
  

■ możliwość realizacji różnych par kinematycznych oraz pomiaru 

nanotwardości;  
■ rejestracja siły, momentu siły, temperatury, emisji akustycznej, 

rezystancji elektrycznej, wilgotności i ciśnienia; częstość 
próbkowania w układzie sterującym min. 200 kHz;  

■ zakres obciążenia normalnego: do 100 N w obu kierunkach (docisk 

i naciąg);  
■ czujnik siły w osi Z i X w zakresie 1 100 N, (rozdzielczość nie 

gorsza niż 5 mN); 
■ zakres programowalnego ruchu próbki w osi Z: min. 150 mm przy 

rozdzielczości 0.5 µm z prędkością 0.002 ÷ 10 mm/s, z rejestracją 
zmian położenia w oprogramowaniu; zakres programowalnego 
ruchu do pozycjonowania próbki w osi X oraz do badania 
odporności na zarysowanie (scratch-test): min. 75 mm przy 
rozdzielczości 0,25 µm z prędkością 0.001 ÷ 10 mm/s,  
z rejestracją zmian położenia.  

  Biotribotester Bruker UMT-2 

■ pomiar momentów sił mięśniowych przy pracy 

izometrycznej, izokinetycznej i izotonicznej z akcesoriami 
do stawu ramiennego, łokciowego, nadgarstkowego, 
biodrowego, kolanowego i skokowego; 

■ badanie w warunkach ruchu biernego, pracy 

izometrycznej, pracy izotonicznej i izokinetycznej 
(koncentrycznej i ekscentrycznej), reaktywnej pracy 
ekscentrycznej; 

■ archiwizacja i eksport danych do analizy statystycznej. 
 

  Zestaw do oceny i treningu dynamicznego mięśni Biodex system 4 PRO  
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Pozostała aparatura 

■ Platforma do analizy pedobarograficznej FOOTSCAN RSscan INTERNATIONAL (dwie  

platformy - 1,8 m lub 2 m); 
■ Stanowisko BIOMETRICS LS900 Laboratory System do oceny funkcjonalnej układu  

szkieletowo-mięśniowego, w tym aparatura do pomiaru aktywności elektrycznej mięśni EMG; 
■ Analizator składu ciała JAWON MEDICAL X-CONTACT 357S. 

  Zestaw do trójwymiarowej rejestracji lokomocji oparty na szybkich kamerach  

■ 10 kamer Oqus 500+ umożliwiających rejestrację 

ruchu zarówno w świetle widziałnym jak również w 
podczerwieni (4 MP, 2048 × 2048, 180 fps; 1 MP, 
1024 × 1024, 360 fps); 

■ 2 monochromatyczne kamery szybkie Emergent 

2000 HS (2048x1088, 338 fps, Interfejs 10GigE);  
■ kamera video Overlay Oqus 210C (Full HD/ 2 

MP/1920×1080, 337 fps); 
■ kamera video Canon Legria HF R606 (Full HD/2 

MP/1920×1080, Zoom optyczny 32x); 
■ stacja robocza z oprogramowaniem 

 


