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Πιστοποίηση Υλικών
Μέτρηση Ακουστικών Παραµέτρων
Ηχοβολισµοί, Φασµατικές αναλύσεις, Ηχοµετρήσεις κλπ
Η
ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
διαθέτει
πλήρως
οργ ανωµένο
εργαστήριο
ηχοµετρήσεων και πιστοποιήσεων.
Τ ο εργαστήριο χρησιµοποιείται για
την έρευνα συ µπεριφοράς
των
προδιαγραφόµενων στις µελέτες µας
ακουστικών υλικών, καθώς και στην
ανάπτυξη της τεχνογνωσίας µας.
Οι υπηρεσίες του εργαστηρίου είναι
διαθέσιµες σε τρίτους, για την
καταγραφή και διερεύνηση των
ειδικών ακουστικών ή κραδασµικών
προβληµάτων τους, είτε σε εργαστηριακές συνθήκες είτε εργοταξιακ ά.
Οι δυνατότητες του εργ αστηρίου
καλύπτουν
σχεδόν
όλες
τις
απαιτήσεις για την καταγραφή και
ανάλυση ακουστικών φαινοµένων
επί θεµάτων:
Ηχοµονώσεων κτιρίων,
Ακουστικής αιθουσών,
Βιοµηχανικής Ακουστικής,
Αντικραδασµικής προστασίας,
Περιβαλλοντικής Ακουστικής,
Ναυπηγικών Ηχοµονώσεων και
Πιστοποίηση ακουστικών Υλικών.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Τ ο εργαστήριο της ΗΧΟΠΑΡΕΜ ΒΑΣΗΣ εξοπλίζεται συνεχώς µε νέα όργανα και διατάξεις µέτρησης
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Πλήρες δικάναλο µετρητικό συγκρότηµα τύπου εγκατεστηµένο σε φορητό Η/Υ.
Real time, near band, 2 channels FFT analyzer, recorder and post processing.
Έχει την ικανότητα ν α υπολογίσει και να εκτυπώσει όλες τις απαιτούµενες µετρήσεις dBA, dBC,
Llin, Lmax, Lmin, Leq, L1, L10, L90, NEF, Rt60, Rt30, EDT, R/D, ST I, RAST I, C80, ελεγχόµενη
περιοδική ή συνεχής δειγµατοληψία (Data logging), ταυτόχρονη καταγραφή θορύβου βάθους κλπ.
Ψηφιακό ηχόµετρο - 30 έως 130 dB, στάθµισης Α και C fast, slow και hold Max.
Ψηφιακό ανεµό µετρο ακριβείας, µε δυνατότητα µέτρησης km/h , m/sec, ft/min, knots.
Ψηφιακό θερµόµετρο µε διπλή ανεξάρτητη ένδειξη θερµοκρασίας,
Όργανο µέτρησης σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος.
Γεννήτρια ρόζ & λευκού θορύβου και ειδικών κυµµατοµορφών
Σύστηµα επικοινωνίας χειριστών, τύπου UHF 69 καναλιών.
Συσκευή καταγραφής ηχητικών σηµάτων δύο καναλιών D.A.T.
Συσκευή υποπιεσόµετρου για έλεγχο των ακουστικών ιδιοτήτων ηχοαπορροφητικών υλικών.
Συγκρότηµα ηχοβολισµού αποτελούµενο από ενισχυτή ισχύος 300W, χαµηλού ηλεκτρικού
θορύβου THD µικρότερο από 0,02% σε µέγιστη ισχύ στο 1 ΚΗΖ, και απόκρισης 20 - 20.000ΗΖ
Ηχεία ισχύος 300W R.M.S έκαστο & µεγάλης ευαισθησίας (103 dB/W/m). φάσµα 40-6000ΗΖ.
Καλώδια χαµηλών απωλειών και αντοχής σε µηχανικές καταπονήσεις.
Συγκρότηµα µέτρησης ηχοµονωτικής αξίας σε Σιλανσιέ, αντοχής και µεγάλης ευκρίνειας.
Ηχοµονωµένος θάλαµος ειδικής κατασκευής, για µετρήσεις ηχοµονωτικής αξίας παρεµβολής
(Insertion Loss) σε διάφορα υλικά ή συνδυασµούς υλικών.
Σήραγγα ηχοµετρήσεων µήκους 14 µέτρων, κατά I.S.O, για πιστοποίηση και έλεγχο της
ηχοµειωτικής αξίας ηχοπαγίδων, σιγαστήρων, συνηχητών, ηχοαπορροφητήρων πάσης φύσεως.
θάλαµος µέτρησης κραδασµών για την µέτρηση της αντικραδασµικής συµπεριφοράς
κατασκευών πλωτών δαπέδων, ελαστικών πελµάτων, αντικραδασµικών εδράσεων κλπ
Προγράµµατα υπολογισµών σε Η/Υ για τον υπολογισµό σχεδόν όλων των ακουστικών παραµέτρων
Γεννήτρια Στερεόφερτων διεγέρσεων για τον έλεγχο πλωτών δαπέδων & αντικραδασµικής
συµπεριφοράς διαφόρων δοµικών κατασκευών (τοίχοι, οροφές, κολώνες, δοκοί κλπ)

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ (SIMULATOR )
Ο εξοµοιωτής της ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ διαθέτει βάση δεδοµένων µε ακουστικά χαρακτηριστικά, άνω
των 450 υλικών & εµπλουτίζεται. ∆έχεται πραγµατικά δεδοµένα θορύβων σε µορφή WAV, T EF κλπ
Έχει την δυνατότητα να προβλέπει την αποτελεσµατικότητα µιας ηχοµονωτικής /
ηχοαπορροφητικής κατασκευής πριν αυτή κατασκευ αστεί µε προφανές τεχνο_οικονοµικό όφελος.
Έχει την δυνατότητα καθορισµού της πολικής απόκ ρισης των ηχητικών πηγών (π.χ από ηχείο,
µουσικό όργανο και τραγουδιστή έως dieselογεννήτριες, εξατµίσεις, φυσητήρες, κοµπρεσέρ κλπ)
∆ιαθέτει ενσωµατωµένο µοντελοποιητή 3D ο οποίος αυ τό_ηχοβολείται µε ακουστικές
πρισµατικές δέσµες κ αι όχι µε ακ τίνες (όπως άλλοι εξοµοιωτές) και προκύπτουν τα αποτελέσµατα υπό
την µορφή γραφηµάτων και πινάκων.
Η σπουδαιότερες κ αι ουσιαστικότερες δι αφορές του από άλλους
Τ ΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡ ΓΑΤ ΗΣ
απλούστερους εξοµοιωτές, είναι ότι λαµβ άνονται υπ’ όψιν οι περιθλάσεις
του ήχου περί ακ µής εµποδίου, Υπολογίζει συνδυασµένες ηχοµονωτικές
αξίες (π.χ. πόρτα µε τοίχο) έχει εύρος από 31,5Ηz έως 16.000 Hz,
λαµβ άνει υπ’ όψιν την ηχοµείωση λόγω ατµοσφαιρικών συνθηκών (π.χ
σχετική υγρασία) και υπολογίζει την ακουστική ισχύ πηγής κατά ISO.
Προϋπολογίζει
όλες
τις
ακουστικές
κ αι
ηχοµονωτικές
παραµέτρους π.χ Rt15, Rt20, Rt30, EDT, C80, G, D, D/R, LEF, STI,
SP L, Rw, Impulse, Shroeder, κλπ
Τα στοιχεία στο παρόν φυλλάδιο δεν είναι δεσµευτικά, συνετάχθησαν µε καλή θέληση προς
ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων & µπορούν να αλλάξουν απροειδοποίητα
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