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Ogólne dane techniczne oferowanego urządzenia 
 

Dynamiczna analiza obrazu – DAO – oferuje te same zalety co analiza mikroskopowa, 

jednak w pełni automatycznym procesie, przeciętnie aż do 30 obrazów na sekundę. 

Tak jak w mikroskopie widać wynik analizy bezpośrednio bez skomplikowanego od-

wartościowania. Szczególną zaletą jest możliwość pobrania i odwartościowania za-

miast tylko jednego obrazu, dowolnie programowalną ich ilość. Pozwala to na szybsze 

uzyskanie reprezentatywnych wyników i większej dokładności pomiaru, poza tym dla 

cząstek w zakresie od 20 µm aż do 20 mm. 

Analizator ANALYSETTE 28 ImageSizer składa się z następujących głównych części: 

- podajnika wibracyjnego 

- komory pomiarowej (szybik opadowy) 

- źródła światła stroboskopowego 

- kamery 

oraz 

- odbiornika próbnika 

Przebieg pomiaru jest następujący: 

Do lejka podajnika wibracyjnego wprowadza się próbkę, stąd automatycznie sterowa-

ną rynną podawczą podajnika cząstki próbki transportowane są do szybika opadowe-

go komory pomiarowej. Próbka spada przez komorę pomiarową pomiędzy kamerą a 

źródłem światła stroboskopowego LED do zbiornika odbiorczego, wykonane zdjęcia 

dają szereg możliwości opracowania danych. 

Próbka w czasie całej analizy nie ulega zmianie. Istnieje zatem możliwość wielokrot-

nego mierzenia tej samej próbki. 

Na uwagę zasługują następujące fakty: 

- Przyrząd spełnia wymagania normy ISO 13322-2 dla dynamicznej analizy obrazu. 

- Łatwość obsługi daje absolutną pewność kontroli jakości. 

- Krótkie czasy pomiaru do 5 minut. 

- Rozdzielczość 5 megapixeli dla dużego zakresu pomiarowego tzn. duże i małe 

cząstki uchwycone w jednym obrazie. 

- Pewna powtarzalność. 

- Częstość błysków światła stroboskopowego dowolnie programowalna od 0,08 µsek. 

do 100 µsek. 
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- Optymalne doprowadzenie próbki dzięki odpowiedniemu przekrojowi rynny podaw-

czej i prowadnikom próbki oraz funkcji AUTO-CHEK. Ta funkcja zapewnia idealną 

prędkość podawania próbki. 

- Zmienny, programowalny czas pomiaru poprzez dobór ilości zdjęć lub ilości mie-

rzonych cząstek. 

- Łatwe czyszczenie komory pomiarowej. Komora nie wymaga przedmuchiwania 

powietrzem. 

- Program ISS z obszerną biblioteką parametrów morfologii cząstek. 

 

Techniczne dane oferowanego miernika ANALYSETTE 28 ImageSizer: 

- Zakres pomiarowy:   20 µm – 20 mm 

- Metoda analizy:    dynamiczna analiza obrazu 

- Normy:     ISO 13322-2 

- Rodzaj analizy:    pomiar na sucho sypkich próbek ciał stałych 

- Wartości mierzone:   kształt i wielkość  

- Obiektywy:     150 µm – 20 mm (z urządzeniem) 

   52 µm – 6,7 mm (opcja do zamówienia) 

   28 µm – 3,5 mm (opcja do zamówienia) 

   20 µm – 2,7 mm (opcja do zamówienia) 

- Wielkość pola pomiaru           45,90 x 38,44 mm / 18,75 µm/ pixel                                                                                                          

i rozdzielczość przy 5   16,00 x 13,39 mm /   6,53 µm/ pixel                                                                                                                                                                                                              

megapixelach      8,45 x   7,07 mm /   3,45 µm/ pixel                                                                                                           

  6,35 x   5,32 mm /   2,59 µm/ pixel                                                                                                           

- Kamera:     CCD 5 megapixel, 2/3” 

- Typowy czas pomiaru:    < 5 minut – zależnie od żądanej statystyki    

                                                                pomiarowej 

- Typowa ilość próbki:   10 – 100 gramów 

- Prędkości pomiarowe:   max. 15 obrazów/s dla 5 mil. pixeli 

max. 30 obrazów/s dla 1,2 mil. pixeli 

- Wymiary i waga:   90 x 30 x 50 cm, ok. 44 kg  
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Do pracy analizatora wymagany jest komputer o następujących minimalnych danych 

technicznych: 

- Procesor: Intel Core i7 Quad Core  

- RAM 8 GB 

- Dysk główny: 256 GB SSD 

- Dysk dodatkowy: 1 TB HDD 

- Karta graficzna: NVIDA 

- Port USB 

- Monitor 22”  1920 x 1080 

- Interfejs sieciowy Ethernet wspierający JumboFrames do podłączenia kamery Gi-

gE  

- Oprogramowanie: Windows 7 albo nowszy, Adobe PDF reader 

 

 

 

 


