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Hệ thống mô phỏng CORES Core9100A 

 

Quy trình: Vận dụng kĩ thuật hoạt hình 4D, kiểm tra, đo lường, quan sát 

sự biến đổi hình dạng của mẫu khi gia nhiệt. 

 

 

Ưu điểm của Hệ thống mô phỏng CORES Core9100A: 

- Áp dụng mô phỏng reflow giống môi trường thực tế. 

- Thiết lập biểu đồ nhiệt độ đơn giản. Chỉ cần dùng phần mềm để thiết 

lập một cách đơn giản biểu đồ nhiệt độ. Có thể tái hiện lại biểu đồ 

nhiệt độ reflow trong lò. 

- Hình ảnh 3D trực quan. Các số liệu cao độ trong clip được hiển thị 

bằng các bậc màu sắc, từ đó dễ dàng nắm bắt được sự thay đổi. 

Ngoài ra có thể tùy chỉnh hình ảnh 3D, màu sắc, độ cao hiển thị. 

- Dữ liệu chuẩn xác. 

Ở hai bên cạnh của mỗi thiết bị đều có máy chiếu chiếu hình ảnh 

thành những đường vân, máy ảnh ở giữa chụp xuyên qua lớp kính để 

tính toán dữ liệu cao độ.  
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Do hai bên đều có máy chiếu, nên hiệu quả hơn trong việc nhận diện 

phản quang, giảm tiếng ồn, thu được số liệu chuẩn xác hơn so với khi 

chỉ lắp 1 máy chiếu. 

- Phạm vi đo rất lớn, cùng lúc có thể đo được nhiều mẫu. 

- Thực hiện phép đo độ phẳng chuẩn xác. 

4Dscanner từ bề mặt lớp kính bắt đầu đo cao độ. 

- Giá trị tuyệt đối trong quá trình đo ko bỏ qua bất kì 1 điều kiện không 

tốt nào. 

- Tự động lưu lại kết quả đo. 

- Hình ảnh biểu đồ trực quan, dễ thao tác. 

 

Thông số của Hệ thống mô phỏng CORES Core9100A: 

Tên 4DScanner 

Seri 
Core9100a (Loại tiêu chuẩn) 

Core9100A (Độ phân giải cao) 

Nguồn AC200V±5%、AC100V±10%（50/60Hz） 

Công suất 5.5KVA 

Áp lực khí 0.5~0.6Mpa 

Lượng tiêu hao không 

khí 

500L/min  Gia nhiệt cần: 250L/min   

Làm mát cần: 250L/min 

Kích cỡ 
 Bộ phận đo: (W) 303mmX(D)435mmX(H)476mm  

Bộ phận điều khiển (W) 300mmX(D)390mmX(H)210mm 

Không gian lắp đặt (W) 1800mmX(D)750mmX(H)750mm 

Trọng lượng 
Bộ phận đo: 37kg 

Bộ phận điều khiển: 13kg 

Nhiệt độ môi trường 25℃±5℃ 

 

Tiêu chuẩn gia nhiệt 
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Máy gia nhiệt Máy gia nhiệt không khí nóng 200V 

Nhiệt độ gia nhiệt Nhiệt độ thường~300℃. 

 
(Khi trên 170 độ C, thời gian gia nhiệt điều chỉnh về giới 

hạn 10 phút) 

Tuổi thọ máy gia nhiệt Khoảng 1000h 

Cách gia nhiệt Không khí nóng 

Phạm vi mẫu 
Core9100a (W)67mmX(D)67mmX(H)15mm 

Core9110a (W)19mmX(D)19mmX(H)15mm 

Phạm vi gia nhiệt (W) 67mmX(D)67mmX(H)15mm 

 

Thông số đo của Core9100A (loại tiêu chuẩn) 

Máy gia nhiệt Máy gia nhiệt không khí nóng 200V 

Phạm vi đo (XY) 

Scan lần 1:（X）33.5mmX（Y）33.5mm 

Scan lần 2:（X）67.0mmX（Y）33.5mm 

Scan lần 3:（X）67.0mmX（Y）67.0mm 

Phạm vi đo (Z) 5mm 

Độ phân giải (X Y) 18.5μm 

Độ phân giải (Z) 0.5μm 

Cảm biến ảnh Cảm biến CMOS 

Kích thước điểm ảnh 4.19 triệu điểm ảnh 2048X2048 

Tốc độ màn trập 50μs~200ms 

Nguồn quang học LED (đỏ, xanh nước biển) 

  

 

Thông số đo của Core9100A (độ phân giải cao) 

Máy gia nhiệt Máy gia nhiệt không khí nóng 200V 

Phạm vi đo (XY) 

Scan lần 1:（X）10.0mmX（Y）10.0mm 

Scan lần 2:（X）19.0mmX（Y）10.0mm 

Scan lần 3:（X）19.0mmX（Y）19.0mm 

Phạm vi đo (Z) 1.5mm 

Độ phân giải (X Y) 9.5μm 

Độ phân giải (Z) 0.25μm 

Cảm biến ảnh Cảm biến CMOS 

Kích thước điểm ảnh 1.98 triệu điểm ảnh 1408X1408 

Tốc độ màn trập 50μs~200ms 

Nguồn quang học LED (đỏ, xanh nước biển) 
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