
Reference Chart Comparison 

Hasonlítsa össze a mikroszkóp élő képeit vagy az ims Media 
Managerben elmentett képeket szabványos 
referenciaképekkel közvetlenül a képernyőn. A Reference 
Chart Comparison modulban átméretezheti a képeket és 
áttetsző rétegként egymásra helyezheti őket a 
referenciaképekkel. 

Hasonlítsa össze az élő képeket gyorsan a szabványos 
referenciaképekkel 
Hasonlítsa össze az ims Media Managerben elmentett 
képeket a szabványos referenciaképekkel 
A vizuális összehasonlítás érdekében helyezze egymásra 
a képeket áttetsző rétegekként 
Használja a saját referenciaképeit 

Képek hatékony összehasonlítása 
Válassza ki a referenciatáblázatba rendezett képeket, 
amelyeket az ims galériaként helyez el az aktuális munkakép 
mellett. A közvetlen áttekintési lehetőség hatékonyabb munkát 
tesz lehetővé. 
Használja a saját referenciaképeit 
Használja fel a saját referenciaképeit, és futtasson le minden 
összehasonlítási feladatot egy helyen. 

Használja a referenciaképeket áttetsző rétegekként 
Nagyítsa vagy kicsinyítse a referenciaképeket, és az ims 
hozzáigazítja az eredeti kép méreteit. Közvetlen optikai 
összehasonlításhoz egyszerűen csak rétegezze rá az áttetsző 
referenciaképet az eredetire. 
Mentse el a referenciaszámokat meta-adatokként 
A képek referenciaszámait exportálhatja vagy elmentheti az 
ims Media Managerben közvetlenül a meta-adatokkal 
együtt. 



 

Reference Chart Comparison modul 

A Reference Chart Comparison modul funkciói 

Referenciakép-galéria 

Képek közvetlen 
összehasonlítása 

Galériaként kihelyezi a referenciaképeket a kijelzőre az eredeti kép mellé. 

Lehetővé teszi a referenciaképek kicsinyítését és nagyítását, miközben dinamikusan az új mérethez igazítja az 
eredeti kép méretét. A vizuális összehasonlításhoz áttetszővé teheti a referenciaképet és rárétegezheti az 
eredeti képre. 

A referenciaképek megjelenítéséhez szükséges a megfelelő szabvány-kiegészítő modul. 

További modulok 

Szabvány-kiegészítők Kiegészítő modulok a Reference Chart Comparison modulhoz. Az alábbi szabványok vehetőek igénybe: 
• DIN EN ISO 643 / DIN 50601: Szemcseméret (Grain Size) 
• DIN 10247: Nem fém zárványok acélban (Non-metallic Inclusions in Steel) 
• DIN 945 / DIN 941: Öntöttvas: grafit-mikrostruktúra meghatározása (Cast Iron: Determination of 
  Microstructure of Graphite) 
• EN ISO 2624: Réz és rézötvözetek: átlagos szemcseméret meghatározása (Copper and Copper 
 Alloys: Determination of the Average Grain Size) 
• DIN 50602: Nem fém zárványok kiemelkedő minőségű acélban (Non-metallic Inclusions in 
 High-Grade Steel) 
• SEP 1520: Karbidalakzatok acélban (Carbide Formation in Steel) 
• SEP 1572: Szulfidos nem fém zárványok automataacélban (Sulfidic Non-metallic Inclusions in 
 Free-Cutting Steel) 
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