
Miernik natężenia dźwięku CENTER 322
CENTER 322 w porównaniu z podobnymi przyrządami

spotykanymi na rynku wyróżnia się funkcją rejestratora danych

pomiarowych czyli tzw. loggerem.

Sonometr mierzy poziom natężenia dźwięku na trzech

podzakresach: 30 - 80 dB, 50 - 100 dB i 80 - 130 dB, a

poszczególne podzakresy wybiera automatycznie. Dokładność

pomiaru wynosi ±1,5 dB, zakres dynamiki 50 dB, pasmo

pomiaru zaś od 31,5 Hz do 8 kHz. Przyrząd spełnia wymagania

normy IEC 651 typ II.

Jako czujnik pomiarowy wykorzystuje się mikrofon

pojemnościowy (elektretowy) zintegrowany z obudową

przyrządu. CENTER 322 wskazuje wyniki pomiaru na

wielofunkcyjnym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, przy czym

rozdzielczość wskazania wynosi 0,1 dB. Przy obserwowaniu

trendów zmian mierzonej wielkości przydaje się szybki bargraf,

a przy pomiarach w trudnych warunkach oświetleniowych -

podświetlenie wyświetlacza. Użyteczną funkcją jest też

wskazywanie wartości minimalnej i maksymalnej.

Użytkownik sonometru może wybrać charakterystykę

częstotliwościową miernika: krzywą ważoną A

(odzwierciedlającą właściwości ucha ludzkiego) lub C (bardziej

płaską, a stosowaną przy dużych natężeniach dźwięku), a

ponadto stałą czasową uśredniania: szybką lub wolną.

Wewnętrzna pamięć sonometru (logger) może zarejestrować maksymalnie 32 000

zestawów danych pomiarowych zawierających oprócz wyniki pomiaru datę i czas

jego wykonania (przyrząd jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego). Dane z

loggera odczytuje się po połączeniu sonometru z komputerem PC (przyrząd jest

wyposażony standardowo w interfejs RS-232C). Wymaga to zainstalowania

wcześniej na komputerze programu TestLink dostarczanego standardowo z

przyrządem. Program ten umożliwia nie tylko obsługę danych z loggera, ale i

transmisję, obserwację i archiwizację danych pomiarowych na komputerze w czasie

rzeczywistym. Przyrząd ma też wyjście sygnału a.c./d.c. wykorzystywane przy



współpracy z zewnętrznym rejestratorem lub oscyloskopem oraz gniazdo do

przykręcenia statywu.

Do zasilania służy jedna bateria 6F22 (9 V). Przy długotrwałych pomiarach przydaje

się wejście zasilacza zewnętrznego.

Producent dostarcza sonometr nie tylko z kompletem akcesoriów umożliwiających

współpracę z komputerem, ale i osłonę chroniącą przed wiatrem, neseser i wkrętak

do kalibracji.

Jako wyposażenie dodatkowe można

dokupić też kalibrator CENTER 326
emitujący sygnały kalibracyjne o

częstotliwości 1 kHz i poziomach 114

dB oraz 94 dB. Kalibrator nakłada się

na mikrofon sonometru (akceptuje

mikrofony średnicach 1 i 1/2 cala.
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