ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ
ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΔΟΝΗΣΕΩΝ
 Σύστημα Καταγραφής Δονήσεων στο ανθρώπινο σώμα
MAESTRO
με χρήση 4 διαθέσιμων καναλιών του για την πραγματοποίηση μετρήσεων
τόσο δομόφερτου θορύβου όσο και δονήσεων. Τα τρία πρώτα κανάλια
χρησιμοποιούνται από ένα τριαξονικό επιταχυνσιόμετρο. Το 4ο κανάλι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από ένα μονοαξονικό επιταχυνσιόμετρο είτε
από έναν προενισχυτή με μικρόφωνο. Ο κύριος σκοπός του Maestro είναι
η μέτρηση των δονήσεων στο χώρο εργασίας. To Maestro έχει επίσης την
δυνατότητα μέσω της κατάλληλης διάταξης για μέτρηση των δονήσεων
στην θέση εργασίας του εργαζομένου. Τα χαρακτηριστικά των 3 καναλιών
για την μέτρηση των δονήσεων καθώς επίσης και του 4ου ακουστικού
καναλιού δίνονται στους σχετικούς πίνακες:

 Σύστημα Καταγραφής περιβαλλοντικού εδαφομεταφερόμενου θορύβου και δονήσεων
με ταυτόχρονη δυνατότητα μέτρησης (α) στην πρόσοψη η στο εσωτερικό του πλησιέστερου –
προς την πηγή - ευαίσθητου δέκτη (π.χ. αρχαιολογικού χώρου, θεάτρου κλπ.) και (β) στην
πηγή π.χ. εν λειτουργία εργοτάξιο κατασκευής, γραμμή ΜΜΜ σταθερής τροχιάς (όπως Μετρό,
Τραμ. Συρμός ΟΣΕ κλπ.) με κάλυψη των παραμέτρων παρακολούθησης :
 Επιτάχυνση rms (m/sec2) με υπολογισμό της μέγιστης τιμής
 Ταχύτητα δόνησης (m/sec) με υπολογισμό της μέγιστης τιμής ppv
 Σταθμισμένη Επιτάχυνση Weighted (m/sec2) για τον για τον υπολογισμό της τιμής της
Δόσης Δόνησης (vdv) και την αξιολόγηση σύμφωνα με το Πρότυπο BS 6472
 Χρονοσειρές και αναλύσεις σήματος FFT & 1/3 οκτάβας

Εχει εξασφαλισθεί η χρήση κατάλληλων σεσμικών επιταχυνσιόμετρων με
μεγάλη ευαισθησία (100V/g), σε φάσμα συχνοτήτων DC-350Hz (τύπου
Wilcoxon) και με δυνατότητα υπολογισμού της μέγιστης ταχύτητας
δόνησης σωματιδίου) (p.p.v.) σε mm/sec ανά θέση μέτρησης (πηγή και
πρόσοψη η εσωτερικό πλησιέστερου δέκτη με καταγραφή του ευρους
συχνοτήτων από DC έως 100 Ηz. Τα σήματα από τα επιταχυνσιόμετρα
ενισχύονται με τη χρήση κατάλληλων ενισχυτών και ψηφιοποιούνται με
την χρήση βαθυπερατού φίλτρου “anti-aliasing” στα 100 Hz, ώστε να
αποφευχθούν ανεπιθύμητα φαινόμενα aliasing κατά τη διάρκεια της
ψηφιοποίησης των σημάτων.
Η συχνότητα δειγματοληψίας του αναλογικούψηφιακού μετατροπέα θα είναι 250 Hz και το
φιλτράρισμα των σημάτων επιτυγχάνεται με τη
χρήση ψηφιακού «υψιπερατού» φίλτρου 1 Hz. Με
τα σήματα από τους ενισχυτές στο πλησιέστερο
άκρο του εκάστοτε ευαίσθητου δέκτη να
καταγραφονται σε κατάλληλο πολυ-καναλικό
καταγραφικό
ψηφιακό
σύστημα
National
Instruments. Η ανάλυση των σημάτων σε επίπεδο
real time επιτρέπει το αυτόματο υπολογισμό της
ppv & rms συνολικά με την ταχύτητα δόνησης, με
την μετατροπή της επιτάχυνσης σε dΒ re 10-6g σε
ταχύτητα dB re 10-9 m/sec.

