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Mikroskopické objektivy pro měření 
teploty malých objektů

Společnost Micro-Epsilon uvedla na trh 
speciální mikroskopické objektivy pro de-
tailní rozpoznávání miniaturních předmětů 
(obr. 1). Nové objektivy jsou určeny pro infra-
kamery TIM450 s rozlišením 382 × 288 pixe-
lů (teplotní citlivost 90 mK) a infrakamery 

TIM640 s rozlišením 640 × 480 pixelů (tep-
lotní citlivost 120 mK). Měřicí rozsah termo-
kamer je od –20 do +900 °C.

Ve spojení s výkonným softwarem TIM-
Connect umožňují termovizní kamery s novými 
objektivy detailní analýzu teplotních dějů ma-
lých objektů a součástek v reálném čase s rych-

Dvě novinky od společnosti 
Micro-Epsilon

lostí až 125 snímků za sekundu. Součástí do-
dávky je laboratorní stativ pro stabilní ustavení 
kamery, rozhraní pro kamery PIF (Process Inter-
face), rozhraní USB pro připojení k PC a soft-
ware TIMConnect. Elektrické obvody lze ana-
lyzovat bez ovlivňování činnosti přítomností 
kamery TIM. Velikost snímaného bodu začíná 
od 28 µm při měřicí vzdálenosti do 100 mm od 
objektu. Zmíněný mikroskopický objektiv lze 

dokoupit také k již používaným in-
fračerveným kamerám Micro-Epsilon.

Nové konfokální sondy 
IFS2406-3 a IFS2407/90-0.3

Společnost Micro-Epsilon 
představuje další novinku v oblas-
ti měření drsnosti povrchu kon-
fokálními sondami IFS2406-3 
a IFS2407/90-0.3. V současné době 
jsou kladeny velmi vysoké poža-
davky na kvalitu výrobků, zejména 
v automobilovém průmyslu. Kon-
fokální chromatické snímače umož-
ňují vysoce přesnou kontrolu nej-
jemnějších povrchových struktur. 
Sonda confocalDT IFS2407/90-0.3 
měří s přesností 0,15 µm v reži-
mu měření vzdálenosti a polohy. 
V módu měření tloušťky dosahuje 
přesnosti 0,3 µm.

Konfokální sondy IFS2406-3 
a IFS2407/90-0.3 se používají např. 
k měření drsnosti brzdových kotou-
čů (obr. 2). Povrchová struktura brz-
dového kotouče je pro lidské oko té-
měř nerozpoznatelná: disk je hlad-
ký a vyleštěný. Teprve mikroskop 
odhalí jemnou strukturu povrchu. 

Obě sondy se liší velikostí a pro-
vedením. Sonda IFS2407/90-0.3 má 
boční výstup světelného paprsku 
(90°). Sonda IFS2406-3 měří v axi-
álním směru. Přímý odraz paprsku 
konfokálních snímačů omezuje vliv 
stínů, které mohou způsobovat zkres-
lení ve výstupním signálu. Dokon-
ce i při naklopení předmětu lze mě-
řit velmi přesně – ovšem v rozsahu 
dovoleného naklonění od ±6,5° do 
±27° (závisí na typu použité sondy).

Konfokální chromatické měřicí 
systémy se používají k měření vzdáleností, po-
lohy, tloušťky a k vyhodnocení intenzity odra-
ženého světla. Na základě určení vzdálenos-
ti lze provést povrchovou topografii objektů.
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thermoIMAGER
 Teplotní rozsah: –20 °C až +900 °C

  Rozlišení: 382 × 288 nebo 
640 × 480 pixelů

  Vyměnitelné optiky: 10° nebo 12° FOV

  Prostorové rozlišení > snímání 
miniaturních dílů od 28 µm

  Ideální pro měření teploty a testování
desek plošných spojů

Obr. 2. Konfokální sondy IFS2406-3 a IFS2407/90-0.3

Obr. 1. Mikroskopický objektiv pro termokamery


