
 
 

 

Załącznik do ogłoszenia  

 

Wymagania układu do pomiaru wielkości kropel  

 

Układ musi posiadać następujące funkcje i spełniać poniższe parametry: 

1) pomiar średnic i prędkości kropel w zakresie 2-2000 µm w zależności od pola widzenia, 

2) pomiar dokonywany przy maksymalnej prędkości kropel do 1000 m/s dla kropli o wielkości 50 

µm, 

3) układ oparty o technikę cieniową dający możliwość rejestracji obrazu kropel i kształtu strumienia 

formowanego przez wtryskiwacz, 

4) układ zbudowany z kamery, oświetlenia laserowego, jednostki sterującej i oprogramowania 

stanowiących kompletne zintegrowane rozwiązanie, 

5) zarządzanie z jednego oprogramowania, 

6) komputer i kontroler lasera oraz inne elementy sterujące muszą być zabudowane na stanowisku 

mobilnym ułatwiającym przemieszczanie sytemu w obrębie laboratorium, 

7) laser i kamera muszą być zamontowane na wspólnej szynie ułatwiającej ustawienie urządzeń 

względem siebie oraz kalibrację, 

8) przewód łączący kamerę i laser z wózkiem musi mieć min. 7 metrów długości,  

9) obiektyw kamery musi być zabezpieczony nożem powietrznym zapobiegającym osadzaniu się 

kropel na soczewce, 

10) laser i kamera wraz z obudową musi posiadać klasę szczelności IP66, 

11) laser musi posiadać 1 klasę bezpieczeństwa (zupełnie bezpieczny), 

12) laser musi pracować z częstotliwością 30 Hz i generować impulsy o czasie trwania nie dłuższym, 

niż 7 ns, 

13) kamera układu musi pracować z częstotliwością rejestracji min. 30 Hz, 

14) kamera musi posiadać co najmniej 5 różnych rozmiarów pola widzenia i każde z nich musi 

posiadać osobne nastawy kalibracyjne gwarantujące dokładność pomiaru, 

15) układ musi być dostarczony z certyfikatem kalibracji i wbudowanymi nastawami kalibracyjnymi 

dla poszczególnych rozmiarów pola widzenia z możliwością automatycznego wczytywania – bez 

konieczności kalibrowania obszaru pomiarowego przez użytkownika, 

16) układ musi mierzyć średnicę kropel w czasie rzeczywistym, a także pozwalać na rejestrację 

obrazu i analizę off-line, 

17) możliwość pomiaru kropel w objętości, czyli tych będących w ostrości, jak i tych rozmytych, 

18) możliwość ustawiania obszaru ostrości do pomiaru przez użytkownika,  

19) możliwość określania współczynnika kwalifikowalności kropel do pomiaru poprzez określenie 

procentowego odchylenie kształtu od koła, 



 
 

 

20) możliwość ustawienia obszaru pomiarowego w rejestrowanym kadrze, 

21) możliwość podania sygnału TTL wyzwalającego rejestrację, 

22) układ musi być dostarczony z komputerem PC wyposażony w system operacyjny Windows 7, 

23) możliwość automatycznego generowania raportów dla zadanej sesji pomiarowej, a także 

konfigurowania zawartości raportu, 

24) możliwość określenia ilości mierzonych kropel, ilości zarejestrowanych zdjęć lub czasu trwania 

dla jednej sesji pomiarowej, 

25) możliwość generowania wykresów 3D pokazujących zależność pomiędzy średnicą i ilością kropel 

w czasie,  

26) zapis raportów pomiarowych w formacie csv lub innym, 

27) układ musi pracować w temperaturze otoczenia w zakresie 0-40°C, 

28) instrukcja w j. polskim lub angielskim, 

29) gwarancja min. 12 mc, 

30) czas dostawy: do18 tygodni. 

 


