Made in Canada

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 เป็ นเครื่องมือสำหรับกำรทำแผนภำพเสียงที่รวดเร็วง่ำยและแม่นยำ แผนภำพ
เสียงจะถูกสร้ำงขึน้ โดยกำรรวมข้อมูลเสียงจำก Sound Intensity Probe พร้อม Camerabased
ผลทีไ่ ด้คอื ภำพเสียงทีม่ คี วำมคมชัดสูง ใช้เวลำดำเนินกำรเพียงไม่กน่ี ำที
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Applications การใช้ งาน

❑ ระบุแหล่งกำเนิดเสียงทีท
่ ำให้เกิดกำรรบกวน เช่น พืน้ ทีก่ ่อสร้ำง อุปกรณ์ภำยในงำน

อุตสำหกรรมเสียงรบกวนจำกสภำวะแวดล้อมในชุมชนเมือง
❑ ระบุตำแหน่งทีก่ ำเนิดเสียงในพืน้ ทีท่ ย่ี ำกต่อกำรเข้ำถึง เช่น หอกลัน่ หอระบำยควำม
ร้อน
❑ ใช้ในกำรหำแหล่งกำเนิดเสียง ตำแหน่งทีเ่ กิดเสียงทีผ่ ดิ ปกติในชิน้ งำน อุตสำหกรรม
ยำนยนต์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรอุตสำหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้ ำและอิเล็คทรนิกส์
❑ ใช้ในกำรตรวจสอบกำรไม่แน่นสนิทของผนัง หรือพำติชนในกำรป้
ั่
องกันเสียงในอำคำร
Strengths จุดแข็งของสินค้ า

❑ ติดตัง้ อุปกรณ์งำ่ ย สำมำรถทำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว เพียง 2 นำทีสำมำรถทำงำนได้เลย

❑ ทำงำนได้โดยคนเพียงคนเดียว พร้อม Software ทีแ่ สดงผล Real time วิเครำะห์หน้ำ
งำนได้ทนั ที ไม่ตอ้ งนำข้อมูลไปประมวลผลเพือ่ ซ้อนข้อมูลภำพกับเสียงอีก
❑ สำมำรถบันทึกข้อมูล และนำมำวิเครำะห์ยอ้ นหลังได้อย่ำงละเอียด ทัง้ ตำแหน่งของ
เสียงทีเ่ กิดระดับเสียง ควำมถีเ่ สียง
❑ Software ทีง่ ำ่ ยต่อกำรใช้งำน และกำรแสดงผลทีเ่ ข้ำใจง่ำย โดยทีผ่ ใู้ ช้งำนไม่จำเป็ นต้อง
เรียนรูร้ ะบบ Digital Signal Processing ก็สำมำรถทำงำนได้
Equipment

Wide-Angle Tracking Cam

Mezzo Probe with Tracking Pad

Mezzo I-Track Software Module
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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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