
LMS SCADAS Mobile 

wielokanałowy przenośny analizator

SCADAS Mobile

• Przetworniki AC - 24-bit/kanał
• Dynamika 138dB 
• Próbkowanie max.102.4 kHz/kanał

• Temperatura pracy: -10°C to +55°C
• Odporność MIL-STD-810F (60gpk shock i 7.7grms)

SYSTEMY POMIAROWE



Moduły oprogramowania:
Advanced Statistics - zaawansowane obliczenia statystyczn e
(Analiza wariancji ANOVA, wskaźnik dopasowania, wyznaczanie  i korekcja wyników 
odbiegających, wyznaczanie przedziałów ufności, analiza funkcji rozkładu i gęstości)

Counting Procedures - procedury obliczeniowe 
(Histogramy, macierze: Rainflow , Markowa, obliczenia zgodne z normą DIN 4566)

Order Tracking - analiza rz ędów 
(Analiza rzędów oparta na fft sygnałów czasowych lub w funkcji kąta, 
analiza sygnałów narastających i szeregów sygnałów)

Digital Filters - filtry cyfrowe 
(Filtry IIR: Bassel, Butterworth, Czybyszew, Cauera, 
filtry FIR projektowanie metodą okien czasowych, filtry wygładzające, filtry CFC)

Spectral Analysis - analiza widmowa 
(Fourierowska, widmowa czasowo częstotliwościowa, 
harmonicznych, dwóch sygnałów)

Human Body Vibrations - wpływ drga ń na organizm ludzki 
(Analiza wpływu drgań działających na cały organizm 
ludzki oraz przenoszonych przez kończyny górne)

Acoustics – akustyka
(Poziom ciśnienia dźwięku, moc akustyczna, kalibracja, analiza oktawowa 
z rozdzielczością do 1/24, poziom głośności zgodnie z normą ISO 532 B/DIN 45631)

OPROGRAMOWANIE



MEDYCYNA i NAUKA

FLIR (USA, Szwecja) – kamery termowizyjne

TERMOWIZJA



SKANERY OPTYCZNE

Comet L3D 8 MPix
Najlepszy precyzyjny skaner z technologią 

światłą niebieskiego

� Kamera 8M piksele/ 8M pikseli
� Łatwa zmiana pola widzenia poprzez użycie 

obiektywów.
� Szybka akwizycja punktów (mniej niż 2 sek)
� Wysokiej jakości przemysłowa optyka
� Sprawdzona i niezawodna elektronika 

• Szybka i łatwa kalibracja
• Prosty interfejs użytkownika
• Pyłoszczelna obudowa
• Sterowanie poprzez magistralę CAN



SPORT

ORTOPEDIA

BADANIA  I

NAUKA

MEDYCYNA

REHABILITCJA

APLIKACJE 

WOJSKOWE

Analiza ruchu w przestrzeni



Analiza ruchu w przestrzeni



FORCE PLATES

- Ortopedia i rehabilitacja

- Neurologia

- Sport



Szeroka gama urz ądzeń o parametrach dostosowanych do potrzeb danej aplikacji

� Rozdzielczość od 640 x 480 pikseli do 4096 X 2440

� Prędkości rejestracji do 1 400 000 klatek na sekundę!

� Kamery z wbudowanym ekranem LCD i zasilaniem bateryjnym 
dedykowane do przemysłowych aplikacji diagnostycznych

SZYBKIE KAMERY
Gdy co ś jest zbyt szybkie, aby
to zobaczy ć i zbyt istotne, aby
przeoczy ć…

Vision Research, Inc. -
światowy lider technologiczny i 
wiod ący dostawca cyfrowych 
urządzeń do ultra-szybkiej  
rejestracji obrazu



MechanikaHydraulikaElektryka
Sygnały i  

sterowanie

LMS Imagine.Lab AMESim

- Inżynierskie oprogramowanie do 
modelowania systemów mechatronicznych, 
wykorzystywanych w biomechatronice. 

wielodomenowe systemy mechatroniczne:

� mechaniczne

� pneumatyczne

� hydrauliczne

� elektromechaniczne

� elektryczne

� automatyki przemysłowej

� przepływu i transportu czynnika

OPROGRAMOWANIE CAE

AMESim



Nowoczesny, zaawansowany pakiet 
oprogramowania przeznaczony do 
prowadzenia analiz związanych z 
dynamiką, hałasem, drganiami oraz 
wytrzymałością konstrukcji.

Program tworzy środowisko
CAD/CAE zapewniając
pełną integrację, eliminuje
niepotrzebne transfery
plików i redundancje danych.

LMS Virtual.Lab – zintegrowane, kompatybilne narzędzie do 
modelowania oraz przeprowadzania analiz z wielu dziedzin 
nauki

OPROGRAMOWANIE CAE



Model MESModel CAD

OPTIMUS

OPTIMUS – integracja procesu 
modelowania oraz optymalizacja

OPTIMUS
- Automatyczna optymalizacja ☺☺☺☺

- Korzystanie z algorytmów 
matematycznych ☺☺☺☺

- Oszczędność czasu ☺☺☺☺

Model MULTI-BODY


