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URZĄDZENIE DO BADANIA
RUCHLIWO ŚCI ZWIERZ ĄT CPP-02

(CONDITIONAL PLACE PREFERENCE - VIDEOTRACKER)

Urz� dzenie CPP-02 słu� y do
badania ruchliwo� ci zwierz� t
laboratoryjnych poprzez � ledzenie
toru ruchu obiektu w dwóch osiach
(X i Y) na podstawie wykonywanej
na bie� � co analizy obrazy wideo z
umieszczonej nad klatk�  kamery.

Dane techniczne:

Wymiary komory: 45x45x30*
Wymiary całkowite: 54x54x35*
Materiały:                 szkło akrylowe, aluminium
Dokładno	 
  wyliczania:  2mm*
Próbkowanie: 5Hz (0.2s) *
Długo� �  kabli przył czeniowych: 7m*
Temperatura pracy: 0÷÷÷÷50°°°°C

* te parametry ka� dorazowo s�  uzgadniane z klientem.

Budowa:

Urz� dzenie składa si�  z
zamykanego pojemnika ze szkła
akrylowego nad którym
zamontowane jest rami�  z kamer�
cyfrow� .
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Oprogramowanie:

Doł� czone oprogramowanie
umo� liwia � ledzenie do 4 klatek typu
CPP-02 jednocze� nie.
Blokowy schemat poł� cze�
przedstawiono na rysunku obok.
Ka� da klatka CPP-02 poł� czona jest
indywidualnym kablem
z koncentratorem USB.

Program CH01 umo� liwia
niezale� n  konfiguracj!
i programowanie bada"  dla ka# dej
z przył$ czonych klatek.

W oknie głównym zwi% zanym z dan&  klatk'  na bie( ) co uaktualniane s*  liczniki
przeci+ ,  barier - wiatła dla obu poziomów – dolnego i górnego – niezale. nie. Na bie/ 0 co
wyliczana jest te1  długo2 3  trasy obiektu oraz pr4 dko5 6  7 rednia.

Program umo8 liwia te9  okre: lenie dla ka; dej klaki do czterech niezale< nych stref oraz
okre= lenie czasu przebywania obiektu w danej strefie. Ka> dy z pomiarów mo? e by@
zarchiwizowany na dysku twardym komputera.

DodatkowA  funkcjB  programu jest tworzenie zbiorczych statystyk z wybranych
pomiarów.
Program umoC liwia teD  eksport kaE dego pomiaru do pliku w formacie Worda.


