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komponenty

V současné době na trhu v oblasti průmy-
slového zpracování obrazu dominují kamery 
s rozlišením 2 MPx, ale poptávka po objek-
tivech vhodných pro kamery s větším rozli-
šením, do 9 MPx, stále roste.

Japonský výrobce objektivů, firma Ri-
coh, představila na loňském veletrhu SPS 
IPC Drives dva nové objektivy s ohniskový-

mi vzdálenostmi 25 a 35 mm, které doplňují 
řadu objektivů RICOH-FL pro kamery se sen-
zory o velikosti do 1" a s rozlišením do 9 MPx, 
v níž byly dosud zastoupeny objektivy pou-
ze s ohniskovými vzdálenostmi 50 a 75 mm.

Objektivy s širokým zorným polem jsou 
vhodné pro velké spektrum úloh, např. pro 
vyhledávání daných tvarů na různých povr-
ších při kontrole přesných dílů, vyhledává-
ní označených kontejnerů apod. Objektivy 
o vnějším průměru 42 mm, vhodné pro ka-
mery o velikosti těla 44 mm, jsou navzdo-
ry rozlišení 9 MPx velmi malé. Také jejich 
hmotnost je jen 166 nebo 189 g. Nové ob-

Dva nové objektivy Ricoh 
pro kamery se senzory 1" 
a rozlišením do 9 MPx

jektivy jsou kompatibilní s 1" průmyslový-
mi kamerami s rozlišením až 9 MPx a roz-
tečí obrazových bodů 3,69 µm.

Tyto objektivy vynikají činitelem zkresle-
ní obrazu do 0,1 %. Kromě toho mají od stře-
du až po okraje obrazu výbornou rozlišova-
cí schopnost, 135 čar na milimetr. Vzhledem 
k velmi malému poklesu rozlišovací schop-

nosti v rozích obrazu dávají objektivy ostré, 
kontrastní snímky. Proto je lze použít v ce-
lém obrazovém poli i pro náročné zkušební 
a měřicí úlohy.

Zaostřování pracuje s mechanismem s plo-
voucími prvky a aberace jsou tak dobře kori-
govány pro předmětové vzdálenosti od neko-
nečna až po blízkou oblast, minimálně 0,1 m 
(f = 25 mm), resp. 0,15 m (f = 35 mm).

Objektivy mají světelnost f: 1,8 a roz-
sah clony od 1,8 do 16 (f = 25 mm), resp. 22  
(f = 35 mm). Úhly zorného pole pro různé 
formáty senzorů jsou v tab. 1.

Společnost Ricoh uvedením nových ob-
jektivů reaguje na trendy na trhu v oblas-
ti strojového vidění, kde roste poptávka po 
kvalitních objektivech určených pro kamery 
s velkým rozlišením. Celý sortiment firmy 
je českým zákazníkům k dispozici prostřed-
nictvím distributora, společnosti Smart View 
(www.smartview.cz).

(Ricoh Imaging Deutschland GmbH)

Tab. 1. Horizontální zorný úhel pro různé 
formáty senzorů

Formát f = 25 mm f = 35 mm
1/3“ 11,0° 7,8°
1/2“ 14,6° 10,4°

1/1,8“ 16,4° 11,7°
2/3“ 20,0° 14,3°

1“ 28,8° 20,7°

Obr. 1. Objektivy RICOH-FL pro kamery se senzory o velikosti do 1“ a s rozlišením do 9 MPx 
jsou nově k dispozici i s ohniskovými vzdálenostmi 25 a 35 mm

                9 MEGA- 
                PIXEL  
MACHINE VISION 
OBJEKTIVY PRO  
SENZORY DO 1"
Systémy s velkými obrazovými senzory 
pro pokročilé zpracování obrazu. 

 � Ohnisková vzdálenost 25 mm,  
35 mm, 50 mm, 75 mm 

 � 135 lp / mm pro nejvzdálenější  
objekty  

 � Pixel Pitch 3,69 µm 
 � Aretační šroubky  
 � Vhodné pro měřicí aplikace  

 

Minimální zkreslení okrajových částí 
obrazu u snímků s vysokým rozlišením. 
Vhodné jak pro precizní měřící  
aplikace, tak pro laboratorní vybavení 
vaší provozovny. 
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