OPTİK AKADEMİ
OPTİK AKADEMİ
IŞIĞIN DİNAMİZMİ TASARIMLARINIZDA…
*
Geleceği izi Optik Tasarı la Aydı latı !
OPTONOM Optik Tasarı Eki i, eğiti i gü ü ü
tasarı ları ıza ya sıt aya hazır.
Gü de gü e geliştirdiği LED tek olojisiyle sektörde
söz sahi i ola OPTONOM Bili sel Ölçü Araçları;
LED aydı lat a tasarı ı, LED pa el ve projektör
tasarı ı, reflektör, er ek, 2D-3D optimizasyon,
spot aydı lat a, solar aydı lat a, akıllı şehirler içi
aydı lat a
tek olojileri,
iyo edikal
uygula alarda ışıkla dır a tasarı ları ve daha bir
çok uygula ada yetki eki iyle ühe dislik gü ü ü
ko uşturuyor.
SİZ DE TASARLAYIN!
Yaşa ı ızı, doku duğu tasarı larla re kli ir ışık
huz esi e
dö üştüre
OPTONOM,
ışığa
kaza dırdığı di a iz le, sizleri
de ke di
projeleri ize özgü tasarı ları ızla güç kat a ızı
yolu u açıyor.
Projelerinizi daha da orijinal hale getirmenize
destek sağlaya OPTONOM, Tra ePro, OSLO ve
RayViz yazılı ları çerçevesi de optik tasarı eğiti
odülleri su arak, fikirleri ize hayat veriyor. Bu
eğiti
ile optik ko po e tleri
tasarı ı ı
gerçekleştire ile eği iz
gi i,
ay ı
za a da
Solidworks, Catia ve Autocad gibi uygulamalarla bir
sistemin opto- eka ik tasarı ı ı da ta a layarak
OPTONOM
ü yesi de üreti e hazır hale
getire ilirsi iz. OPTONOM Optik Tasarı
Eki i
ü yesi deki optik ühe disleri, yapıla tasarı ı
Optis/Speos,
Zemax/OpticStudio-LensMechanix,
Lighttools gi i diğer uygula alara asıl uyu lu hale
getirilip a aliz edile ile eği ko usu da da sizlere
rehberlik edeceklerdir.

AVANTAJLARINIZ NELER OLACAK?
Fir a ız ünyesinde optik sistemleri tasarlayabilir,
aydı lat a ürü leri izi üreti içi seri ir şekilde hazır
hale getire ilirsi iz. Özgü tasarı lar gerçekleştire ilir,
ışık veri liliği i artıra ilir ve pazardaki rakipleri izde
ir adı ö e geçe ilirsi iz. Ayrı a, fir a çalışa ları ızı
tek ik altyapısı geliştirilerek daha i ovatif çözü lerle
aydı lat a sektörü de eşsiz ir ko u elde et e iz
sağla a aktır.
Opti izasyo ile doğru geo etri, ışık dağılı ı, ışık
şiddeti ayarları, ışığı ho oje dağılı ı, özetle ışığın
özellikleri i a alizi yapıla il ektedir. Yal ız a hazır
odeller üzeri de değil oluşturul uş ir o je içi de
özgü aydı lat a tasarı ı da ü kü dür. Ör eği ;
SolidWorks’te çizil iş ir odeli ışı a ve aydı lat a
yö ü de
a alizi fir a ız
ü yesi de
aşarıyla
yapabilmektedir. Bu ve bunun gibi konularda fizik
uz a ları ve fizik
ühe disleri de oluşa uz a
kadro uz ile da ış a lık ve eğiti desteği veriyoruz.
Fotoğraf
aki esi, teleskop, el fe eri, aydı lat a
siste leri, reflektör, dür ü , far, periskop, mikroskop,
projeksiyo , video ka era ve gözlük optik siste lere
verile ile ek sayısız ör ekte e çok ili e leridir. Bu tip
bir sistemi tasarlayabilmek temel fizik ve optik bilgisinin
ya ı sıra optik tasarı ko usu da da ilgi sahi i ol ayı
gerektirir. Bu nedenle, OPTONOM ekibi olarak optik
ala ı da da aşla gıç düzeyi de eğiti ler veril ektedir.
Eğiti , ra şları farklı ola a ak ilgisi ortak; kısa a
aydı lat a ve aydı la a ola herkese açıktır.
Türkiye’de aydı lat a veri liliği ile elde edile ek sonsuz
ir kat a değer var… He fir a ız, he de ülke iz içi
u kat a değeri harekete geçir e i ta za a ı!
İ ovasyo geleceği aydı lat aktır!
Optik Akade i ile tasarı ları ızda ışık var..
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Optik Akade i Eğiti

Progra ı
TEMEL OPTİK II

TEMEL OPTİK I

Gü 2 – Temel Optik II

Gü 1 – Temel Optik I


Optik Ortamlar



Ya sı a ve ya sı a ka u ları



Kırıl a ve kırıl a ka u ları



A sorsiyo , Geçirge lik, Dispersiyo



Optik Yapı Ele a ları



Plan paralel plakalar - Paralel plakaları optik siste lerde
kulla ı a açları ve optik etkileri





Optimizasyon prensipleri ile bilgisayar destekli
dizay uygula aları



Merceklerde aberasyonlar- Küresel a erasyo etkisi
e i e ve oyu a küresel a erasyo lar



Kro atik a erasyo ve so uçları -Astigmatizm ve
so uçlar
Distorsyo lar
ve
so uçları-

A erasyo ları
asıl ortada
minimize edilmesi

kaldırıldığı veya



Prizmalar - Optik siste lerde pla yüzlü
priz aları kulla ı a a ları - Priz alarda ışı
geçişleri

Mercek çeşitleri ve merceklerin optik sistemlerdeki
işlevleri



Aynalar - Pla yüzlü ö
aynalar - Küresel ay alar

Ca
i sleri e göre
kulla ı özellikleri



Skalaları özellikleri ve kulla ı



Optikte ölçü



Mer ek tasarı ı ve tasarı
içi
OSLO
progra ı ı te el düzeye kulla ıl ası - Basit
ir optik siste i tasarı ı ve ö tasarı
kriterleri



Optik imalat tek olojileri ve yö te leri



Tolera sla dır a esasları; optik ele a lara
i alatı da
esas
ölçü
yö te leri
Tolera sları ı veril e yö te leri



Optik teknolojisinin gele eği i tartışıl ası Değerle dirilme ve geri bildirimler

er ekleri

optik siste lerde



Yüzeylerde ışı geçişleri



Mer eği optik etkisi - Odak uzaklığı - Görü tü ü yeriAna eksenleri – Geri ve ö odak uzaklıkları



Işığı
er ek içerisi de izlediği yol ve etkileye
para etreleri a latı ı





Mer eklerde kulla ı
seçi i

yerleri e göre e

uygu

for

www.optonom.com.tr

ve arka yüzü kaplı

tek ikleri ve ölçü

yerleri
siste leri

Optik Akade i Eğiti

TracePro'ya Giriş (Seviye 1)

Progra ı

TracePro ile Optimizasyon (Seviye 2)

Gü 3 - Tra ePro'ya Giriş

Gü 5 - TracePro ile Optimizasyon



Tra ePro'ya Giriş



Optimizasyonun prensipleri



Me ü ve Sek eleri kulla ı ı



TracePro'da 2D ve 3D optimizasyona ge el akış



Işı izle e pre sipleri e ge el akış



Opti izerler ile geo etri oluştur a



Tra ePro'da geo etri i içe aktarıl ası ve
oluşturul ası



Değişke leri ta ı la a



Opti izasyo hedefleri i ta ı la a



Opti izasyo ör ekleri arası da
ve ışık kılavuzu ör eği



Yüzey özellikleri i uygula



Işık Kay akları ta ı la a



So uçları a aliz et e

ası

er ek, reflektör

Gü 4 - Tra ePro'ya Giriş

Gü 6 - TracePro ile Optimizasyon



Biri i Gü ü ve Soruları Gözde Geçiril esi



S he e akro dili kulla ılarak TracePro ile
optimizsyon



Özel özellikler oluştur a



Tolerans ve hassasiyet analizi



Pozisyonu ve rotasyonu optimize etme



Tra ePro'da CAD'de içe aktarıla
optimizasyonu



Opti izer kulla arak e iyi yüzey ve
yolları



Ek ör ekler



Scheme makro dili ve makro kaydedici



Ör ekle e



Raytra e seçe ekleri ve ayarları



Ek a aliz araçları



Tra ePro yardı

ı progra ları
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es eleri
alze eyi seç e

