YAPISAL SAĞLIK İZLEME
accelerometer - tilt
F O R T I S Force feedback triaxial accelerometer
Güralp
Fortis,
düşük
gürültü
düzeyine
sahip,üç
bileşenli
elektro-dinamik force feedback ivme sensörü olup geniş dinamik aralığı ile
deprem erken uyarı,sismik hasar tespiti ve inşaat mühendisliği
uygulamaları için mükemmel çözümler sunar.
Ayrıca kuyu kullanımları için posthole versiyonu bulunur.
0,5g ile 4.0g arasında değiştirilebilir gain özellikleri ile geniş ölçekli
kullanım avantajı sunar.
•
Elektrodinamik Force feedback accelerometer
•
Frekans yanıtı :DC - 200 Hz (farklı değerler isteğe bağlı)
•
Programlanabilir +/- 4, 2, 1, 0.5g sensör hassasiyeti
•
Hassasiyet: 2.5V/g, 5V/g, 10V/g, 20V/g
•
Dinamik aralık: > 160 dB
•
Karşı eksen duyarlılığı: 0,001g/g

ST20 Sayısal tilt sensörü

SA10 Force balance accelerometer

Yapısal sağlık izleme çalışmalarında eğim ölçümlerini hasas ve yüksek
duyarlılıkta yapmanız için geliştirilmiş 1 veya 2 eksenli eğim sensörü.
•
1-uniaxial veya 2-biaxial eksenli eğim ölçümü
•
Frekans yanıtı :DC-10 Hz
•
Çözünütrlük: 0,0008 derece

Yapısal sağlık izleme sistemlerinde tercih edilen yüksek hassasiyet ve
duyarlılığa sahip elektro-dinamik force balance ivme ölçer.
Tüm yapısal ve doğal titreşimlerinde nano-g hassasiyetinde ölçüm yapar
ve rakipsizdir.
•
Elektrodinamik Force balance accelerometer
•
Frekans yanıtı: DC - 200 Hz (farklı değerler isteğe bağlı)
•
Programlanabilir +/- 4, 2, 1, 0.5g sensör hassasiyeti
•
Hassasiyet: 238 nanog/count
•
Dinamik aralık: > 165 dB
•
Gürültü seviyesi: < 20 ng/√Hz

ST20-1D : 1 eksenli-uniaxial
ST20-2D : 2 eksenli-biaxial

SA10-1D : 1 eksenli-uniaxial (yatay-düşey)
SA10-2D : 2 eksenli-biaxial
SA10-3D : 3 eksenli-triaxial

SA20 Sayısal mems accelerometer
Yüksek hassasiyet gerektirmeyen fakat uygun maliyetli sensör
ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere geliştirilmiştir.
Yüksek hassasiyetli MEMS ivme ölçer-accelerometer.
•
Frekans yanıtı :DC - 200 Hz (farklı değerler isteğe bağlı)
•
+/- 6, 2,g sensör hassasiyeti
•
Dinamik aralık: > 86 dB
SA20-1D : 1 eksenli-uniaxial (yatay-düşey)
SA20-2D : 2 eksenli-biaxial
SA20-3D : 3 eksenli-triaxial
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YAPISAL SAĞLIK İZLEME
digitiser

GURALP Minimus sayısallaştırıcı-veri toplama
Güralp Minimus 24-bit sismik sayısallaştırıcı olup kompak yapısı ile bütün
yapısal sağlık izleme uygulamaları için idealdir. Kolay kullanımı ve
rakiplerinde bulunmayan ileri özellikleri ile yapısal sağlık izleme
sistemlerinde geniş bir aralıkta yüksek kaliteli veri sağlar.
Endüstri standartında tetikleme algoritmaları, ultra düşük gecikme
özellikleri ve sahip olduğu dahili sensörler Minimus’u öne çıkarmaktadır.
•
•
•

•
•
•
•
•

Kanal sayısı: 4 (Minimus) ve 8 (Minimus +)
A/D: 24 Bit Sigma-Delta
Dahili sensörler:
- triaxial MEMS akselerometre
- sıcaklık
- voltaj
- magnetometre
Çıkış formatı: 32-bit
Dinamik aralık: > 142 dB
Örnekleme: 1-5000 sps
Bellek: Yedekli 128 GB
Zamanlama: GNNS (GPS)

SL-06 Sara sayısallaştırıcı-veri toplama
Linux işletim sistemi ile SL06 sismik kayıtçılar jeofon,
sismometre, akselerometre ve diğer farklı sensörler ile
kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Yapısal sağlık izleme sistemleri için gerek duyulan
tüm özelliklere sahiptir. SeedLink uyumlu SL06 SeiscomP,
Earthworm,Seislog gibi birçok yazılıma uygun veri kaydeder.
SL06’nın Seismonux yazılımı ile cihazı yapılandırmak
çok kolaydır.
•
Kanal sayısı: 3-6-9-12
•
A/D: 24 Bit Sigma-Delta
•
Hassasiyet: 119nV/count, 238nV/count
•
Örnekleme: 1-1500 sps
•
Bellek: USB Flash. Min 16 GB (8TB’a kadar)
•
Veri formatı: GSEcm6,SAC,SAF,SEED,miniSEED,SEG2
•
Dinamik aralık: > 144 dB
•
Zamanlama: GNNS (GPS)
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GURALP Affinity sayısallaştırıcı-veri toplama
Güralp Affinity, yüksek performanslı sismik sayısallaştırıcı olup 31 bit
çözünürlükte yüksek kaliteli sayısallaştırma sağlar. Cihaz, yerleşik
veri depolama ve sismik ağ oluşturma olanaklarına sahip kararlı
ve sağlam Linux desteklidir. Çevre birimlere giden güç kaynağını
doğrudan kontrol eder ve sistem sağlık durumunu sürekli izler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanal sayısı: 4 veya 8 kanal 31-bit ADC
Ayrıca 8 veya 16 çevresel kanallar
Çıkış formatı: 32-Bit
Dinamik aralık: > 138 dB (100 sps^de)
Örnekleme: 1-4000 sps
Bellek: Yedekli 64 GB
LTA/STA,seviye,harici,yazılım ile tetikleme
Zamanlama: GNNS (GPS)
Paslanmaz çelik silindirik gövde
IP68 koruma

DA-DIGITAL ARRAY

DA10 Node
•
•
•
•
•
•
•

DA sistemi yapısal sağlık izleme sistemlerinde özellikle tüneller, köprüler
gibi metrajlı ve çoklu sensör kurulumları için en kullanışlı ve maliyet yönünden
çok uygun bir izleme sistemidir.
Sistemde kullanılan sensörler sayısal olup veri aynı noktada sayısal hale
dönüşerek sensörlerin birbirine bağlandığı tek bir kablo ile aktarılmaktadır.
Dolayısı ile uzun ve masraflı kablo kullanımından tasarruf sağlar.

Güç tüketimi: < 1W
Kanal sayısı: 3 + 3
A/D : 24 bit
Dinamik aralık: > 140 dB
Örnekleme: 10-600 Hz
Koruma sınıfı: IP68
Aluminyum veya SS gövde

Sensörler
•
•
•
•
•

FBA Akselerometre
MEMS Akselerometre
Tiltmetre
Hız ölçer: 4.5Hz
Hız ölçer: 2Hz

Bağlantı noktalarında sensörlerden gelen veriler SL06 Interface birimi
tarafından toplanarak network üzerinden aktarılmaktadır.
Düşük güç tüketimi sayesinde std 12V-80Ah akü ile örneğin 8 sensörlü bir dizilim
günlerce kayıt alabilir.
Tüm sensörler kalibrasyonlu-pol ve zero değerleri ile sunulmakta, ayrıca
mekanik montaj ve düzeçleme aparatlarına sahiptir.
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DA10 Master interface-veri toplama
•
•
•
•
•
•

Güç tüketimi: < 3W
Interface: Ethernet 10/100 + RS232
Entegre GPS
Bellek: Min 32 GB
Koruma sımıfı: IP68
Aluminyum gövde

YAPISAL SAĞLIK İZLEME

Strong Motion Accelerograph

ACEBOX Kuvvetli Hareket Kayıt Cihazı
Yapısal sağlık izleme uygulamaları için geliştirilmiş yüksek hassasiyete sahip
sayısal kuvvetli hareket kayıt cihazıdır.
Acebox, düşük gürültü seviyesine sahip gerçek elektrodinamik üç bileşenli
Force balance ivme sensörü (SA10 FBA) ve 24 Bit sayısallaştırıcı birimi ile
yüksek dinamik aralığına sahiptir.
Aynı yapı içerisinden entegre sismik sayısallaştırıcı ve kayıtçı birimi sayesinde
veriyi aynı noktada sayısal olarak kaydeder,binanın network’ü üzerinden diğer
cihazlarla birlikte merkezeveri aktarımı yapar.
Özellikle kompak yapısı ile yer kaplamaz ve kurulumu çok kolaydır.
Sensör
- Elektrodinamik Force balance accelerometer
- Frekans aralığı: DC-200 Hz
- Ultra-düşük iç gürültü seviyesi ( < 20 ng/√Hz )
- Çıkış hassasiyeti: +/-4g, +/-2g,+/-1g,+/-0,5g seçilebilir
- Yüksek dinamik aralık (> 165 dB)
Sayısallaştırıcı
- 24-Bit Delta Sigma ADC
- Çoklu veri formatları
- 8 TB’a kadar genişletilebilir bellek
- Değişlik tetikleme algoritmaları
- GPS veya NTP
- 10/100 Base-Ethernet çıkışı

FORTIMUS Kuvvetli Hareket Kayıt Cihazı
Güralp Fortimus, düşük gürültü düzeyine sahip,üç bileşenli force feedback
sayısal kuvvetli hareket ölçüm cihazı olup geniş dinamik aralığı ile deprem
erken uyarı,sismik hasar tespiti ve inşaat mühendisliği uygulamaları için
mükemmel çözümler sunar.
+/-0,5g ile +/-4.0g arasında kullanıcı tarafından değiştirilebilir gain
özellikleri ile geniş ölçekli kullanım avantajı sağlar.
Dahili Minimus sayısallaştırıcı yapısal sağlık izleme uygulamalarının
gerektirdiği yüksek kalitede veri kaydı yapar..
Sensör
- Topoloji: Triaxial ortogonal- Force feedback
- Frekans aralığı: DC-315 Hz
- Kullanıcı seçimli gain: +/-4g,+/-2g,+/-1g,+/-0,5g
- Dinamik aralık: > 160 dB
- Karşı eksen duyarlılığı: 0,001g/g
- Linearite: Tam skalanın % 0,1’i
Sayısallaştırıcı
- ADC: Delta-sigma
- Format: 32-bit
- Örnekleme: 1-5000 sps
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- Veri aktarımı: Sürekli

DİĞER SENSÖRLER
deplasman - rüzgar

Deplasman sensörü-Optik

Deplasman sensörü-LVDT

WS200-Rüzgar sensörü

Deplasman ölçümlerinin uzaktan ve
kablosuz olarak yapılmasını sağlar.
Kullanım mesafesine göre değişik
modelleri bulunmaktadır.
Kablolu kurulumların mümkün olmadığı
yapılarda laser-optik ölçümlü deplasman
sensörleri büyük kolaylık sağlar.

Deplasman ölçümleri için farklı ölçme
aralıklarına sahip LVDT sensörler
sayısallaştırıcılarımız ve yazılımlarımız
ile uyumlu olarak çalışmaktadır.

Özellikle yüksek binalar-köprü-viyadük
kule gibi yapılarda rüzgar izlenmesi
gereken önemli bir parametredir.
Bu sensörler yapısal sağlık sistemlerinde
rüzgar hızı ve yönünü ölçmek için idealdir.

ARTeMIS - Modal Analiz yazılımı
Yapıların dinamik modellerinin analizleri
için geliştirilmiş ARTeMIS’in 3 versiyonu
bulunmaktadır.
- ARTeMIS Modal Basic
- ARTeMIS Modal Standart
- ARTeMIS Modal Pro
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