oranları hesaplanır.

Microtrac’ın gelişmiş yazılımı 30’un 
üzerinde boyut ve şekil parametresini 
hesaplayarak raporlama yapar. 

Kullanıcılar için önemli olabilecek 
morfolojik parametrelerden bazıları 
uzunluk, genişlik, en-boy oranı, yüzey alanı, 
küresellik, konvekslik, şeffaflık ve yüzey 
pürüzlülüğüdür. 



Sync
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Microtrac'ın partikül boyut ve şekil analiz cihazı SYNC'de dünyanın en ileri lazer difraksiyon 
teknolojisi ile yine dünyanın en iyi dinamik görüntü analiz teknolojisi entegre edilmiştir. 

Partikül karakterizasyonunda yeni bir sayfa açacak olan SYNC ile aynı optik ünite üzerinde, 
aynı yazılım kullanılarak ve tek bir ölçümde hem boyut hem de şekil analizleri eş zamanlı 
olarak yapılabilmektedir. 

Bu eşsiz teknoloji, sadece LD yöntemi ile ölçüm yapan cihazların yerini kaçınılmaz olarak 
alacaktır. 

Küçük ya da büyük, düzgün olan ya da egular or irregular — think Sync.

 Yaş ve kuru ölçümler  hızlı geçiş ements

Su ve Hava Bağlantıları

Lazer Diyotlar

Yüksek Hıızlı Kamera
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Microtrac’ın patentli ölçüm yönteminde, lazer saçılımı ile dedektörlere düşen ışınlar 
toplanırken aynı zamanda yüksek hızlı bir dijital kamera ile partiküllerin görüntüleri 
kaydedilir. Bu veriler güçlü FLEX yazılımı ile işlenerek partiküllerin boyut ve şekil bilgileri 
elde edilir. Anlaşılması ve kullanılması son derece kolay bir kullanıcı arayüzüne sahip olan 
SYNC'in eşsiz teknolojisi sayesinde kullanıcılar, ölçtükleri numuneler hakkında şimdiye dek 
hiç olmadığı kadar fazla bilgiye sahip olurlar. 

Whether your sample is wet or dry

Easily switch between w

Ölçüm Hücresi / Akış Hattı

olmayan tüm partiküller için - SYNC 

 arası hızlı geçiş



FlowSync: Yaş Dispersiyon Ünitesi
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FlowSync dolum, hava kabarcıklarını yok etme, ön sirkülasyon, sirkülasyon ve temizlik 
fonksiyonlarını otomatik olarak yerine getirerek kararlı ve yüksek tekrarlanabilirlikte ölçüm 
sonuçlarını garanti eder.

Ünite üzerinde bulunan gücü ayarlanabilir 
ultrasonik prop ile topaklanmalar kolayca 
dağıtılarak ideal bir dispersiyon elde edilir. 

FlowSync içinde bulunan dolum pompası 
sayesinde herhangi bir su ya da solvent 
kaynağına bağlanabilir. Solvent dolum, 
kabarcıkları yok etme, seyreltme ve 
sirkülasyon fonksiyonları tam otomatik 
olarak çalışır. 

Kullanıcılar farklı dolum, dispersiyon, 
ölçüm ve temizlik rutinleri içeren sınırsız 
sayıda SOP (Standart Çalışma Prosedürü) 
oluşturabilir ve kullanabilirler.

Kararlılık

Çok Yönlülük

Otomatik Çalışma

Otodispersiyon

Ototemizlik

Hızlı Bağlantı

FlowSync içinde oluşturulan güçlü 
türbülans etkisi ile tüm partiküllerin akış 
hattı içerisinde düzenli hareket etmesi 
sağlanır ve ayrı bir karıştırıcı kullanma 
gereksinimi ortadan kalkar.

FlowSync tek bir hamle ile ana üniteye 
bağlanır ya da ana üniteden ayrılır. Kuru 
ve yaş ölçümler arası geçişlerde kablo ya 
da hortum bağlantıları ile uğraşmak 
gerekmez. 

Ototemizlik fonksiyonu ile akış hattında 
bir önceki ölçümden kalmış olabilecek 
numune kalıntıları temizlenir ve sistem 
kullanıcı müdahalesine gerek kalmaksızın 
bir sonraki ölçüme  hazır hale gelir.  

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Kararlılık

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Çok yönlülük

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Otomasyon

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Otodispersiyon:

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Kendi kendini temizleme

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Dispersiyon üniteleri tek bir hamle ile ana üniteye bağlanır ya da ayrılır. Kuru ve yaş ölçümler arası geçişlerde kablo ya da hortum bağlantıları ile uğraşmak gerekmez. 



TurboSync: Kuru Dispersiyon Ünitesi
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TurboSync eşsiz tasarımı ile numuneyi tam disperse ederek ölçüm hücresine taşır. Bu 
sayede tutarlı ve tekrarlanabilirliği yüksek partikül boyut ve şekil analizleri yapılır. 

Kullanıcı basınçlı hava ve akış kontrollerini kullanarak alumina gibi yoğun şekilde 
topaklanan numuneleri dahi tam olarak disperse edebilir. Ölçüm koşullarında yapılacak 
ince ayarlarla kırılganlığı yüksek numuneler de kolayca ölçülebilir.

TurboSync'in oto-tarama özelliği ile 
ölçümler yaklaşık 10 saniyede tamamlanır.

FLEX yazılımı ile ölçüm evreleri ve 
döngüsü programlanabilir. Sonrasında 
sadece numuneyi yerleştirip başlat komutu 
vermek yeterlidir. Toplanan veriler 
doğrudan bilgisayara aktarılır.

TurboSync tek bir hamle ile ana üniteye 
bağlanır ya da ana üniteden ayrılır. Kuru ve 
yaş ölçümler arası geçişlerde kablo ya da 
hortum bağlantıları ile uğraşmak 
gerekmez. 

TurboSync kusursuz tasarımı ile cihazdan 
cihaza ve örnekten örneğe ölçümlerde 
çok yüksek tekrarlanabilirlik sağlar. 

0.1cc ve üzeri hacme sahip numunelerin 
ölçülebiliyor olması, az miktarda üretilen 
ya da çok değerli numunelerin ölçümü 
için son derece uygundur.

Esnek Kullanım

Hızlı Ölçümler

Düşük Hacimli Numuneler

Otomatik Örnekleme

Tekrarlanabilirlik

Hızlı Bağlantı

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Esnek Kullanım 

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Hızlı ölçümler 

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Hızlı Bağlantı 

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
TurboSync, tek adımlı bağlantı kurma / bağlantı kesme mekanizmasına sahiptir. Sıvı analiz modundan kuru analiz moduna geçilmesi için karmaşık bağlantılara gerek yoktur. Sadece dispersiyon modülünü ayırmak ve diğer modülü tek adımda bağlamak yeterlidir.



FLEX: Entegre LD & DIA Yazılımı
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Güçlü ve esnek bir yapıya sahip olan FLEX, ismini esnek kelimesinin İngilizcesinden 
almıştır. Tamamen kullanıcı ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan FLEX'in kullanımı da son 
derece kolaydır. 

Limit Tanımlama: Ölçüm sonuçlarınız belli alt ya da üst sınırları aştığında uyarı 
alabilmek için Kabul/Ret kriterleri oluşturabilirsiniz. 
Eğilim (Trend):  Belli ürünler üzerinde ya da belli zaman aralıklarında o ürünün boyut 
parametrelerindeki değişimi gözlemlemek için Eğilim (Trend) fonksiyonu kullanılabilir. 
Özelleştirilebilir Raporlar: Verilerinizi istediğiniz şekilde sunabilmek için özel rapor 
formatları oluşturabilirsiniz. 
Güvenlik/Veri Koruma: FLEX ile elektronik imza da dâhil olmak üzere parola korumalı 
güvenlik ayarlarını kurmak ve yönetmek son derece kolaydır. 
Uyumluluk: FLEX FDA 21 CFR Part 11’e tam uyumludur. 

Özellikleri

FLEX yazılımında kullanıcının tahmine 
dayalı seçimler yapmasına yer yoktur. 
Sadece örneği koyup uygun SOP'yi 
başlatmak yeterlidir. Geri kalan işlemleri 
FLEX otomatik olarak gerçekleştirecektir. 
Ayrıca farklı ölçüm koşulları için farklı 
SOP'ler oluşturulabilir ve kütüphaneye 
kaydedilebilir. Bu sayede her ölçümde 
aynı bilgilerin tekrar tekrar girilmesinin 
önüne geçilir. 

Nasıl Çalışır

FLEX yazılımı ile tüm veriler ayrıntılı olarak incelenip analiz edilebilir. İstenilmesi 
durumunda sonuçlar ağ üzerinden ya da laboratuvar bilgi yönetim sistemi (LIMS) 
üzerinden dış ortama aktarılabilir. Dış ortama aktarılan bu veriler üzerinde, harici bir 
yazılım kullanarak istatistiki çalışmalar yapmak da mümkündür. 

Veri Yönetimi

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Nasıl Çalışır? 

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Veri Yönetimi 

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
FLEX Özellikleri 
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Microtrac tarafından SYNC için geliştirilen FLEX, LD ve DIA analizlerinin tek bir arabirim 
üzerinden kontrol edilmesini ve raporlanmasını sağlayan kullanımı kolay bir yazılımdır. 
FLEX ile kullanıcılar tüm ölçüm ve raporlama işlemlerini zahmetsizce yerine getirebilirler. 
Ölçüm koşulları, numunenin özellikleri ve görüntüleme parametreleri ile ilgili bilgileri içeren 
farklı SOP'ler yaratılarak bir kütüphane oluşturulabilir. Bu kütüphanedeki SOP'lerin 
kullanımı hem ölçüm kolaylığı hem de ölçümler arası yüksek tutarlılık elde edilmesini 
sağlar. 

FLEX yazılımı, LD ile elde edilen partikül boyut dağılımına ek olarak DIA ölçümleri ile 
ilgili olarak şu önemli özelliklere de sahiptir:  

• Boyut ve şekil verileri grafik ve tablo halinde raporlanır.
• X ve Y ekseni olarak seçilen parametrelere göre her bir parçacığın konumu gösterilir.
• Partiküllerin akışı ölçüm sırasında ya da sonrasında gerçek zamanlı olarak görüntülenir.
• Her ölçüm ve her bir partikül için 30 kadar morfolojik parametre hesaplanır.
• Partiküllerin daha yakından incelenebilmesi için yakınlaştırma (zoom) özelliği mevcuttur.
• Arama ve filtre işlevi, ilgili bölgeye yoğunlaşmayı sağlar.
• Yenilikçi LD / DIA birleştirme özelliği ile 4000 mikrona kadar partikül boyut dağılımı

elde edilir.

.01
microns

4000
microns

Lazer Difraksiyon

Dinamik Görüntü Analizi

Ara Bölge

.01
mikron

4000
mikron

Geliştirilmiş Boyut & Şekil Analizleri



Uygulamalar

10

Metal Tozları

Endüstriyel Mineraller

Seramik

Cam Tozları

Piller

Petrokimya

Kimyasallar

Boya ve Pigmentler

İlaç

Toz Boya

Çimento

ve çok daha fazlası!

3D Baskı

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Cam Tozları

Dell
Metinle İlgili Yorum Yap
Toz Boya
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Sync'in Özellikleri ve Başlıca Faydaları

Özellikleri

• Dünyanın en ileri LD ve DIA
teknolojilerini tek bir cihazda
buluşturmuştur.

• Eş zamanlı boyut ve şekil analizleri
yapar.

• Yaş ve kuru ölçümler arası geçişler son
derece hızlı ve kolaydır.

• Eşsiz tasarıma sahip dispersiyon
üniteleri ile üstün yaş ve kuru
dispersiyon sağlar.

• LD ve DIA ölçümlerinin entegre edildiği
FLEX yazılımının kullanımı son derece
kolaydır.

• Boyut ve şekil verilerini bir arada sunan
güçlü raporlama olanakları sunar.

• Az yer kaplayan bir tasarıma sahiptir.

Başlıca Faydaları

• Beklenenden farklı bir partikül boyut dağılımı alındığında sorun hızlıca tespit edilebilir.
Partikül İzleme işlevi kullanıcının partikülleri bizzat görmesini ve değerlendirme
yapabilmesini sağlar.

• Partiküllerin morfolojik özellikleri ürün performansını ve kalitesini etkileyebilir.
Kullanıcılar hem boyut hem şekil verilerini kullanarak daha doğru sonuçlara ulaşırlar.

• Kolay kullanım ve dispersiyon ünitelerinin hızlı değişimi çok kullanıcılı ve farklı farklı
numunelerin ölçüldüğü işletmeler için büyük kolaylık sağlar.

• Tek bir cihaz kullanarak ve tek bir ölçümde aynı numuneye ait 30'dan fazla boyut ve
şekil parametre sonuçları elde edilebilir.

• Boyut verilerine şekil verilerinin de eklenmesiyle kalite kontrol optimizasyonu sağlanır.



Ölçüm Aralığı 10nm - 4.000 mikron 

Hassasiyet
Küresel Cam Tozları D50 = 642 mikronda Hassasiyet CV = 0.7%
Küresel Cam Tozları D50 = 57 mikronda Hassasiyet CV = 1.0%
Küresel Cam Tozları D50 = 0,4 mikronda Hassasiyet CV = 0.6%

Lazer Sınıfı Kırmızı Lazer Diyot 780nm, Mavi Lazer Diyot 405nm 
21 CFR 1040.10 & IEC60825-1'e göre Sınıf 1 Lazer

Lazer Gücü Kırmızı Lazer 3mW nominal; Mavi Lazerler 4-8mW nominal

Dedektör Yapısı
0.02-163 derece aralığındaki ışık saçılmalarını toplamak üzere 151 parçadan oluşan 
iki sabit fotoelektrik dedektör 

Veri Yönetimi

Hacimsel, alansal ve sayısal boyut dağılımları, persentil ve diğer veriler, harici 
istatistik yazılımlarıyla uyumlu çalışılabilmesi için şifrelenmiş Microsoft Access 
veritabanlarında ve ODBC formatında saklanır. Şifre koruması, elektronik imza ve 
ayarlanabilir izinleri içeren, FDA 21 CFR Part 11 uyumlu güvenlik özellikleri ile veri 
bütünlüğü sağlanır.

Analiz Süresi 10 - 30 saniye

Elektrik AC giriş: 90 – 264VAC, 47 - 63Hz, tek faz

Güç Tüketimi 25W nominal, Opsiyonel ekipmanlara bağlı olarak en fazla 50W. 

Çevresel Koşullar

5 - 40oC  
90% RH, yoğunlaşmayan 

-10 - 50oC

Çalışma Sıcaklığı: 
Nem:
Depolama Sıcaklığı:     
Kirletme: Derece 2

Uyumluluk LD : ISO 13320 , DIA : ISO 13322 

Şekil Analizi 5.2 megapiksel (2560 x 2048), maksimum çözünürlükte 22fps 

Yaş Ölçüm
Hacim: 
Akış Hızı: 
Giriş Basıncı:

200ml 
0 - 65ml/sn, su için 
en fazla 50psig (345kPa) 

Kuru Ölçüm

Vakum 50CFM (85m3/sa) ya da üzeri

Fiziksel Özellikler
Taşıma kabı: Darbeye dayanıklı plastik
Dış yüzeyler: Aşınmaya dayanıklı boya ve kaplama
Kimyasal Uyumluluk: Sınıf 1

Boyutlar Yükseklik: 46cm Genişlik: 82cm Derinlik: 50cm

Ağırlık Sync: 23.06kg, FlowSync: 19.5kg, TurboSync: 13.6kg 

SL-PC-07 rev A

Teknik Özellikler

Basınç: 
Tüketim: 
Kalite:

en fazla 100psi (689kPa)
50psi (345kPa) basınçta 5CFM (8.5m3/sa)
Partikül, yağ ve nemden arındırılmış

ATS Elektronik
Servis Ticaret Ltd. Şti. 
Yaşam Caddesi No: 7/17 
Söğütözü  Ankara  Türkiye 
Tel: +90 312 219 22 19 Faks:
+90 312 219 01 00 
info@atselektronik.com.tr

www.atselektronik.com.tr




