
Załącznik nr 1 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

Parametry Techniczne urządzenia badawczego do cyfrowej korelacji obrazu do badań 

biomechanicznych 

 

Minimalne parametry techniczno-użytkowe urządzenia: 

1. Komputer klasy Laptop PC, wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem i niezbędną 

elektroniką kontrolno-pomiarową USB3, gwarantujący właściwą obsługę systemu 

optycznego. 

Minimalne parametry techniczne komputera: 

• procesor min. Intel Core i7-7820HQ 7. Generation (Quad Core, 2,90GHz, 8MB Cache)  

• pamięć RAM 16 GB (2 X 8G) DDR4 Memory  

• dysk min. 512GB Solid State Drive M2 2280 SATA , 

• monitor o przekątnej, co najmniej 39,6cm (15,6”) FHD i minimalnej rozdzielczości 

(1920 x 1080). 

 

2. Kamera o minimalnej rozdzielczości 2 MPx, posiadająca następujące cechy i co najmniej 

podane niżej parametry: 

• kamera typu global shutter (wszystkie piksele matrycy jednocześnie rozpoczynają i 

kończą naświetlanie, cała zawartość matrycy jest odczytywana jednocześnie), 

• szybkość transferu minimum 5000 Mbits/sec, złącze: USB 3.0, 

• minimalna rozdzielczość 1920 × 1200 px, 

• częstotliwość przy pełnej rozdzielczości do co najmniej: 160 fps (klatek na sekundę), 

• migawka obejmująca co najmniej zakres 0,05 ... 50000 ms, 

• złącze C-mount, 

• waga do 100 g, 

• wymiary nie większe niż 30x30x40 (mm), 

• pamięć wewnętrzna co najmniej 256 MB. 

 

3. Kamera wyposażona w obiektyw z możliwością regulacji i blokady przysłony oraz ostrości o 

ogniskowej; f = 23 mm – 25 mm; oraz przysłonie o zakresie co najmniej 1,4- 11 

4. Oświetlenie LED zapewniające regulowane, stabilne i jednorodne oświetlenie powierzchni 

badanej minimum 1m
2
. Oświetlenie typu multi-LED o temperaturze barwowej z płynną 

regulacją w zakresie conajmniej od 3300 do 6300K. Ręczna regulacja intensywności 

oświetlenia za pomocą mechanicznego potencjometru. Regulacja kierunku oświetlenia w 

minimum 3 stopniach swobody. Brak efektu migotania – (Flicker Free) – źródło światła musi 

posiadać system stabilizacji intensywności oświetlenia nie wywołującego migotania obrazu 

w kamerach w całym zakresie częstotliwości kamer. Oświetlenie musi posiadać możliwość 

pracy za pomocą zasilacza podłączonego do zasilania sieciowego 230V oraz za pomocą 

zintegrowanej baterii. Minimum dwie baterie w zestawie. Intensywność oświetlenia 

minimum 210 Lux z odległości 2m. Oświetlacz musi posiadać szkło matowe jak również 

możliwość szybkiego demontażu tego szkła. Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia 

dokumentacji technicznej dokumentującej wyżej wymienione parametry. 

5. Stabilny trójnożny statyw wraz z belką do mocowania kamer o długości min. 70 cm, 

wyposażony o zakresie regulacji wysokości nie mniejszym niż 80-150 cm.  



6. Co najmniej jeden wzorzec kalibracyjny o wymiarach w zakresie od 70x70 mm do 100x100 

mm. 

7. Dostosowana do systemu walizka transportowa z kółkami na łożyskach tocznych, spełniająca 

wymagania szczelności co najmniej IP67 wg EN60529, wyposażona w automatyczny zawór 

wyrównujący ciśnienie wewnętrzne i zabezpieczający przed wnikaniem wody,  

charakteryzująca się odpornością na zgniecenia i uderzenia mechaniczne potwierdzoną 

dowolnym, przynajmniej jednym certyfikatem  odnoszącym się do tych cech (np. EN 28768, 

ISO 8768, EN 22248, ISO 2248, MIL C-4150J, STANAG 4280, Def Stan 81-41, ATA 

Specification 300, lub innym). Wymiary zewnętrzne walizki nie większe niż 100 x 50 x 20 

cm. Walizka musi mieścić wszystkie elementy systemu, z wyłączeniem co najwyżej laptopa i 

statywu, które w takim przypadku powinny być dostarczone w osobnych torbach. 

8. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. 

 

Cechy funkcjonale urządzenia: 

• Minimalna częstotliwość rejestracji obrazu w pełnej rozdzielczości 160 Hz, z 

możliwością zwiększenia częstotliwości do minimum 300 Hz (przy redukcji 

rozdzielczości); 

• System musi być kompaktowy i przenośny, tj. całkowita łączna waga wszystkich 

elementów składowych oferowanego systemu (łącznie z walizką, laptopem i statywem) 

nie może przekroczyć 25 kg. 

• System musi posiadać możliwość rozbudowy do docelowo co najmniej sześciu kamer, 

skoordynowanych we wspólnym układzie współrzędnych, umożliwiających w 

szczególności: (i) zwiększenie pola pomiaru odkształceń, (ii) równoczesny pomiar 

odkształceń po obu stronach płaskiej próbki, (iii) możliwość konfiguracji kamer w 

układzie 360° w celu pomiaru obiektów cylindrycznych na całym obwodzie. Dostawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji demonstrującej możliwość 

zastosowania takiego układu pomiarowego w oferowanym systemie w postaci 

fragmentów instrukcji i/lub zdjęć. 

• System musi współpracować z mikroskopami stereoskopowymi umożliwiając pomiary 

w technice cyfrowej korelacji obrazu 3D dla co najmniej 2 kamer i obiektów o wielkości 

w zakresie nie mniejszym niż 1cm
2
 do 1mm

2
. Dostawca zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentacji demonstrującej możliwość zastosowania takiego układu 

pomiarowego w oferowanym systemie w postaci fragmentów instrukcji i/lub zdjęć. 

 

Szczegółowy opis wymaganych parametrów oprogramowania: 

• ocena trójwymiarowej deformacji badanych obiektów; 

• interakcyjne określanie obszarów oceny – nakładanie maski; 

• automatyczne szukanie punktów startowych dla algorytmu korelacji obrazu z 

możliwością ręcznej ich zmiany przez użytkownika; 

• kalibracja na podstawie zewnętrznego układu współrzędnych (tablice kalibracyjne) i 

kalibrację wewnętrzną (układem współrzędnych powinien być chip kamery); 

• moduł szybkiej kalibracji standardowej na podstawie automatycznie zachowywanych, w 

chwili ustalonej przez oprogramowanie, obrazów wzorca kalibracyjnego; 



• możliwość wyboru parametrów oceny, takich jak: poszukiwany obszar, rozmiar okna 

korelacji, siatka oceny, kryterium zatrzymania, interpolacja w stopniach szarości; 

• pomiar rozkładu składowych stanu odkształcenia; 

• wyznaczanie rozkładu odkształceń głównych: 1, 2; 

• wyznaczanie rozkładu przemieszczeń powierzchni badanego obiektu w kierunkach: X, 

Y, Z; 

• wyznaczanie wartości przemieszczeń i odkształceń wzdłuż linii pomiarowych 

określonych przez użytkownika; 

• wyznaczanie obszaru obliczeniowego na zdjęciach (tzw. maska obliczeniowa) i kilku 

niezachodzących na siebie obszarów obliczeniowych; 

• możliwość redefiniowania układu współrzędnych na podstawie wskazanych przez 

użytkownika dowolnych 3 punktów wyznaczających osie x, y, z; 

• automatyczny lub ręczny wybór punktu początkowego, od którego rozpocznie się proces 

obliczeniowy; 

• filtrowanie wyników w celu zlikwidowania szumu lub uwydatnienia efektów lokalnych; 

• moduł tworzenia własnych formuł obliczeniowych z zastosowaniem wyników analizy 

odkształcenia i wartości pomiarowych z sygnałów analogowych, np. wyznaczenie 

modułu Younga, współczynnika rozszerzalności termicznej oraz dowolnych obliczeń 

zdefiniowanych przez użytkownika; 

• moduł analizy prędkości i przyspieszenia dowolnie wybranych punktów; 

• moduł analizy zmiany odległości między dowolnie wybranymi punktami; 

• moduł szybkiej transformacji Fouriera (FFT) umożliwiający importowanie danych z 

ultraszybkich kamer; 

• możliwość prezentacji analiz dynamicznych zarówno dla wybranych fragmentów 

(punktów) jak i dla całej powierzchni w postaci wektorowej; 

• możliwość wyświetlania podczas analizy następujących elementów: kolorowe mapy 

odkształceń, siatkę odkształceń, obraz z kamery, cyfrowy obraz próbki (skaner 3D) oraz 

złożeń: mapa odkształcenia na obrazie z kamery, także obraz z kamery na cyfrowym 

obrazie próbki; 

• możliwość wyboru przez użytkownika obszarów pomiarowych i dostosowywania ich 

rozdzielczości; 

• możliwość tworzenia własnych obliczeń i makr dzięki wbudowanemu modułowi typu 

Matlab lub SciLab; 

• możliwość przywrócenia wszystkich zdefiniowanych ustawień oprogramowania do 

ustawień fabrycznych; 

• automatyczne odnajdywanie i wskazywanie na generowanych mapach przemieszczeń i 

odkształceń wartości maksymalnych i minimalnych; 

• możliwość analizy danych pomiarowych prowadzonych przy użyciu wielu kamer - do co 

najmniej sześciu kamer łącznie - skoordynowanych tak, by wyniki ze wszystkich kamer 

odnosiły się do tego samego układu współrzędnych (tablicy kalibracyjnej); 

• możliwość synchronizacji i analizy danych pochodzących z kilku kamer w celu 



stworzenia obrazu przemieszczeń i odkształceń obiektów cylindrycznych na całym ich 

obwodzie (360 stopni); 

• automatyczne generowanie filmów obrazujących wyniki pomiarów (przemieszczeń lub 

odkształceń) wraz ze zintegrowanym wykresem ilustrującym zmianę określonych przez 

użytkownika wielkości; 

• możliwość prezentacji wyników w postaci graficznej, z opcją wprowadzania skali 

ręcznej lub automatycznej (autoskalowanie); 

• eksport wyników w formatach STL, ASCII, HDF5; 

• automatyczne porównanie wyników pomiarów z wynikami obliczeń MES 

importowanymi z programu ANSYS - Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia 

fragmentów instrukcji opisujących taką funkcję oprogramowania;  

• możliwość wyznaczenia i wizualizacji dla wskazanych punktów lub obszarów 

następujących wielkości: współrzędne 3D, przemieszczenia 3D, odkształcenia, 

odkształcenia główne i ich kierunki, odkształcenie inżynierskie, odkształcenia 

Lagrange’a, zmiana odległości - Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia 

dokumentacji demonstrującej możliwość wyznaczenia tych wielkości (fragmenty 

instrukcji obsługi lub/oraz przykładowe wyniki pomiarów); 

• oprogramowanie dla każdego pomiaru przemieszczenia oraz pomiaru odkształcenia 

(punkt, linia pomiarowa, obszar pomiarowy) musi podawać indywidulanie błąd 

pomiarowy w postaci odchylenia standardowego - Dostawca zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentacji demonstrującej takie funkcje oprogramowania (fragmenty 

instrukcji obsługi lub/oraz przykładowe wyniki pomiarów);  

• interfejs oprogramowania w języku polskim lub angielskim 

 

 


