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Oprogramowania sterującego głowicą pomiarową z funkcjami: 

 

 tryb kalibracji z interaktywną instrukcją krok po kroku 

 automatyczna kontrola kalibracji 

 automatyczne generowanie raportu kalibracji 

 sterowanie głowicą pomiarową (oświetlenie, częstotliwość wykonywania zdjęć itp.) 

 tryby akwizycji danych: prosty (zdjęcie co kreślony czas), szybki (liczba zdjęć na sekundę), bufor 
kołowy, wyzwalacz ręczny (zdjęcie po naciśnięciu), listy wyzwalaczy (sterowanie prędkością rejestracji 
w zależności od obciążenia próbki) 

 definiowanie listy zarejestrowanych obrazów (wg czasu, wg liczby zdjęć, ukrywanie zbędnych zdjęć, 
wybieranie serii zdjęć do analizy itp.)   

 wybieranie obszaru do analizy 

 definiowanie komponentów (grup punktów) 

 kompensacja sztywnych ruchów ciała 

 transformacja układu współrzędnych: 3-2-1, Best Fit, RPS, Płaszczyzna-Linia-Punkt, lokalne układy 
współrzędnych itp. 

 analiza zdjęć pozwalająca na określenie współrzędnych w dowolnie przyjętym układzie 3D losowo 

wybranych punktów oraz obliczanie ich przemieszczeń, prędkości przemieszczeń i odkształceń 

 analiza zdjęć pozwalająca na wizualizację na badanym obszarze w postaci kolorystycznych map: 

przemieszczeń, prędkości przemieszczeń, odkształceń w układzie zadanym oraz odkształceń głównych 

 bezpośrednie przedstawienie animacji w/w map w funkcji: czasu, siły itp. z możliwością generowania i 
eksportowania filmów 

 bezpośrednie generowanie wykresów na podstawie uzyskanych danych jak np. odkształcenie 
względem zadanej siły 

 wideoekstensometr 3D z możliwością mierzenia odkształcenia, długości i wydłużenia w czasie 
rzeczywistym na podstawie 2 lub minimum 50 wybranych punktów na badanej próbce 

 generowanie elementów geometrycznych (płaszczyzna, walec, stożek, kula, itp.) na podstawie 
zmierzonych punktów 3D 

 eksport wyników w formatach STL, ASCII 

 generowanie przekrojów: płaszczyznowych, okrągłych, krzywoliniowych we wszystkich etapach 
obciążania 

 filtrowanie w celu zlikwidowania szumu lub uwydatnienia efektów lokalnych 

 interpolowanie punktów 3D 

 elementy analityczne (obliczanie odkształceń w lub pomiędzy poszczególnymi punktami) 

 dostęp do pełnej dokumentacji systemu w module oprogramowania 

 wyznaczanie krzywych płynięcia (wg ISO 16808) 

 ocena próby rozciągania: moduł E, współczynnik Poissona 

 makro dedykowane do testów rozciągania  

 analiza zdjęć pozwalająca na określenie współrzędnych 3D naklejonych znaczników pomiarowych  

 wyniki pomiarów: współrzędne 3D, przemieszczenia 3D, wektory przemieszczeń, prędkości 

przemieszczeń 3D, przyspieszenia, zmiana dystansu między punktami, zmiana kąta, 6Dof, trajektoria 

punktów, rotacja 

 wieloetapowa analiza przemieszczenia punktu w wykresach 

 funkcje do wizualizacji, zmian skali i wyznaczania wartości 

 raporty pomiarowe (standardowe i definiowane przez użytkownika) 

 generowanie filmów w pdf 

 wyznaczanie ugięć elementów w zależności od wartości przyłożonego obciążenia 

 tryb pomiarów na żywo (pozycjonowanie grup punktów z wartościami odchyleń od położenia 
referencyjnego) 

 wyświetlanie na żywo wartości przemieszczeń punktów, zmiany odległości między punktami, 
wektorów przemieszczeń  



 dane protokołu SCPI do komputerów i programowania zewnętrznego (np. LabVIEW, Matlab, …) 

 protokół o plikach CSV 

 moduł CAD umożliwiający import danych CAD w formatach: IGES, VDA, STEP, JT Open, STL, CATIA 
v4/v5, UG, Pro/E, Parasolid 

 bazowanie pomiaru na danych CAD dla odpowiedniej transformacji układu współrzędnych 

 porównanie nominalnych wyników z CAD z rzeczywistymi wynikami pomiarów 

 moduł metody elementów skończonych umożliwiający porównanie pełnego obszaru między danymi 

pomiarowymi a danymi MES  

 wynik symulacji metodą elementów skończonych dla importowanych formatów jak: 
Autoform (AF), LS-DYNA (DYNAIN), PAM-STAMP (M01) 

 eksport: ANSYS, ABAQUS, NASTRAN 

 dostosowanie danych pomiarów do danych FEA (transformacja układu współrzędnych) 

 różnice przemieszczeń 

 różnice odkształceń 

 wszystkie kroki przetwarzania danych (statystyka, filtrowanie, interpolacja) dostępne dla 
importowanych danych FEA 

 moduł do wyznaczania krzywych odkształceń granicznych wg. ISO 12004 

 opcja pomocy w oprogramowaniu 

 

 

Ogólnodostępne dydaktyczne oprogramowanie do analiz: 

 

Oprogramowanie ogólnodostępne, bardzo wyraźnie rozszerza możliwości pracy. Można je łatwo wykorzystać w 

pracy ze studentami bez konieczności udostępniania klucza licencyjnego, czy dawania dostępu do 

oprogramowania na komputerze dostarczanym wraz z systemem. Wystarczy np. na zajęciach zapisać etapy 

pomiaru z wykorzystaniem oprogramowania licencjonowanego i taki projekt później udostępnić studentom za 

pomocą Internetu, by wszyscy studenci z grupy ćwiczeniowej mogli za darmo pobrać i bez żadnych ograniczeń 

pracować na projekcie udostępnionym przez prowadzącego. Jadąc na konferencję nie ma ryzyka zgubienia klucza 

licencyjnego (klucz USB) ponieważ każdy projekt zapisany i obliczony w oprogramowaniu licencjonowanym może 

być otwarty w oprogramowaniu ogólnodostępnym i przez cały czas istnieje dzięki temu możliwość wprowadzenia 

poprawek czy wykonania dodatkowych analiz bez klucza licencyjnego. Każda analiza CKO w efekcie daje fragment 

jakiegoś detalu, próbki czy mechanizmu. W celu lepszego zrozumienia o jakie fragmenty chodzi warto nałożyć je 

na modele CAD 3D, i/lub na spoligonizowanej chmury punktów zebrane np. za pomocą dowolnego dostępnego 

na rynku skanera 3D. Dzięki temu możliwe będzie obracanie widoku w przestrzeni 3D co pozwoli na dużo szybsze 

i pełniejsze zrozumienie danego zjawiska. Możliwość wykonania tych wszystkich czynności (analiza CKO, import 

modeli CAD, czy import i poligonizacja chmur punktów w jednym oprogramowaniu pozwala oszczędzić czas.  

Dodatkowo możliwość wykonania wymiarowania i tolerowania zgodnie z wybraną normą pozwala płynnie 

połączyć proces analizy CKO z kontrolą jakości bez konieczności używania płatnego oprogramowania.  

 

Ogólnodostępne dydaktyczne oprogramowanie zawiera: 

 

- oprogramowanie do analizy zarejestrowanych obrazów z możliwością zainstalowania na dowolnej ilości 

komputerów bez wymaganej licencji użytkownika (do pobrania za darmo ze strony producenta); 

-  pozwala na sterowanie własną kamerą z obsługą protokołu GenICam do pomiarów 2D; 

- jednoczesna możliwość analizy całych powierzchni (metoda cyfrowej korelacji obrazu) oraz pojedynczych 

markerów (naklejane punkty w celu wyznaczenia np. strzałki ugięcia); 

- wyniki pomiarów i ich wizualizacja dla obszarów/wybranych punktów: współrzędne 3D, przemieszczenia 3D, 

odkształcenia, prędkości odkształceń, odkształcenia główne i ich kierunki, prędkości 3D, przyspieszenia 3D, 

zmiana odległości i kąta między punktami , trajektorie ruchu punktów; 



- możliwość tworzenia własnych układów współrzędnych z wykorzystaniem kształtów i geometrii uzyskanych z 

analizy jak i modeli CAD oraz wykonywania pomiarów pomiędzy nimi; 

- analiza tzw. Sześciu Stopni Swobody (6 DoF) wykorzystywana m. in. podczas crashtestów. 

- wizualizacja przemieszczeń w postaci wektorów przemieszczeń oraz kolorowych map przemieszczeń na całej 

powierzchni próbki; 

- funkcja tworzenia kształtów prostych (punkt, linia, płaszczyzna, okrąg, wielokąt, otwór podłużny (np. pod 

wpust), walec, kula, stożek) w celu wyznaczenia np. zmiany średnicy walca w wyniku jego ściskania; 

- dopasowanie uzyskanej z pomiarów siatki do elementów geometrycznych za pomocą metody Gaussian, 
Chebyshev, maksymalnego obiektu danego kształtu wpisanego w zmierzoną siatkę lub minimalnego obiektu 
danego kształtu opisanego na zmierzonej i wskazanej siatce.  

- funkcja interpolacji brakujących węzłów siatki 3D; 

- funkcja ekstensometru, pozwalająca określić długość bazy ekstensometru oraz osi wzdłuż której powinien 

zostać on stworzony.  Idea pomiaru identyczna jak w standardowym ekstensometrze ze stałą bazą pomiarową 

(pozwala np. wyjaśnić studentom ideę odkształceń względnych); 

- funkcja filtrowania wykresów w celu wyeliminowania szumów; 

- funkcja tworzenia dowolnej ilości zbiorów punktów w celu wyznaczania zależności deformacji jednego zbioru 

względem innego (kompensacja ruchu ciała sztywnego); 

- wyznaczanie ugięć i rozkładów odkształceń elementów oraz ich przedstawienie w postaci wykresów i map np. 

w funkcji wartości przyłożonego obciążenia; 

- automatyczne generowanie filmów obrazujących wyniki pomiarów i zapis tych filmów do przenośnych 

formatów: avi, czy osadzonych filmów w plikach pdf; 

- eksport raportu w postaci pliku pdf zawierającego filmy z analiz; 

- eksport raportu w postaci oddzielnych stron na każdą klatkę filmu; 

- zarządzanie wszystkimi zarejestrowanymi etapami (funkcja zamrażania zdjęć bez ich usuwania, tworzenie 

dowolnych zakresów ze zdjęć wybranych do analizy, zmiana etapu odniesienia (referencyjnego); 

- import zdjęć w formatach tiff, png oraz jpg z innych kamer za pomocą ich przeciągnięcia i upuszczenia (z ang. 

drag and drop) w celu dokonania pomiarów bez wykonanej kalibracji, możliwość podania własnej skali do 

pomiarów 2D; 

- możliwość wykonania analiz geometrycznych dla elementów typu łopatka: 

 - dedykowana funkcja do pomiaru linii pochylenia łopatki 

 - dedykowana funkcja do pomiaru cięciwy profilu 

 - dedykowana funkcja do pomiaru kształtu profilu łopatki 

(dzięki tym funkcjom możliwa jest np. automatyczna analiza zmiany cięciwy skręcanej na maszynie 
wytrzymałościowej łopatki i odniesienie jej np. do momentu skręcającego podanego z maszyny oraz 
przedstawienie tego w postaci wykresu postaci długość cięciwy [mm] vs moment skręcający [Nm] i późniejsze 
wyeksportowanie wykresu w postaci pliku tekstowego.) 

 

- import chmur punktów i siatek trójkątów (STL, ASCII, POL, PLY, PSL, etc.); 

- poligonizacja chmur punktów z kontrolą szumu; 

- Możliwość wybrania ogólnie przyjętej w pomiarach GD&T normy – np. ISO 1101 lub  ASME Y.14.5 

- bezpośredni (bez  konieczności używania dodatkowego oprogramowania) import danych CAD w formatach: 
IGES, STEP, JT Open.  

- odczytuje pliki projektów zapisane przez oprogramowanie w wersji licencjonowanej; 



- pozwala na tesselację punktów do komponentów powierzchniowych.  

- pozwalający na teksturyzację komponentów przy użyciu zdjęć 3D.  

Oprogramowanie licencjonowane do pomiarów (DIC): 

 

Zawiera wszystkie funkcje oprogramowania ogólnodostępnego dydaktycznego oraz pozwala na: 

- import projektów z systemu ARAMIS posiadanego przez Zamawiającego  

- export projektów do systemu ARAMIS posiadanego przez Zamawiającego.  

- import projektów z systemu fotogrametrycznego  

- parametryzację wszystkich funkcji za pomocą własnych skryptów pomiarowych (każdą czynność można 

edytować, a później następuje automatyczne przeliczenie projektu, np.: utworzono układ współrzędnych, 

wykonano analizę przemieszczeń wzdłuż jednej osi stworzono raport; następnie po edycji układu współrzędnych 

i np. zamianie osi x i y nastąpi automatyczne przeliczenie projektu i wszystkich wyników.; 

- import modeli CAD w natywnych formatach: CATIA, UG, Pro/E, SolidWorks bez konieczności korzystania z 

konwerterów i zew. Oprogramowania – co znacznie oszczędza czas; 

- obsługuje skrypty i pozwala tworzyć swoje własne; 

- posiada wbudowany moduł matematyczny do tworzenia swoich własnych etykiet pomiarowych czy funkcji np. 

statystyczne dla etapów, funkcje statystyczne dla geometrii, trygonometryczne, zaokrągleń, pętle 

programistyczne, konwersji itd. 

- posiada opcję „Nauka przez wykonywanie” (teaching by doing), która automatycznie umieszcza na liście 

szybkiego dostępu funkcje często używane; 

- umożliwia tworzenie szablonów projektów czyli funkcjonalności pozwalającej np. dla wielu takich samych 

próbek na jednokrotne stworzenie wszystkich funkcji pomiarowych i analiz wraz z raportami, a następnie po 

otworzeniu takiego projektu jako szablonu i zaimportowaniu do niego projektu nieobliczonego na automatyczne 

wykonanie wszystkich funkcji i stworzenie raportu z uwzględnieniem  nowych danych z zaimportowanego 

projektu; 

- pozwala na tworzenie, importowanie, eksportowanie własnych szablonów raportów – uwzględniających zmiany 

np. loga, nagłówka, jednostek, czcionek, wyglądu wykresów itd.).  

- posiada skrypty do wykonywania obliczeń w statycznej próby rozciągania z wyznaczeniem wsp. Poisone’a i 

modułu Younga zgodnie z aktualnymi normami (do wyliczenia naprężeń brane są dane ze wskazanego kanału 

analogowego) – gdzie czas obliczeń to ok 1 – 2 minuty po zakończeniu testu; 

- posiada skrypt do analizy danych z próby tłoczności zgodny z normą ISO; 

- posiada skrypt do analizy granicznej krzywej tłoczenia zgodny z normą ISO; 

- pozwala na edycję skryptów; 

- pozwala na edycję wszystkich wcześniej wykonanych czynności, bez konieczności ich tworzenia od nowa; 

- zawiera Otwartą Strukturę Danych. Oznacza to że możliwy jest import np. danych z kamer termowizyjnych czy 

innych systemów, zorientowanie go w układnie współrzędnych, naniesienie pomiarów systemem ARAMIS i 

porównanie różnic np. na wykresie.  

- pozwala na pracę nad wieloma projektami jednocześnie – np. wiele widoków jednej próbki w jednym 

wspólnym projekcie. 

- pozwala na tworzenie jednego wspólnego układu współrzędnych dla dowolnej liczby użytych jednocześnie 

czujników pomiarowych  



- pozwala na wykonywanie analiz na obiekcie stworzonym z wielu serii pomiarowych w jednym układzie 

współrzędnych.  

- obsługuje projekty systemu fotogrametrycznego  (np. importowanie chmur punktów celem użycia ich do 

stworzenia jednego wspólnego układu współrzędnych dla wielu czujników) 

Dołączone oprogramowanie umożliwiające: 

- otwieranie wyników pomiaru wraz ze zdjęciami pomiarowymi wygenerowanymi w 

oprogramowaniu wspierającym obsługę aparatu pomiarowego, 

- importu danych CAD w formatach IGES, STEP, X_T, CATIA, 

- bazowania różnymi metodami: najlepsze dopasowanie. 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt, 

- analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&amp;D) według norm PN EN ISO 1101 orazASME Y14.5, 

- pełne zwymiarowanie elementów geometrycznych, 

- możliwość przeprowadzenia serii niezależnych pomiarów w różnych stanach badanego detalu oraz ich wspólnej 

analizy deformacji, 

-tworzenie raportów pomiarowych, 

- w pełni automatyczne orientowanie zdjęć, 

- automatyczne określanie pozycji aparatu pomiarowego i kierunku wykonania zdjęcia fotogrametrycznego, 

- automatyczne odtworzenie planu pomiarowego, 

- nawigację poprzez mapowanie obrazów w 3D, 

- automatyczne przeliczanie współrzędnych 3D, 

- eksport współrzędnych 3D, w formatach np. G3D, STL, POL, PLY, JT-Open, CSV, ASCII, VDA/PSET, IGES, 

- import danych CAD w formatach przynajmniej: IGES, STEP, VDA, JT Open, STL, CATIA v4/v5, UG, Pro/E, Parasolid, 

- konstruowanie punktów pomiarowych na wielu powierzchniach lub wzdłuż krawędzi, 

- wykonywanie przekrojów inspekcyjnych z wektorami odchyłek, 

- współpracę z adapterami do pomiarów pośrednich cech obiektu, 

- wyznaczenie deformacji statycznych obiektów, 

- wizualizację wektorów przemieszczeń na zdjęciach pomiarowych lub w 3D, 

- kompensację sztywnych przemieszczeń detalu, 

- wizualizację wyników pomiarów na zdjęciach pomiarowych, 

- automatyczne przeliczenie wektorów przemieszczeń 3D, 

- wizualizację deformacji na zdjęciu lub w 3D, 

- zarządzanie seriami pomiarowymi, 

- wykonanie szablonów pomiarowych zdefiniowanych przez użytkownika, 

- automatyczną aktualizację raportów podczas powtarzalnych pomiarów, 

- eksport wyników w formatach np. PDF, PNG, CSV, 

- wszystkie funkcje w jednym oprogramowaniu. 

- gwarancja 12 miesięcy. 

- system nowy i nie używany 



Dodatkowe wymagania 

 

 12 miesięcy bezpłatnej aktualizacji oprogramowania 

podanie odnośnika internetowego (link) do strony, na której jest możliwość pobrania ogólnodostępnego 

oprogramowania do analizy 

 

 


