
Temat warsztatów
•  Dowiedz się jak:
    –  Wybrać najlepszą kamerę cyfrową dla Twoich zastosowań 

i Twojego mikroskopu
    –  Jakie wybrać ustawienia, aby wykonać jak najlepsze 

zdjęcie i uzyskać jak najwyższa dokładność pomiarową
    – Stworzyć profesjonalny raport pomiarowy

•  Poznaj najnowsze techniki obrazowania cyfrowego łącznie z 
analizą 3D oraz zapoznaj się ze standardami stosowanymi w 
przemyśle (ASTM,  ISO…)

•  Spotkaj się z ekspertami w tej dziedzinie w zastosowań w 
aplikacjach przemysłowych

www.leica-microsystems.com

Cyfrowa rejestracja obrazu 
w Mikroskopii Optycznej – 
jak osiągać najlepsze 
rezultaty
Data: Wrzesień 23 – 24, 2014

Rejestracja:
Aby dokonać rejestracji kliknij w link poniżej i wypełnij zgłoszenie:

www.leica-microsystems.com/poland_workshop

Liczba uczestników warsztatów ograniczona jest liczbą do 30 osób. 
Wynika to z potrzeby zapewnienia każdemu uczestnikowi wystar-
czającej ilości czasu na zajęcia praktyczne z mikroskopami. Miejsce 
zostanie zagwarantowane po dokonaniu rejestracji. Więcej  
informacji zostanie przesłanych po zakończeniu procesu rejestracji 
za pomocą poczty e-mail.

Data: Wrzesień, 23 – 24, 2014

Gdzie:  Hotel Best Western, ul. Poleczki 40 A, 02-822,
 Warszawa, Poland

Osoba kontaktowa: Tomasz.sykula@leica-microsystems.com

Termin dokonywania
zgłoszeń: 15 Sierpień, 2014

Koszt:  Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Uczest-
nicy pokrywają jedynie koszt zakwaterowania.

Analiza próbek w czasie zajęć praktycznych:
Uczestnicy zainteresowani pracą z własnymi próbkami proszeni 
są o ich zabranie na warsztaty. Zalecane jest ich omówienie z 
jednym z organizatorów przed rozpoczęciem zajęć, w celu do-
brania najkorzystniejszej metodologii badań przez jednego z 
inżynierów aplikacji, aby zapewnić uzyskanie jak najlepszych 
wyników pomiarów w czasie warsztatów.

Przedstawiciel firmy Leica: Jozsef Gombos, Application Expert
Przedstawiciel firmy Labsoft: Andrzej Makarewicz

Leica Microsystems GmbH
Ernst-Leitz-Str. 17 – 37
35578 Wetzlar, Germany
Tel: +48 698 944 453
www.leica-microsystems.com

www.leica-microsystems.com/science-lab



WTOREK, 23 WRZESIEŃ, 2014

08:30 – 12:00
 Wprowadzenie
 Podstawy mikroskopowej fotografi i cyfrowej
 Jak podnieść efektywność analizy obrazu?

12:00 – 13:30
 Obiad

13:30 – 15:00
  Zajęcia praktyczne na mikroskopach z wykorzystaniem 

własnych próbek

15:00 – 15:30
 Przerwa kawowa

15:30 – 17:00
  Zajęcia praktyczne na mikroskopach z wykorzystaniem 

własnych próbek

ŚRODA, 24 WRZESIEŃ, 2014

08:30 – 12:00
 –  Zaawansowane technologie obrazowania (XYZ) 

oraz zapoznanie się z technikami 3D
 –  Pomiary i analiza obrazu zgodnie z normami prze-

mysłowymi (ISO, DIN, JIS, ASTM, …)
 –  Jak dobrać właściwy mikroskop dla swoich potrzeb?

12:00 – 13:30
 Obiad

13:30 – 15:00
  Zajęcia praktyczne na mikroskopach z 

wykorzystaniem własnych próbek

15:00 – 15:30
 Przerwa kawowa

15:30 – 17:00
  Zajęcia praktyczne na mikroskopach z

wykorzystaniem własnych próbek

17:00 – 17:30
 Wydanie uczestnikom certyfi katów ze szkolenia

Dostępne mikroskopy

• Mikroskop badawczy metalografi czny (Leica DM4000)

• Badawczy mikroskop stereoskopowy (Leica M205 C)

• Mikroskop cyfrowy (Leica DMS1000)

• Rutynowe mikroskopy stereoskopowe


