
The I-Track System is a powerful tool for easy, fast and accurate sound imagery. 
The images are created by combining the acoustic data provided by a MEZZO 
Sound Intensity Probe with its position provided by a camerabased tracking 
device in real-time. The result is a highdefinition sound image performed in a few 
minutes.

ระบบ I-Track เป็นเครื่องมอืส ำหรบักำรท ำแผนภำพเสยีงที่รวดเรว็งำ่ยและแม่นย ำ แผนภำพ
เสยีงจะถูกสรำ้งขึน้โดยกำรรวมขอ้มูลเสยีงจำก Sound Intensity Probe พรอ้ม Camerabased
ผลทีไ่ดค้อืภำพเสยีงทีม่คีวำมคมชดัสงู ใชเ้วลำด ำเนินกำรเพยีงไมก่ีน่ำที
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Wide-Angle Tracking Cam Mezzo Probe with Tracking Pad Mezzo I-Track Software Module

Applications การใช้งาน

❑ ระบุแหลง่ก ำเนิดเสยีงทีท่ ำใหเ้กดิกำรรบกวน เชน่ พืน้ทีก่่อสรำ้ง อุปกรณ์ภำยในงำน
อุตสำหกรรมเสยีงรบกวนจำกสภำวะแวดลอ้มในชุมชนเมอืง

❑ ระบุต ำแหน่งทีก่ ำเนิดเสยีงในพืน้ทีท่ีย่ำกต่อกำรเขำ้ถงึ เชน่ หอกลัน่ หอระบำยควำม
รอ้น

❑ ใชใ้นกำรหำแหลง่ก ำเนิดเสยีง ต ำแหน่งทีเ่กดิเสยีงทีผ่ดิปกตใินชิน้งำน อุตสำหกรรม
ยำนยนต ์เครื่องมอืแพทย ์เครื่องจกัรอุตสำหกรรม เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอเิลค็ทรนิกส ์

❑ ใชใ้นกำรตรวจสอบกำรไมแ่น่นสนิทของผนงั หรอืพำตชิัน่ในกำรป้องกนัเสยีงในอำคำร

Equipment

Strengths จุดแข็งของสินค้า

❑ ตดิตัง้อุปกรณ์งำ่ย สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งรวดเรว็ เพยีง 2 นำทสีำมำรถท ำงำนไดเ้ลย
❑ ท ำงำนไดโ้ดยคนเพยีงคนเดยีว พรอ้ม Software ทีแ่สดงผล Real time วเิครำะหห์น้ำ

งำนไดท้นัท ีไมต่อ้งน ำขอ้มลูไปประมวลผลเพือ่ซอ้นขอ้มลูภำพกบัเสยีงอกี
❑ สำมำรถบนัทกึขอ้มลู และน ำมำวเิครำะหย์อ้นหลงัไดอ้ยำ่งละเอยีด ทัง้ต ำแหน่งของ

เสยีงทีเ่กดิระดบัเสยีง ควำมถีเ่สยีง
❑ Software ทีง่ำ่ยต่อกำรใชง้ำน และกำรแสดงผลทีเ่ขำ้ใจงำ่ย โดยทีผู่ใ้ชง้ำนไมจ่ ำเป็นตอ้ง

เรยีนรูร้ะบบ Digital Signal Processing กส็ำมำรถท ำงำนได้
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The I-Track System uses an optical tracking system to precisely locate the sound 
intensity probe in space. 

While you scan the measurement surface, the probe position is tracked for each 
acoustic measurement interval (typically 10 times a second). 

Every measurement point is drawn on the picture in realtime creating the sound 
map on the screen as you scan the measurement surface. 

The resulting pictures are not only great looking, but are also highly accurate. 
Sound intensity, pressure and PI index levels can be plotted for every frequency 
band as well as for global level. Correspondingly, the associated spectrum shows 
the spatial average of pressure, intensity, PI index (F3), P|I| index (F2), Extraneous 
sources index (F3-F2) and sound power. 

The I-Track system offers proprietary phase mismatch compensation filters, class 0 
digital filters and 64-bit computing offering the highest level of precision. 

The I-Track system offers a high-quality, unrivaled, real-time sound imagery 
system at an unbeatable price. 
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