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A

paratura jest przeznaczona do monitorowania procesów inicjacji i rozwoju pęknięcia zmęczeniowego w materiałach poddawanych obciążeniom
zmiennym w czasie. Obserwacja badanej powierzchni próbki jest realizowana przez dwukamerowy system wizyjny. Zastosowanie kamer cyfrowych wysokiej rozdzielczości oraz zmotoryzowanych obiektów o zmiennej konfiguracji umożliwia adaptację systemu wizyjnego do różnych skal obserwacji powierzchni próbki.
Położenie kamer jest ustalane w układzie 4DOF. W systemie zastosowano zautomatyzowane procesy justowania osi optycznych, ustawiania ostrości oraz kalibracji kamer.
Za pomocą aparatury realizowana jest obserwacja powierzchni badanej próbki w celu
analizy powstających odkształceń, wykrywania pęknięcia zmęczeniowego i śledzenia
propagacji czoła pęknięcia w trybie on-line oraz wyznaczanie map lokalnych przemieszczeń i odkształceń na powierzchni próbki. W procesie analizy obrazów wykorzystywane są zaawansowane metody cyfrowej korelacji obrazów 2D i 3D. Konstrukcja
aparatury, wykonana z profili aluminiowych, jest przystosowana do bezpośredniego
montażu na maszynie do badań zmęczeniowych.
Aparatura jest dedykowana przede wszystkim do badań prowadzonych w laboratoriach badawczych materiałów i konstrukcji, na maszynach do badań zmęczeniowych.
Odległość widzenia WD:			

80÷360 mm

Zakres pola obserwacji FOV:		

od 0,3 x 0,4 mm do 56 x 75 mm

Rozdzielczość sensora kamery:		

2448 x 2050 px

Szybkość rejestracji obrazów:		

maks. 17 ramek/s

Aparatura zamocowana na maszynie
do badań zmęczeniowych

Maksymalna rozdzielczość pomiarowa: 3 µm
Czułość detekcji przemieszczeń:

0,05 µm÷0,5 µm (dla analiz subpikselowych)

Głębia ostrości: 			
				

1,5÷13,9 mm (w skali makro),
0,04÷0,43 mm (w skali mikro)
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T

he apparatus is designed to observe the processes of initiation and
development of fatigue cracks in materials that are subject to time-varying
loads. The observation of the tested sample surface is performed by a twocamera vision system. The use of high-resolution digital cameras and
motorized objects with changeable configuration enables the adaptation of the
vision system to different scales of observation of the sample surface. The position of
the cameras is fixed in the 4DOF system. In the system automated systems of optical
axis adjustment, focus setting and camera calibration were used. The application
of the device enables the observation of the surface of the tested sample aimed
at the analysis of the defects, detection of fatigue cracks and the tracking of the
propagation of the crack in the on-line mode, as well as the mapping of local
deformations and displacements on the surface of the sample. In the process of
image analysis, advanced 2D and 3D digital image correlation methods were used.
The construction of the apparatus, made of aluminium profiles, is suitable for the
direct mounting on a fatigue testing machine.
The device is particularly intended for laboratory investigations on materials and
constructions carried out using fatigue testing machines.
Working Distance WD: 			

80 to 360 mm

Field of View FOV:			

from 0.3 x 0.4 mm to 56 x 75 mm

Camera Sensor resolution: 		

2448 x 2050 px

Frame rate:			

max. 17 frames / sec

Maximum measurement resolution:

3 µm

Displacement detection sensitivity:

0.05 μm to 0.5 μm (for sub pixel analyses)

Depth of Focus:			
				

1.5 to 13.9 mm (macro scale)
0.04 to 0.43 mm (micro scale)

Device mounted on a fatigue
testing machine
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