
Obraz prosty i odwrócony
Obraz obiektu rzutowanego na ekran jest prosty, je�li jest on 
zorientowany w taki sam sposób, jak obiekt na stole. Je�li obraz jest 
odwrócony gór! na dó" i lew! strona na praw! oraz przemieszcza 
si# on w kierunkach przeciwnych w do ruchu obiektu na stole (jak 
pokazuje rysunek poni$ej) nazywany jest obrazem odwróconym.

Dok"adno�% powi#kszenia projektora przy stosowaniu okre�lonego 
obiektywu wyznacza si# poprzez rzutowanie obrazu obiektu 
referencyjnego i porównywanie rozmiaru obrazu tego obiektu 
mierzonego na ekranie z rozmiarem oczekiwanym (obliczonym 
na podstawie deklarowanego powi#kszenia) w celu obliczenia 
procentowej warto�ci dok"adno�ci powi#kszenia, wed"ug wzoru 
zamieszczonego poni$ej. Obiekt referencyjny ma cz#sto posta% 
ma"ego linia"u szklanego zwanego `mikrometrem szklanym� lub 
`linia"em wzorcowym�, a jego powi#kszony obraz mierzony jest za 
pomoc! wi#kszego linia"u szklanego, znanego jako `linia" odczytowy�. 
(Note that magni&cation accuracy is not the same as measuring accuracy.)

O�wietlenie konturowe: Sposób o�wietlania s"u$!cy do obserwacji 
przedmiotu w �wietle przechodz!cym, wykorzystywany g"ównie do 
pomiaru obrazu konturowego mierzonego przedmiotu.
Wspó"osiowe o�wietlenie powierzchni: Sposób o�wietlania, 
przy którym przedmiot mierzony jest o�wietlany �wiat"em 
przechodz!cym przez obiektyw, s"u$y do obserwacji/pomiaru 
powierzchni. (Wymagane jest lustro pó"przepuszczalne lub 
obiektyw z lustrem pó"przepuszczalnym.)
O�wietlenie powierzchni �wiat"em padaj!cym: Sposób o�wietlenia 
powierzchni przedmiotu �wiat"em z padaj!cym boku osi optycznej. 
Zapewnia on obraz o zwi#kszonym kontra�cie, pozwalaj!cy na 
obserwacje trójwymiarowych cech powierzchni. Nale$y jednak 
pami#ta%, $e przy tej metodzie o�wietlania mog! wyst#powa% 
b"#dy pomiarów. (Wymagane jest lustro o�wietlenia bocznego.  
Modele serii PJ-H30 s! wyposa$one w takie lustro.)

System optyczny wykorzystuj!cy fakt równoleg"ego przebiegu 
promienia g"ównego do osi optycznej dzi#ki zastosowaniu przys"ony 
w ognisku po stronie obrazu. W"a�ciwo�ci! tego systemu jest to, $e w 
wyniku przesuwania obiektu w osi optycznej jego obraz, chocia$ traci 
ostro�%, nie zmienia wymiarów.
W przypadku projektorów i mikroskopów pomiarowych, identyczny 
efekt uzyskuje si# poprzez umieszczenie $arnika lampy w ognisku 
soczewki kondensorowej, co powoduje, $e obiekt o�wietlany jest 
promieniami równoleg"ymi. (Patrz rysunek poni$ej.)

Jest to odleg"o�% od powierzchni soczewki obiektywu do powierzchni 
przedmiotu przy zogniskowaniu. Na poni$szym rysunku oznaczona 
jest liter! L.

Jest to przemieszczenie obiektu wzgl#dem sta"ego t"a spowodowane 
zmian! pozycji obserwatora i sko'czon! odleg"o�ci! powierzchni 
obiektu od powierzchni t"a.

Maksymalna �rednica mierzonego przedmiotu obserwowana przy 
u$yciu okre�lonego obiektywu.

M(*): Dok"adno�% powi#kszenia wyra$ona jako procen-
towa warto�% nominalnego powi#kszenia obiektywu

 L : D"ugo�% rzutowanego obrazu obiektu referencyjnego 
mierzona na ekranie

  : D"ugo�% obiektu referencyjnego
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Przyk"ad: Przy stosowaniu obiektywu o powi#kszeniu 5X  
 w projektorze o ekranie ø500mm:

  1rednica pola widzenia wynosi:    500mm  = 200mm
   5 

1rednica pola widzenia (mm) =
    1rednica ekranu projektora

             Powi#kszenie stosowanego obiektywu

     L4  M
M(*) = ��� X 200

    M

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.     
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