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Основна система за записване на

вибрации от SYSCOM Instruments.

Модулен дизайн, стабилна конструкция и

швейцарско качество са гаранция за

надеждна работа във всички приложения на

строителната дейност.

Ефикасната, надеждна и удобна за

потребителя MR3000C-CE RED BOX Ви

осигурява данни, на които можете да

разчитате по всяко време.

Интегрирани възможности:

 RED ALERT (червена аларма)

дистанционна (SMS/E-Mail)

Памет за данни до 32 GB

WEB сървър с вграден операционен

софтуер

Безжично интегриране в същест-                                                                                                                                                                                                        

вуващата WAN/WLAN - мрежа

(Ethernet/WiFi)                 

“Cloud”- решения за запис и пред-

ставяне на данни
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 Принцип Микромеханичен (MEMS) изравнител на сили-измервател (или измерител) на 

 ускорение (FBA)                          

Позициониране 3 перпендикулярни направления

Област на измерване 0.03 mg до 4 g

Честотна област 0 до 150 Hz

Корпус Алуминий (80x75x57); около 400 g

Ñåíçîðè

Ïðåãëåä íà ïðîäóêòèòå, êîèòî ñå ïðîèçâåæäàò

Ñèñòåìà çà ðåãèñòðèðàíå íà âèáðàöèè
ïðè ñòðîèòåëíè ðàáîòè MR3000-CE

Преглед на продуктите, които се произвеждат

Система за регистриране на вибрации
при строителни работи MR3000-CE

Интегриран: MS3003+измервател на честоти

Принцип Активен, линеализиран геофон

Позициониране Вертикално или хоризонтално (едноаксиално), 3 перпендикулярни направления (триосно) 

Обхват на измерване 0.00005 до 100 mm/s

Честотна област 1 до 315 Hz

Външен: MS3006+Триаксиален (Триосен) измервател на ускорение (или MR3003+)

Ðåø
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Èçñëåäâàíå íà îòäåëíè ñëó÷àè

Наблюдението на строителни площадки за определяне на 

въздействието на вибрациите върху постройките и хората 

изисква стабилна и 100% надеждна измерителна апаратура, 

която е лесна за инсталиране и обслужване. Незабавни 

действия са необходими, ако е превишена една предварително 

зададена гранична стойност на вибрациите. Незабавното 

разполагане със запаметените данни е абсолютно необходимо.

Национални разпоредби (напр. немският DIN45669-3) изискват 

една широкообхватна проверка на готовността на системата за 

работа след инсталирането.

Една единична RED BOX с RED ALERT e достатъчна за 

наблюдение на една обикновена строителна площадка. За по-

прецизни измервания се изискват съответно по-голям брой RED 

BOX-ове, разположение на различни места. В този случай, е 

разумно инсталирането на една безжична мрежа. Ако е 

необходимо присъствие на локална аларма (сирена или 

предупредителна светлина), трябва да се инсталира 

допълнително  ALARM BOX. Записът на данни за един

максималните амплитуди прави възможно доказването, че 

записващата система е функционирала по 24 часа - 365 дни в 

годината.

Ñòðîèòåëíè ïëîùàäêè

При измерване на вибрациите на железопътни участъци по 

правило се събират голямо количество данни (напр. записване 

на формата на вълните от всички влакове в продължение на 24 

часа) в близост до релси и постройки. Към това обикновено се 

изискват само 3 до 9 вертикални измерителни точки с 

едновременен запис. Данните се анализират в областта на 

честотите с помощта на терцивични-спектрални стойности. 

Посредством сравняване на спектрите от различни измерителни 

точки може да се изчисли преходния спектър. Тези данни се 

използват за моделиране и прогнозиране на разпространението 

на вибрациите и зависимия от сградите шум (обратно 

излъчените шумове от неидентифицирани източници).

За едно просто измерване (1 канал в близост до релсите, 1 

канал при основите и 1 канал на горния етаж на сградата) 

подходящият избор е една RED BOX с три външни сензора. За 

по-прецизни измервания (2 канала в близост до релсите за 

измерване на скоростта на влаковете) и за симултантно 

измерване в повече от една сграда или междинни точки най-

добрият избор е до три RED BOX-а и една връзка от типа 

Master/Slave (господар/роб). Основното предимство на една 

такава записваща система в сравнение с една традиционна 

многоканална система се състои в нейната независимост от 

електромагнитни интерференции, тъй като аналоговите сигнали 

от сензорите не могат да се предават на големи разстояния.

Æåëåçîïúòíè ó÷àñòúöè

Изследването на динамичното поведение на строителни 

съоръжения, напр. мостове, се изследва в контекста на 

сеизмичното категоризиране или при наблюдение на 

състоянието на строителни обекти в течение на времето, за да 

се изследва влиянието на стареенето или повредите, причинени 

от свръхнатоварване. Най-важните параметри, които би 

трябвало да се изследват, са собствената честота и 

коефициентът на затихване. Както при всички динамични 

измервания трябва структурата да се възбуди, или чрез околни 

шумове или чрез принудени трептения (импулсни или чрез 

висши хармонични). Естествено използването на околни шумове 

е най-удобният метод, тъй като не са необходими допълнителни 

прибори; от друга страна този метод изисква оборудване с 

много висока стойност на динамичната област на сигнала. 

Тестове върху един мост показаха, че околните шумове са 

достатъчни, за да се определят вертикалните и напречните 

собствени трептения. За измерванията трябва да се 

преустанови закратко движението. След затихването на всички 

индуцирани от трафика трептения се записват десет 

измервания, всяко от които трае 20 секунди. За едно просто 

измерване е идеална една единствена RED BOX. На основата на 

много широката честотна област (1 Hz до 315 Hz) е възможно да 

се измерват също и големи структури с ниска собствена честота. 

Голямата стойност на динамичната област на сигнала (до 

0.00005 mm/s) дава възможност да се регистрират много ниски 

амплитуди.

Îöåíêà íà äèíàìè÷íîòî ïîâåäåíèå 



Изследване на отделни случаи

Система за записване на вибрации при

строителна дейност – MR3000C

Тъй като този RED BOX, който е в непосредствена близост 

до релсите, се избира за Master (главно), се регистрират 

само тези вибрации, предизвикани от влакове, а не онези, 

чийто произход е от вътрешността на постройки. 

Записващото устройство за данните осигурява достаъчен 

капацитет.

Благодарение на записа на данни могат да се намалят до 

минимум посещенията на място. След сигнал за аларма 

могат да се прегледат най-важните данни.

Пълният набор от данните се записва на една SD-карта. 

При започване на анализа на данните се доставя доклад 

на база амплитудните стойности. Непосредствено след 

това може да се състави диаграма с максимална стойност-

честота. Данните за формата на вълните в хода на 

времето могат на тази база да се анализират по-нататък.

Анализът на данните посредством MEDA или VIEW 2002 е 

много лесен чрез прилагане на методи за статистически 

анализ на данни. С едно натискане на мишката е 

възможно да се изчислят средни амплитуди, октавни 

лентови спектри или спектри на пренос между точки на 

измерване. С цел документиране е възможно данните за 

формата на вълните и тяхното разпределение във времето 

на измерване да се представят допълнително.  

MEDA и VIEW 2002 изчисляват средните спектри от всички 

измервания ( процедура за подобрение на честотите), за 

да се получат собствените честоти.



Изследване на отделни случаи

Система за записване на вибрации при

строителна дейност – MR3000C

RED BOX MR3000C-CE от SYSCOM е един компактен, модулен 

измерител на вибрации, който е разработен специално за най-

различни приложения в сферата на строителните дейности. Той 

се състои от един MR3000C записващ елемент с вътрешен 

триосен измерител на скорости и по избор външен измерител на 

скорости или ускорения в здрав, устойчив по отношение на 

водни пръски алуминиев корпус, включително монтажна платка 

за сензори и кабел. 

RED BOX-ът е много лесен за инсталиране и обслужване и 

предлага гъвкаво и с ниски разходи наблюдение на вибрации.

Двоен способ за записване

Двойният фон с тригерно задействане (чрез външен сигнал) е 

една важна функция за дългосрочно наблюдение на вибрации. 

Тригерното записване пресъздава протичането на събитията в 

данни с форма на вълни, ако вибрацията превъзхожда една, 

дефинирана от потребителя гранична стойност. При фоновия 

способ се записва едновременно амплитудната стойност на 

вибрацията по време на един, произволно избран от 

потребителя период, в един амплитуден файл. Главната 

честота, която непрекъснато се изчислява (FFT опция), може 

също да се запамети във файл на амплитудните стойности.

Възможности за комуникация

Единични RED BOX-ове с помощта на 802.11 b/g WLAN или 3G 

(GSM/GPRS/EDGE-технология) могат да се интегрират в една 

безжична мрежа. След това съобщения за аларма се изпращат в 

един E-mail сървър. Амплитудните стойности и/или файл на 

събитията се предават непрекъснато на сървъра. Запаметените 

данни за протичането на събитията могат автоматично или 

селективно, според нуждите на потребителя, да се зареждат от 

него. Също е възможно сървъра да се настрои по такъв начин за 

употреба, че перманентно да наблюдава станциите и да 

съобщава данните за хода на събитията.

Вграден софтуер

Вграденият софтуер на Syscom обезпечава лесен достъп до 

настройките на RED BOX-а и на запаметените данни в него 

посредством директна комуникация през един IP адрес, като 

това е директно през Ethernet или индиректно през GPRS или 

LAN/WAN (през TCP/IP със статичен или динамичен IP-адрес – 

DYNDNS).

Õàðàêòåðíè îñîáåíîñòè 

Самотестване (Самоконтрол)

RED BOX предлага перманентна функция за самотестване 

(самоконтрол). Тя осигурява записващата система във всеки 

момент да е напълно функционално годна.

Програмируемият, широкообхватен самоконтрол на записващата 

система се разпростира върху състоянието на запомнящото 

устройство и батериите, както и един калибровъчен импулс към 

сензора. С  помощта на RED ALERT-опцията е възможно 

ежедневно към Вас да се изпраща съобщение от RED BOX, което 

да Ви информира дали записващата система функционира 

коректно или да Ви изпрати предупреждение или съобщение за 

грешка.

Алармираща функция

Опцията ALARM BOX предлага контактна система на реле и 

токовото захранване за една локална аларма (сирена, 

предупредителна светлина); RED ALERT-опцията дава 

възможност за отдалечена аларма чрез мобилна телефонна 

линия или интернет връзка. 

Станция, която е оборудвана с RED ALERT-дистанционна опция 

или мрежа изпраща алармите си като текстови съобщения 

(SMS), Fax или E-mail на избраните от потребителя сътрудници, 

В последствие данните за хода на събитията или амплитудите 

могат без посещение на мястото на проекта селективно да се 

зареждат и анализират.                    
                                             
Пълнота на данните

Записите на данните в MR са добре защитени от неоторизиран 

достъп (не е възможно да се изтриват отделни данни). RED BOX 

е отлично оборудван с едно 32 GB главно за паметяващо 

устройство. Най-важните данни могат избирателно да се 

извикват на една SD-карта. Съдържанието на SD-картата е  

кримпирано (кодирано) и защитено.

Токово захрахване

RED BOX  се захранва от една батерия със зареждащо 

устройство. Продължителността на автономната употреба е 

съобразена с капацитета на батерията. В стандартно 

изпълнение са осигурени 48 часа работа. Всяка станция може 

също да се оборудва със соларен (слънчев) панел.



Софтуер за анализ на данните

Система за записване на вибрации при

строителна дейност – MR3000C

За анализ на данните могат да се използват, както MEDA 

(Woelfel) така и VIEW 2002 (Ziegler Consultant). Съответен 

формат на данните е използван. MEDA и VIEW 2002 софтуерите 

предлагат широкообхватни функции за анализ и една 

професионална презентация на MR3000-CE RED BOX данните. 

Лицензираните софтуери съдържат анализи по време и в 

честотната област, статистически анализ на данните, както и 

специални анализи, съответстващи на различните национални 

инструкции като напр. на EU- или US-нормите (напр. DIN 4150/2 

и холандските SBR).

Времеви интервал

Времевият анализ съдържа представяне на записаните сигнали 

в хода на времето, пресмятане на производните сигнали, като 

напр. отместване, скорост и ускорение, както и пресмятане на 

векторни суми. Филтрирането на сигнали може да се извърши с 

Butterworth или FFT-филтри. Записаните сигнали се представят 

като тройна група  (три ортогонални направления). Те могат да 

се увеличават и да се показват за единични канали. С помощта 

на Zoom или точкови функции могат представляващи интерес 

части от сигнала да се представят или да се отрязват.

Затихване

С помощта на функцията на затихване се изчисляват 

собствената честота и затихването на затихващите трептения. 

MEDA и VIEW 2002 изчисляват степента на затихване като 

процентна част от критичното затихване (при приемане за 

система с една единствена степен на свобода) за определен от 

потребителя отрез от сигнала. Графичното представяне дава 

възможност за непосредствен контрол на изчисления резултат.

Честотна област

MEDA и VIEW 2002 предлагат бърз честотен анализ във формата 

на амплитуден или спектър на мощността. Ръководството за 

потребители съдържа лесно разбираеми методи като „Zero 

Stuffing” и “Windowing”. Zoom и точкови функции дават 

възможност за бързо и просто показване и маркиране на важни 

данни.

Терцивичен и прагов спектър
 
Представянето на честотния анализ във формата на терцивични 

спектри се използва преди всичко във връзка с вибрациите от 

влаковете. Многобройни програми за анализ за прогнозиране на 

вибрации от влакове използват тези спектри.  VIEW 2002 

съдържа два типа на терцивични спектри: средна стойност 

терцивичен спектър и максимална стойност-октавен ивичен 

спектър.

Праговите спектри се изчисляват с различни степени на 

затихване.

Ñîôòóåð çà àíàëèç íà äàííèòå

MEDA е продукт на Woelfel

VIEW 2002 е продукт на Ziegler Consultant

Файл групов анализ

Файлът групов анализ е едно мощно средство за обработване на 

голями количества данни. Чрез това средство може да се 

обработва серия от данни и по един избран метод 

статистически да се анализират, сред тях напр. амплитудни 

стойности и векторни суми, RMS-стойности (квадратично 

усредняване) с гранични стойности и максимална стойност към 

главна честота. В Menu<<Process Data могат индивидуални 

методи за анализ да се създават: при което могат различни 

аналитични методи да се комбинират, като напр. филтриране, 

интегриране, диференциране, честотен анализ и т.н. 

Максимална стойност-честота диаграма

Диаграмата максимална стойност-честота с включване на 

националните норми е осъществена в пълен обем. Понастоящем 

са на разположение SN 640 312a и DYN 4150/3. Други норми 

могат да се въведат от потребителя.

3D-представяне

Данните за трептенията не са винаги лесни за разбиране и 

интерпретиране. При сложни трептения-време диаграми еднo 

3D-представяне е често много полезно. 3D-диаграмата и VIEW 

2002 могат да се завъртат във всички направления, чрез което 

се обезпечава оптимално представяне на процеса на трептене.

Phone  +41 24 455 44 11

Fax  +41 24 454 45 60

sales@syscom.ch

www.syscom.ch

Syscom Instruments SA  

Rue de l’Industrie 21 

1450 Sainte-Croix 

Switzerland 

A member of the BARTEC Group 
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