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Съдържанието на това ръководство, всички илюстрации, техническа информация и описания в този 
документ са били правилни по време на отпечатването. Cirrus Research plc си запазва правото да 
прави необходимите промени, без предизвестие, в съответствие с политиката за продължаващо 
развитие и подобряване на продукта. 
 
Никоя част от тази публикация не може да се дублира, препечатва, съхранява в система за обработка 
на данни или да се предава по електронен, механичен, фотографски или друг начин, или да се 
записва, превежда, редактира, съкращава или разширява без предварителното писмено съгласие на 
Cirrus Research plc. 
 
Не се поема отговорност за неточности или пропуски в това ръководство, въпреки че са положени 
необходимите мерки, за да се гарантира, че е пълно и възможно най-точно. 
 
Аксесоарите, доставени от Cirrus Research plc, са проектирани за използване с уредите, произведени 
от Cirrus Research plc. Не се поема отговорност за щети, причинени от използването на други части 
или аксесоари. 
 
За да вземе предвид политиката на непрекъснато развитие, Cirrus Research plc си запазва правото да 
промени всяка информация, съдържаща се в тази публикация, без предварително уведомление. 
 
Произведено от Cirrus Research plc, Acoustic House, Bridlington Road, Hunmanby, North Yorkshire, YO14 
0PH, Великобритания. 
 
© Copyright Cirrus Research plc 2017 
 
Референтен номер 07/17 / CV31A / 04 
 
Дата на отпечатване на документ вторник, 03 ноември 2020 г. 
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Въведение 

CV: 31A е разработен за измерване и анализ на човешки вибрации. Може да се 
използва и за редица други приложения, включително наблюдение на състоянието 
на машината, измерване на вибрациите в сградата и контрол на качеството. 

В комбинация с триаксиален акселерометър, вибрациите на ръката и цялото тяло 
могат да се измерват в съответствие с ISO 5349, ISO 2631 и Директива 2002/44 / 
EC на ЕС. 

Четвърти измервателен канал може да се използва, например, за SEAT измервания 
(предаване на ефективно ускорение на седалката). CV: 31A отговаря на 
изискванията за човешки вибрационни измерватели в съответствие с ISO 8041. 

Имайте предвид, че Excel Macro версия 2.1 или по-нова е необходима за изтегляне 
на информацията, съхранявана от регистратора на данни. 
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Преглед на инструмента 

 
 
  

Връзка за USB и 
Сензорен Канал А Връзка за 

сензорни канали 
X/Y/Z 

Време на измерване 
 
 
 
Вибро стойности на канали 
X/Y/Z 
 
Комбинирани стойности на 
канали X/Y/Z 
Помощ за ключова функция 

Време и дата 
 

Индикатор батерия 
Режим на измерване 

Меню/Изход 
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Първи стъпки с CV:31А 

Включване и свързване на сензора 
Включете CV: 31A, като натиснете бутона ON / OFF. 
 
Ако сензорът все още не е свързан, включете кабела на 
сензора в десния конектор. 
 
CV: 31A ще започне откриване на TEDS1, ако сензорът е 
съвместим с IEEE 1451.4 Шаблон 25. 
 
Той автоматично ще прочете трите чувствителности на X / Y 
/ Z посоките. Потвърдете чувствителността, като натиснете 
OK. 
 
Сензорите KD: 103 и KD: 903 акселерометри, налични за CV: 31A, разполагат с 
TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), които позволяват на инструмента да чете 
информация за калибриране от сензора. 
 
Ако свързан сензор няма TEDS, CV: 31A ще отвори меню за ръчно въвеждане на 
чувствителността. 
 
Въведената чувствителност остава запазена, докато сензорът е свързан, дори ако 
батериите са извадени. 
 
Откриването на сензора ще се осъществи само ако на дисплея се появи „SENSOR!“ 
преди да бъде свързан нов сензор. 
 
Предупреждението „SENSOR!“ може също да показва дефектен сензор или счупен 
кабел на сензора. 
 
Състоянието на сензора се открива посредством напрежението на отклонението на 
изхода на сензора: 
<0,7 V: късо съединение 
0,7 - 14 V: нормално 
> 14 V: отворен, напр. счупен кабел 
 
Моля, имайте предвид, че времето за изчакване след свързване на датчик е около 
1 минута. 
 
CV: 31A е подходящ за свързване на всички IEPE акселерометри с ниска мощност, 
които могат да работят с 1 mA захранващ ток. Вътрешното напрежение за 
съответствие на източниците на ток е 18 VDC. 

Измерване на вибрациите на ръката с CV: 31A 
 

Този раздел ще ви даде основни инструкции за измерване и оценка на системата 
ръка-рамо вибрации на базата на стандарт ISO 5349 и насоките VDI 2057, част 2. 

Моля, консултирайте се с оригиналните документи за подробни обяснения. 

Измервателни точки за вибрация на ръката 
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Сензорите трябва да бъдат прикрепени възможно най-близо до точките на 
захващане на ръката, но те не трябва да пречат на работния процес. 
 
Измерванията трябва да се извършват със същата сила на натиск на ръката, както 
се използва при нормални работни условия. 
 
Тъй като повечето дръжки на машинни инструменти не осигуряват повърхности за 
залепване или закрепване на винтове на сензори, Cirrus предлага някои аксесоари 
за монтиране на извити повърхности. 
 

 
Фигура 7: Адаптер за дръжка ML: 311 

Фигура 8: Адаптер за дръжка ML: 312 
 
Адаптерът ML: 311 е прикрепен с пластмасова лента за кабели. ML: 312 се натиска 
върху дръжката от ръката. 
 
Тесният контакт между сензора и машината е от голямо значение. Всяко движение 
на сензора би нарушило измерването. 
 
Фигура 9 показва посоките на оста за закрепване на сензора към дръжката. За 
цилиндрични дръжки посоката Y посочва посоката на оста на дръжката. Оста Z е 
приблизително продължение на третата метакарпална кост. 
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Фигура 9: Координатна система на ръката (от ISO 5349-1) 
 

 CV: 31A Настройки за измерване на вибрациите на ръката 
 
За оценката на вибрациите на ръка-рамо се препоръчва 
да се измерват както интервалните RMS стойности на X / 
Y / Z, така и тяхната векторна сума aW. 
 
Сумата от векторите на RMS стойностите се показва на 
екрана като aw (Vec). 
 
Това е известно и като ahv, както е описано в ISO 5349-
1: 2001. 
 
CV: 31A измерва тези четири стойности едновременно. В 
допълнение, той показва максималната текуща RMS 
(Maximum Transient Vibration Value, MTVV), което може да показва наличието на 
ударни вибрации. 
 
Честотното претегляне за вибрациите на ръка-рамо е Wh. 
 
Приложение 2 показва филтрите на CV: 31A и допустимите отклонения в ISO 
5349. 
 
Натиснете клавиша F3, за да отворите главното меню и изберете 
Човешка вибрация 
Ръка-рамо ISO 5349 
Здраве 
 
След като се върнете на екрана за измерване, можете да проверите настройките, 
като натиснете F1. 
 
Измерванията могат да започнат, когато сензорът и ръцете на работника са 
поставени върху дръжката на обекта, извършващ операцията. За да започнете 
измерването, натиснете бутона ► (Нулиране). Това ще доведе до следното: 
 

• RMS стойностите на X / Y / Z, сумата на вектора aW и MTVV се нулират 
• таймерът за измерване се рестартира 
 

Натискането на Нулиране преди измерване е задължително, за да се 
установят определени стартови условия. 
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RMS стойностите на X / Y / Z и векторната сума са усреднени за цялото време на 
измерване. Ето защо флуктуацията става по-малка, колкото по-дълго отнема 
измерването. След известно време късите импулси на удара почти нямат влияние 
върху показаните резултати. 
 
Препоръчителното време за измерване на вибрациите на ръката-рамо е най-малко 
60 секунди. Таймерът за измерване в горния десен ъгъл остава червен, докато 
изтекат 60 секунди. 
 
„OVERLOAD“ се показва вместо измервателните стойности, 
ако текущата величина е твърде висока. Дори ако 
условието на претоварване е с кратка продължителност, 
измерената RMS стойност може да стане невалидна поради 
липсващи проби. 
 
Събитие от претоварване през цялото време на 
усредняване се обозначава с „OVL!“ в горния десен ъгъл 
след датата. Това предупреждение може да бъде изтрито 
чрез натискане на бутона ► (Нулиране). 
 
След измерване можете да запазите резултатите, като 
натиснете бутона ▼. Измерването трябва да продължи или 
да завърши непосредствено преди натискане на клавиша, 
в противен случай стойностите на измерване ще спаднат бавно. 
 
Ще бъдете помолени да въведете два реда с десет главни букви или цифри като 
коментар. Използвайте клавишите ◄ ▲ ▼ ►, за да изберете символи и да 
промените позицията на въвеждане. 
 
Натиснете F1, за да промените реда за въвеждане. Измерването може да приключи 
преди въвеждането на коментара, тъй като резултатите вече са запазени при 
натискане на клавиша ▼. 
 
Измерванията могат да бъдат запазени само ако датчик е открит при X / Y / Z и ако 
няма състояние на претоварване. В тези случаи CV: 31A ще покаже „Sensor error“ 
или „Overload occurred“, вместо да запазва, за да се избегнат невалидни записи. 
 
Ако е настъпило претоварване от последното нулиране („OVL!“ В горния десен 
ъгъл), инструментът ще покаже предупреждение „Overload occurred after last reset! 
Save anyway?”. 
 
Ако искате да измерите няколко частични експозиции, можете да направите 
допълнителни измервания 
 
За изчисляване на експозицията на вибрации A (8) и за съхраняване на резултати 
на компютър е предоставен макро файлът на Excel. Вижте стр. 25 за подробности 
относно прехвърлянето на измерване в компютър. 
 
Четвъртият канал (A) на CV: 31A не е активен, когато се измерва вибрацията на 
ръката-рамо.  
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Измерване на цялото тяло с CV: 31А 
 
Този раздел ще ви даде основни инструкции за измерване и оценка на вибрациите 
на цялото тяло въз основа на стандарта ISO 2631 и насоките VDI 2057, част 1. 
Моля, консултирайте се с оригиналните документи за подробни обяснения. 
 
Описаният метод е подходящ за всички вибрации, действащи върху човешкото 
тяло. Не е подходящ за вибрации, съдържащи случайни удари, или за удари като 
автомобилни катастрофи. Вибрациите, предавани чрез ръцете, са описани отделно 
в предишния раздел. 

Измервателни точки за вибрации на цялото тяло 
Вибрациите на цялото тяло обикновено се измерват с акселерометри на 
подложката на седалката. Това са триаксиални пиезоелектрични сензори, вградени 
в плоска гумена подложка, които се адаптират към интерфейса между 
вибрационния източник и изпитваното лице (Фигура 4). 
 
Подходящи са следните точки за измерване: 
• На повърхността на седалката под седнал човек 
• На облегалката зад седнал човек 
• Под краката на седнал човек 
• Под краката на изправен човек 
• Под таза на легнал човек 
• Под главата на легнал човек 
 
Фигура 13 показва координатните системи за вибрации на цялото тяло според ISO 
2631. Както се вижда от чертежа, оста Z винаги сочи в посока на гръбначния 
стълб. 
 
 Сензорът за вибрации трябва да бъде поставен съответно. Специален случай е 
измерването на облегалката (вижте забележка по-долу Таблица 2 на страница 10). 

Фигура 13: Координатни системи за вибрации на цялото тяло съгласно ISO 2631 
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Таблица 2 показва тегловните филтри и факторите, които трябва да се използват 
за различни пози и позиции. 
 
Оценка на здравето на цялото тяло 

Стойка Позиция Посока Честотно 
претегляне 

Фактор на 
претегляне (k) 

седяща Повърхност на седалка X / Y 
Z 

Wd 
Wk 

1.4 
1 

Оценка на комфорта на цялото тяло 

седяща 

Повърхност на седалка X / Y 
Z 

Wd 
Wk 

1 
1 

Платформа ходила X / Y 
Z Wk 

0.25 
0.4 

Облегалка 
X* 
Y 
Z* 

Wc 
Wd 
Wd 

0.8 
0.5 
0.4 

изправена Платформа ходила X / Y 
Z 

Wd 
Wk 

1 
1 

легнала 
Под таз X (vertical) 

Y / Z (horizontal) 
Wk 
Wd 

1 
1 

Под глава X (vertical) Wj 1 

В железопътни превозни средства: 

Изправена 
Седяща 
Легнала 

Платформа ходила 
седалка/облегалка/опора 
ходила. площ, таз/глава 

X / Y / Z Wb 1 

В сгради: 

недефинирана В сгради X / Y / Z Wm 1 
 
Таблица 2: Филтри за тежести и фактори за вибрации на цялото тяло 
 
* Моля, обърнете внимание, че оста Z е насочена по дължината на гръбнака за 
всички измервания. За измервания на облегалката с акселерометър на седалката 
сензорът винаги ще бъде във вертикално положение с Z перпендикулярно на 
гръбнака. За компенсиране обаче VM31 автоматично превключва оста X и Z за 
измерване на облегалката. 
 

CV: 31A Настройки за измерване на вибрациите на цялото тяло 

 Измерване на цялото тяло с RMS стойности 
 

За оценката на вибрациите на ръка-рамо се 
препоръчва да се измерват както интервалните RMS 
стойности на X / Y / Z, така и тяхната векторна сума 
aW. VM31 измерва тези четири стойности 
едновременно. В допълнение, той показва 
максималната текуща RMS (Maximum Transient 
Vibration Value, MTVV), което може да показва 
наличието на ударни вибрации. 
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Следващият раздел обяснява измерването на вибрациите на цялото тяло по 
отношение на рисковете за здравето. Оценката на здравето се извършва с 
тегловен филтър Wd за X / Y и Wk за Z и с коефициенти на тежест 1,4 за X / 
Y и 1,0 за Z. 
 
Приложение 2 показва кривите на честотната характеристика на филтрите 
Wd и Wk във VM31 и допустимите отклонения в съответствие с ISO 8041. 
 
В допълнение към здравната оценка VM31 поддържа и измервания по 
отношение на комфорта. Този тип измерване използва други пози, позиции 
на сензора и различни честотни тегла, но общата процедура е една и съща. 
 
Приложение 2 показва кривите на честотната характеристика на тегловните 
филтри за измерване на комфорта. 
 
За да стартирате измерването на вибрациите на цялото тяло за оценка на 
рисковете за здравето, отворете главното меню, като натиснете F3, и 
изберете “Measuring mode” / “Human vibration” / “Whole-body ISO 2631” / 
“Health”. 
 
От това меню ще се върнете към екрана за измерване. Можете да натиснете 
F1, за да проверите настройките си. 
 
Натиснете бутона ◄, за да превключите от VDV към RMS, ако е необходимо. 
 
Ако тестваният работник седи в правилната позиция и експозицията на 
вибрации е започнала, натиснете клавиша ► (Reset), за да: 
 
• нулирайте RMS стойностите на X / Y / Z, векторната сума aW и MTVV на 
нула 
• рестартирайте таймера за измерване. 
 

Винаги натискайте Reset преди измерване, за да установите определените 
стартови условия. 
 
RMS стойностите на X / Y / Z и векторната сума са усреднени за цялото време на 
измерване. Ето защо колебанията стават по-малко, колкото по-дълго отнема 
измерването. След известно време кратките ударни импулси вече почти нямат 
влияние върху показаните резултати. 
 
Препоръчителното време за измерване на вибрациите на ръка-рамо е най-малко 2 
минути. За да ви предупреди, таймерът в горния десен ъгъл остава червен, докато 
изтекат 2 минути. 
 
„OVERLOAD“ се показва вместо измервателните стойности, ако текущата величина 
е твърде висока. Дори ако условието на претоварване е с кратка продължителност, 
измерената RMS стойност може да стане невалидна поради липсващи проби. 
 
Събитие от претоварване през цялото време на осредняване се обозначава с „OVL!“ 
в горния десен ъгъл след датата. Това предупреждение може да бъде изтрито чрез 
натискане на бутона ► (Нулиране). 
 
След измерване можете да запазите резултатите, като натиснете бутона ▼. 
Измерването трябва да бъде продължено или завършено непосредствено преди 
натискане на клавиша, в противен случай стойностите на измерване ще спаднат 
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бавно. Ще бъдете помолени да въведете два реда с десет главни букви или цифри 
като коментар. 
 
Използвайте клавишите ◄ ▲ ▼ ►, за да изберете символи и да промените 
позицията на въвеждане. Натиснете F1, за да промените реда за въвеждане. 
 
Измерването може да приключи преди въвеждане на коментар, тъй като 
резултатите вече са били запазени чрез натискане на клавиша ▼. 
 
Измерванията могат да бъдат запазени само ако датчик е открит при X / Y / Z и ако 
няма състояние на претоварване. В тези случаи CV: 31A ще покаже “Sensor error” 
или “Overload occurred”, вместо да запазва, за да се избегнат невалидни записи. 
 
Ако е настъпило претоварване от последното нулиране („OVL!“ В горния десен 
ъгъл), инструментът ще покаже предупреждение “Overload occurred after last reset! 
Save anyway?”. 
 
Ако искате да измерите няколко частични експозиции, сега можете да направите 
допълнителни измервания. 
 
За изчисляване на експозицията на вибрации A (8) и за съхраняване на резултати 
на компютър е предоставен макро файлът на Excel cv31.xlsm. 
 
Измерване на вибрациите на цялото тяло със стойности на VDV 
 
CV: 31A също така позволява вибрациите на цялото тяло да се измерват като 
стойности на вибрационната доза (VDV). Това са средни стойности от четвърта 
степен. VDV е по-чувствителен към пикове. Измервателната единица на VDV е m / 
s1,75. 

𝑉𝐷𝑉 = 	 %& 𝑎() (𝑡)𝑑𝑡
.

/

0
 

 
Уравнение 11 
 
Натиснете бутона ◄, за да превключите от RMS към VDV и обратно. 
 
Използват се същите тегловни филтри и фактори, както 
при RMS измерването. Можете да натиснете F1, за да 
проверите настройките си. 
 
Устройството показва стойности на VDV за посоките X / Y / 
Z. В допълнение се показват най-високата от трите оси 
(Max. VDV) и най-високата VDV от последното нулиране 
(Max. Abs.). 
 
Измерванията на VDV трябва да стартират с натискане на 
бутона ► (Нулиране). 
 
Измерванията могат да бъдат запазени с натискане на 
клавиша ▼ (виж страница 17). 
 
Файлът на Excel vm31.xlsm също позволява изчисляване на експозицията на 
вибрации въз основа на измервания на VDV.  
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 Ефективна амплитудна предаваемост на седалката (SEAT) 
Стойността на ефективността на амплитудната 
пропускливост на седалката (SEAT) е съотношението на 
вибрациите, изпитвани в горната част на седалката, и 
вибрациите, на които човек би бил изложен, когато седи 
директно на вибриращия под. 
 
И двете величини на вибрациите се измерват само във 
вертикална посока (Z). Стойностите на SEAT се използват 
широко за определяне на ефективността на вибрационната 
изолация на седалка. 
 
Четвъртият канал (A) на CV: 31A в комбинация с едноосен 
акселерометър може да се използва за определяне на 
стойностите на SEAT. 
 
Той е свързан чрез сензорен кабел към левия контакт (вижте фигура 1). 
Четвъртият канал е наречен „A“ на дисплея. Чувствителността на TEDS сензор ще 
бъде автоматично разпозната. С не-TEDS сензор трябва да се въведе ръчно. 
 
Изберете “Whole-body ISO 2631” / “Unweighted” за канали X / Y / Z. Канал А няма 
честотни тегла. Честотният му диапазон (-3 dB) е от 0,8 до 250 Hz. RMS или VDV на 
канал A се показват под канали X / Y / Z.  

Общо измерване на вибрациите 
 
В допълнение към своите човешки вибрационни диапазони CV: 31A може да 
измерва: 
• Вибрационно ускорение от 0,1 до 2000 Hz и 1 до 1000 Hz, 
• Скорост на вибрации от 1 до 100 Hz, 2 до 1000 Hz и 10 до 1000 Hz, 
• Изместване на вибрациите от 5 до 200 Hz. 
 
Натиснете F3, за да отворите менюто, изберете „Measuring mode “ и използвайте 
клавишите ▲ ▼, за да изберете обхвата на вибрациите. 
 
Можете да превключите екрана за измерване от RMS на пиков дисплей, като 
натиснете бутона ◄. Моля, обърнете внимание, че RMS и пиковите стойности в 
общите диапазони на вибрациите се изчисляват през последния цикъл на 
показване (не за дълъг период). 
 
Цикълът на показване може да бъде между 1 и 4 секунди, в зависимост от 
честотния диапазон. 
 
RMS или пиковите стойности са показани за X / Y / Z. Също така ще има RMS или 
пикова стойност за канал A, ако сте свързали сензор към този вход. 
 
Канал А винаги измерва ускорението. Неговият честотен диапазон зависи от 
режима, избран за X / Y / Z (Таблица 3). 
 
Режим X/Y/Z Честотен обхват X/Y/Z Честотен обхват A 

Ускорение 0.1 до 2000 Hz 0.1 до 2000 Hz 

Ускорение 1 до 1000 Hz 3 до 1000 Hz 

Скорост 1 до 100 Hz 1 до 250 Hz 
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Скорост 2 до 1000 Hz 2.5 до 750 Hz 

Скорост 10 до 1000 Hz 2.5 до 750 Hz 

Изместване 5 до 200 Hz 1 до 250 Hz 
 
Таблица 3: Честотни диапазони на канал A 
 
Скоростта на вибрациите се изчислява чрез единична интеграция на сигнала за 
ускорение, изместване чрез двойна интеграция. 
 
Поради интеграцията има силно затихване при високи честоти, което ограничава 
измеримите честоти, особено за изместване. 
 
Ниските честоти, включително шума, се усилват силно. Високочестотното 
филтриране е неизбежно. Кривите на честотната характеристика на общите 
диапазони на вибрациите могат да се видят на фигури 24, 25 и 26. 
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Фигура 24: Честотни диапазони на вибрационното ускорение

 
Фигура 25: Честотни диапазони на скоростта на вибрациите 

 
Фигура 26: Честотен диапазон на изместване на вибрациите (горен край поради разделителна 
способност) 
 
Количеството вибрации и честотният диапазон могат да бъдат проверени чрез 
натискане на F1. 
 
Под 3 (или 4) RMS или пикови стойности можете да видите две комбинирани 
стойности, които се изчисляват от X / Y / Z. Това са: 
 
• в RMS режим векторната сума от X / Y / Z (aw (Vec)) и най-високата RMS стойност 
(Max. Abs.) От последното натискане на бутона Reset ►. 
• в пиков режим най-високата от текущо показваните пикови стойности на XYZ 
(Max. XYZ) и най-високата пикова стойност (Max. Abs.) От последното нулиране ►. 
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Максималните стойности се показват в цвета на канала, където са възникнали. 
 
Натискане на клавиша за нулиране ► 
• изтрива максималните стойности и 
• рестартира таймера за измерване 
 
Измерванията могат да бъдат запазени с натискане на бутона ▼  
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Регистратор на данни 

CV: 31A може автоматично да записва измервателни 
данни за канали X / Y / Z със скоростта на скоростта на 
опресняване на дисплея. 

Той може да регистрира работещи RMS или пикови 
стойности. Регистрацията може да бъде полезна в 
комбинация с измерване на човешки вибрации за 
откриване на единични вибрации или сътресения през 
по-дълъг период на измерване. 

Например регистрационният файл може да помогне за 
идентифициране на шокове, причинени от оставяне на 
машинен инструмент. 

Такива единични събития могат значително да променят стойността на интервала 
RMS, без да са от значение по отношение на здравните рискове. 

Уредът съхранява данни и време, заедно с трите стойности на X / Y / Z. Записаните 
измервания се филтрират със същия претеглящ или лентов филтър, използван за 
показаните измервания. Канал А не се записва. 

Моля, обърнете внимание, че регистрираните данни се изчисляват само за 
последния интервал на показване (приблизително 1 s). За човешките вибрации 
обаче се измерват RMS стойности на интервала, които се интегрират през цялото 
време на измерване. 
 
Следователно може да има разлики между показаните и записаните стойности. 
 
За да стартирате регистратора на данни, натиснете F3, за да 
отворите главното меню, изберете “Data memory” / “Data 
logger” / “Start logging” (Фигура 28). Ще бъдете подканени да 
изберете номер на файл. 
 
Този номер ще бъде използван по-късно за идентифициране 
на регистрационния файл. Паметта може да побере 100 
регистрационни файла. Номерата на файловете могат да бъдат от 00 до 99. 
 
Ако избраният файл вече трябва да съдържа данни, ще бъдете помолени да го 
изтриете. Сега избирате дали RMS или пиковите стойности да се регистрират. 
Натиснете OK, за да излезете от менюто и да започнете регистриране. След време 
на утаяване уредът ще започне да записва измервания. 
 
Режимът на активен дневник е обозначен в горния десен ъгъл на дисплея с текста 
„LOG!“ (Фигура 29). 
 
Регистрацията може да бъде спряна с натискане на F3. 
Моля, обърнете внимание, че регистраторът на данни ще бъде спрян, докато 
данните се прехвърлят през USB интерфейса. Това може да доведе до липсващи 
записи. Функцията за автоматично изключване не се използва по време на 
регистриране. 
 
Максималният брой записи на регистрационен файл е 32 000, което е достатъчно 
за около 10 часа непрекъснат запис.  
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Честотен анализ 
CV: 31A осигурява проста FFT функция за откриване на 
основните честоти. Той показва пиков спектър на 
ускорение от 125 линии. 
 
Натиснете F3 и изберете „Честотен анализ“, за да 
отворите FFT екрана (Фигура 27). Виждате честотните 
компоненти на каналите X / Y / Z1 в съответните им 
цветове на каналите. 
 
Линията над диаграмата показва честотата и 
големината на най-дългата спектрална линия. 
 
Бутоните ◄► преместват курсора. Под диаграмата 
можете да видите показанията на курсора. 
Натиснете F1 или F2, за да промените честотния диапазон. Избират се четири 
диапазона: 
• 3 до 244 Hz 
• 7 до 488 Hz 
• 15 до 977 Hz 
• 30 до 1954 Hz 
 
Натискането на клавиша ▼ запазва спектъра. CV: 31A може да съхранява до 1000 
FFT измервания. 
 
За да видите съхранени БПФ, натиснете F3, за да отворите менюто и изберете “Data 
memory” / “View/delete FFT data”. Използвайте клавишите ▲ ▼, за да изберете 
желания БПФ. Налична е и функция на курсора с помощта на клавишите ◄►. 
 
Съхранените FFT данни могат да бъдат прехвърлени на компютър. Няма функция 
FFT за канал А. 
  
 

Настройки на инструмента 
Калибриране на сензора 
 
Ако свързан сензор не е съвместим с TEDS, CV: 31A 
автоматично ще отвори менюто „Transducer 
Calibration“. 
 
Може да се отвори и от менюто „Настройки на 
устройството“, за да проверите или да промените 
въведената чувствителност. 
 
Чувствителността се въвежда една след друга за 
канали X / Y / Z и, ако е свързана, за канал А. 
Стойността на чувствителността е петцифрено число с 
измервателната единица mV / ms-2. Правилните 
стойности ще намерите в листа за калибриране на 
датчика. 
Десетичната точка може да бъде изместена чрез натискане на F1. Допустимият 
диапазон на чувствителност е 0 800 до 12 000 mV / ms-2 или 8,00 до 120,00 mV / 
ms-2. 
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Час и дата 
При запазване на измервателните стойности датата и 
часът трябва да бъдат правилно записани. За да 
зададете датата и часа, отворете главното меню, като 
натиснете F3 и изберете „Device settings“. В това 
подменю изберете „Date and time“. 
 
С помощта на клавиши ▲ ▼ можете да регулирате 
избраната стойност. При достигане на максималната 
стойност, напр. в 23-ия час броячът започва отново 
от началото. Натиснете ◄►, за да преминете между 
час, минута, месец, ден и година. Датата отчита 
високосната година. Важно е обаче да се гарантира, 
че не се въвеждат невалидни комбинации ден-месец. 
 
Освен това неточността на часовника може да бъде 
коригирана. Това може да се направи с помощта на настройката в „Cal.“ в ppm 
(части на милион). Тактовата честота може да бъде увеличена с положителни 
стойности и намалена с отрицателни. Знакът се променя на минус при +254 ppm.  

Таймер изключване 
CV: 31A има таймер за изключване, за да удължи живота 
на батерията. За да настроите таймера за изключване, 
отворете главното меню, като натиснете F3, изберете „ 
Device settings“ и „Shut-off timer“. 
 
Натиснете клавиши ▼ ▲, за да изберете 
продължителността на таймера от опциите 1, 5, 15 и 60 
минути. За да деактивирате таймера, изберете („none“). 
Таймерът за изключване започва да работи след 
последното натискане на бутон. Ако се натисне бутон, 
таймерът ще рестартира отброяването за зададената 
продължителност. 

Тип батерия 
 
Докато акумулаторните батерии имат клетъчно 
напрежение 1,5 V, NiMH акумулаторните батерии 
доставят само 1,2 V на клетка. Индикаторът за батерията 
CV: 31A може да се регулира към двете напрежения. За 
да регулирате напрежението, отворете главното меню, 
като натиснете F3, изберете „ Device settings “ и „ Battery 
type “. 
В подменюто изберете „ Battery type “, като натискате ▼, 
избирате между „ Alkaline“ (не презареждаема, 1,5 V) или 
„NiMH“ (акумулаторна, 1,2 V). 
Ако захранването падне под 3.3 V при използване на 
алкални батерии или под 3 V с акумулаторни батерии, 
индикаторът на батерията става червен. 
Допълнителни измервания могат да се извършват, докато 
захранването достигне 2,8 V в съответствие със спецификациите на устройството. В 
този момент индикаторът за нивото на батерията е напълно празен и устройството 
се изключва автоматично. 
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Смяна на батерия 
 
CV: 31A се захранва от три стандартни алкални батерии с размер AAA (LR03). 
Като алтернатива могат да се поставят акумулаторни NiMH батерии от тип HR03. 
 
Прецизната работа е гарантирана, докато батериите не бъдат почти напълно 
разредени. 
Моля, обърнете внимание, че датата и часът трябва да бъдат коригирани след 
подмяна на батериите. Всички други настройки, включително запазените 
измервания, остават съхранени след изваждане на батериите. 
 
За да поставите батериите, извадете двата винта от задния капак на устройството и 
отворете отделението за батерии. 

 
 
Когато поставяте батериите, моля, уверете се, че полярността им е правилна 
(вижте гравираните маркировки вътре в отделението). 
 
Важно: 
 
• Винаги използвайте три батерии от един и същи тип и една и съща дата на 
производство. 
• Извадете старите батерии от устройството и извадете батериите, ако устройството 
няма да се използва дълго време. В противен случай изтичането на киселина от 
батерията може да причини сериозни повреди на устройството. 
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Индикатор за батерията може да се намери в горния ляв ъгъл на дисплея. 
 
Символът със зелена батерия показва напълно заредена батерия. Когато символът 
стане червен, остава само малка част от захранването и устройството скоро ще се 
изключи. 
Ако CV: 31A е свързан към USB интерфейс, той ще се захранва чрез USB, за да 
спести батериите. В този случай вместо символа на батерията се показва “Extern”. 

Яркост екран 

В менюто „ Device settings “ / „ Display brightness “ 
натиснете клавишите ◄►, за да регулирате настройките 
на дисплея според вашата работна среда. 

Основната цел за намаляване на яркостта на дисплея е да 
се спести енергия на батерията. Консумацията на ток се 
увеличава с приблизително 20% между минималната и 
максималната настройка. Разликата може да бъде дори по-
голяма, в зависимост от съдържанието на дисплея. 

Език 
 Отворете менюто „Настройки на устройството“ / „Език на менюто“, за да промените 
езика на дисплея. Наличните езици зависят от 
инсталирания фърмуер. 
 
Настройките по подразбиране 
Ако искате да нулирате CV: 31A до фабричните 
настройки, отворете менюто “Device settings” / “Load 
defaults”. Това също ще изтрие паметта, но няма да 
промени чувствителността на преобразувателя.  
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Памет за данни 
Памет за данни за измерване 
CV: 31A памет съхранява до 10 000 записа с данни. Записът включва: 
 
•Дата и час 
• Коментар (20 знака) 
• Филтър и режим на измерване 
• Измерване на стойности X / Y / Z и, ако има такива, 
комбинирани стойности на канал A и 2 (векторна сума и 
максимална стойност) 
 
Запазените данни могат да се преглеждат на екрана. 
Натиснете F3 и изберете “Data memory” / “View/delete 
measurement”. Използвайте клавишите ▲ ▼, за да се 
придвижвате между записите. 
 
Единичните записи могат да бъдат изтрити чрез натискане на ◄. Изтриването 
означава, че записът вече не се показва. 
Позицията му в паметта обаче няма да бъде освободена, 
докато цялата памет не бъде изтрита. 
 
Това може да стане в менюто “Data memory” / “Delete 
memory”. Моля, имайте предвид, че FFT записите също ще 
бъдат изтрити. 
 
Измерванията могат да бъдат изтеглени с помощта на 
предоставения Excel Macro. Вижте страница 25 за 
подробности относно изтеглянето на измерванията. 

Памет на дейталогера 
За да видите съхранените данни от регистрационния файл, натиснете F3, за да 
отворите менюто и изберете “Data memory” / “Data logger”. В това меню отворете 
“View logger data”. 
 
 Използвайте клавишите, за да изберете регистрационния 
файл, който ще се отвори. Менюто показва дата и час на 
стартиране, използвания режим на запис (RMS или Peak), 
режим на измерване и настройки на филтъра. Натиснете 
OK, за да отворите избран файл. 
Един файл може да бъде изтрит чрез натискане на F1. След 
отваряне на регистрационен файл можете да видите 
съдържащите се измервания Използвайте бутоните ▲ ▼, за 
да изберете запис. 
Менюто показва номера на записа и общия брой записи, 
датата и часа на записа и измервателните стойности X / Y / 
Z. Измерванията могат да бъдат изтеглени с помощта на 
предоставения Excel Macro. Вижте страница 25 за подробности относно изтеглянето 
на измерванията. 



CV: 31A Ръководство на потребителя за виброметърa 
 

 

Страница 24 

 FFT памет за данни 

За да прегледате съхранените БПФ, натиснете F3, за 
да отворите менюто и изберете “Data memory” / 
“View/delete FFT data”. Използвайте клавишите ▲ ▼, 
за да изберете желания БПФ. Налична е и функция 
на курсора с помощта на клавишите ◄►. 

Измерванията могат да бъдат изтеглени с помощта на 
предоставения Excel Macro. Вижте страница 25 за 
подробности относно изтеглянето на измерванията. 
Заключване на клавиатурата 

За да се предотврати манипулация по време на 
текущо измерване, може да е изгодно да се активира 
ключалката. 

Тази функция може да бъде намерена в главното меню под „Key lock“ 

За да освободите заключването на клавишите, натиснете едновременно всичките 
четири клавиша със стрелки ◄ ▲ ▼ ►, докато устройството покаже „ unlocked “. 
 
Нулиране на инструмента 
 
Ако CV: 31A не реагира на натискането на който и да е клавиш, използвайте клавиша за 
нулиране, за да рестартирате устройството. 
 
Клавишът за нулиране се достига с тънък обект през отвора до етикета на типа. 
 
Запазените данни и настройки не се губят, когато устройството се нулира. 
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Прехвърляне на данни към компютър 
Връзка с компютър 
CV: 31A има USB интерфейс. Доставеният ZL: 311 USB кабел е свързан към CV: 31A 
чрез 8-пинов конектор. Изключете устройството, преди да го свържете към 
компютъра.  

 
 
Свържете другия край на кабела към USB порт на компютъра и включете отново 
CV: 31A. Ако устройството се свързва с определен компютър за първи път, ще е 
необходима инсталация на драйвер. 
 
Драйверът MMF_VCP.zip е предоставен на CD / DVD, доставен с инструмента. 
 
Разопаковайте и запишете двата файла с драйвери в директория на вашия 
компютър. 
 
Когато Windows поиска подробности за източника на драйвера на устройството, 
трябва да се въведе тази директория. Драйверът на устройството е с цифров 
подпис и работи с Windows XP, Vista, 7 и 8. 
 
Отваряне на Excel файла CV31.xlsm 
Предоставен е макро файлът на Excel CV31.xlsm за прехвърляне, показване и 
архивиране на данни от CV: 31A. Файлът е включен в CD / DVD, доставен с 
инструмента, или може да бъде изтеглен от уебсайта на Cirrus на адрес 
www.cirrusresearch.co.uk/library/software 
 
Файлът работи с всички версии на Excel, започвайки от Excel 2007. 
 
Той прехвърля съхранените данни от свързаната памет CV: 31A в таблици на Excel. 
Излагането на вибрации A (8) или VDV (8) може да се изчисли от записите на 
човешките вибрации и да се генерират доклади за измерване. Данните от FFT също 
могат да се прехвърлят и показват графично. 
 
За да работите с файла, трябва да разрешите изпълнението на макрос. 
 
Щракнете върху бутона Office, след това „Опции на Excel“, „Център за доверие“, 
„Настройки за център за доверие“ и „Настройки на макроси“. Или изберете 
„Деактивиране на всички макроси с известие“ или „Активиране на всички макроси“. 
С първата опция ще бъдете помолени за разрешение всеки път, когато отворите 
файла. С втората опция Excel няма да ви поиска разрешение отново, но съществува 
потенциален риск от нежелани или опасни макрокодове да бъдат изпълнени от 
други източници. 
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Импортиране на данни в работния лист на Excel 
Отворете работния лист „ Import “. Ако в таблицата се появят данни за предишни 
измервания, моля, запазете файла под друго име и след това щракнете върху 
„Clear tables“, за да изтриете всички измервания от таблиците. 
 
Свържете CV: 31A към USB порт на компютъра и го включете. Ако не е направено 
преди, инсталирайте драйвера на устройството. Щракнете върху „ Import 
measurements from CV:31A “. Устройството с неговия виртуален COM порт ще бъде 
автоматично открито. 
 
В редки случаи откриването може да се провали поради друг свързан USB хардуер, 
използващ виртуални COM портове. Може да се наложи да изключите такъв 
хардуер преди прехвърляне на данни. 
 
Съобщенията в полето „ Status“ ви информират за напредъка при импортиране. 
Импортирането на данни може да отнеме между няколко секунди и няколко минути 
в зависимост от количеството данни. 
 
Когато прехвърлянето приключи, Excel автоматично ще сортира данните в следните 
колони на работния лист: номер на запис, дата, час, коментар, режим, филтър и 
измерванията на X / Y / Z и A. Колони B и C съдържат комбинираните стойности. 

 
Фигура 38: Импортиране на Excel 
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Изчисляване на вибрационната експозиция A (8) и VDV (8) 
Излагането на вибрации A (8) и алтернативно VDV (8) се използват и за оценка на 
риска от човешки вибрации. 
 
Те могат да бъдат изчислени въз основа на измерване на ръката (H / A) и 
измерванията на цялото тяло (W / B). Използвайте квадратчетата за отметка в 
лявата колона на работния лист за импортиране, за да изберете данните, които да 
бъдат включени в изчислението на експозицията на вибрации. Като алтернатива 
можете да щракнете върху „Select all“. След като изберете данните, щракнете 
върху бутона „ Transfer selected data to daily exposure worksheets “. 
 
Това ще прехвърли съответните записи в работните листове. Тези работни листове 
са достъпни за RMS базирани измервания на ръцете и цялото тяло и VDV 
измервания на цялото тяло. 
 
Полето за съобщение ще ви покаже колко записа са били прехвърлени. 
 
Изберете и отворете работния лист според вида на изчислението, който ви е 
необходим: 
 
A (8) RMS H-A A (8) Вибрация на ръката 
A (8) RMS W-B A (8) Вибрация на цялото тяло 
Ежедневна VDV W-B Ежедневна стойност на дозата на вибрациите на цялото тяло 
 
Излагането на вибрации може да бъде изчислено за няколко лица и дейности, т.е. 
частични експозиции. 
 
За тази цел има два падащи менюта за всеки запис. Десетте клетки „Person“ и 
„Activity“ над таблицата могат да бъдат заменени със собствен текст. 
 
Промените, които сте направили, ще бъдат показани в падащите менюта следващия 
път, когато прехвърляте данни.  
 

 
 
Фигура 39: Изчисляване на дневната експозиция в Excel 
 
Щракнете върху „ A(8) calculation” or, in the case of VDV, “ или, в случай на VDV, „ 
Daily exposure calculation“, за да изчислите експозицията на вибрации (Фигура 39). 
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Резултатът (ите) ще бъдат сравнени с ограниченията, посочени в директивата на 
ЕС 2002/44 / EC и ще бъдат показани в различни цветове: 
 
черно: под стойността на експозицията 
 
лилаво: между стойността на експозицията и границата на експозиция 
 
червено: над границата на експозиция 
 
По време на изчислението на експозицията на вибрации автоматично се генерира 
отчет. Можете да го намерите в работния лист ... Report “. 
 
Включва таблици с измерените стойности и стойностите на частичната експозиция 
за всеки човек и дейност. По-долу ще намерите резултатите от експозицията на 
вибрации за всеки човек (Фигура 40). 
 

 
Фигура 40: Примерен доклад (част) 
 
Импортиране на регистратор на данни 
Подробната информация за регистриране, съхранявана в CV: 31A, може също да 
бъде прехвърлена в макро файла на Excel. Преминете към работния лист „Logger“. 
 
Ако в таблицата се появят предишни данни, моля, запазете файла под друго име и 
щракнете върху „Clear tables“, за да изчистите таблицата. След това щракнете 
върху „ Import Log File Headers “. 
 
Подробности за всеки файл, съдържащ подробната информация за регистриране, 
ще бъдат изтеглени и ще се появят в таблицата. 
 
За да отворите дневник, щракнете върху квадратчето, озаглавено „Open“. В 
примера на Фигура 41 може да се види регистрационният файл за измерване 30. 
 
Щракнете върху „ Open no. 30“ квадратчето, което ще зареди подробната 
информация от инструмента и ще я покаже, както е показано на Фигура 42. 
 
Данните от извадката се показват заедно с графика на регистрираните данни. 
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Фигура 42: Импортиране на заглавния файл на регистрационния файл 
 
 

 
Фигура 43: Подробности за регистрационния файл  
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FFT импорт 
Данните за FFT, съхранявани в CV: 31A, могат също да бъдат прехвърлени в макро 
файла на Excel. Преминете към работния лист „FFT Import“. 
 
Ако предишни данни за БПФ се появят в таблицата, моля, запазете файла под 
друго име и щракнете върху „ Clear FFTs “, за да изчистите таблицата. След това 
щракнете върху „ Import FFTs from CV:31A “. 
 
Честотните стъпки заедно със съответните амплитуди на X / Y / Z се сортират в 
редове на таблицата. Ще видите датата, часа и коментара за всеки запис. 
 
Поставете отметки в квадратчетата отляво на всеки запис, за да изберете кои БПФ 
трябва да се показват в трите диаграми над таблицата (Фигура 41).  
 

 
 
Фигура 43: FFT импортиране в Excel 
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Приложение 1 Основи на измерването на човешките вибрации 
Въведение 
Основната цел на измерването на човешките вибрации е предотвратяването на 
рисковете за здравето и оценката на комфорта, например в превозните средства. 
 
Разграничават се две категории: 
 
• Вибрация на ръцете, която се предизвиква чрез ръцете в тялото. Това може да 
причини например нарушение на кръвообращението, заболявания на костите, 
ставите или мускулите. 
 
• Вибрации на цялото тяло, действащи през задните части, гърба и стъпалата на 
седнал човек, стъпалата на изправен човек или гърба и главата на легнал човек. 
Такива вибрации могат да причинят болки в гърба или увреждане на гръбначния 
стълб. 
 
И двата вида измерване на човешките вибрации са описани в международните 
стандарти: 
• ISO 5349 - Измерване и оценка на излагането на хора на ръчно предадени 
вибрации 
• ISO 2631 - Оценка на излагането на човека на вибрации на цялото тяло 
• (също ASA / ANSI S3.18) 
• ISO 8041 - Човешки отговор на вибрации. Измервателна апаратура 
• ISO 8662 - Преносими ръчни електроинструменти - Измерване на вибрациите на 
дръжката 
• ISO 6954 - Насоки за измерване, докладване и оценка на вибрациите по 
отношение на обитаемостта на пътнически и търговски кораби 
• ISO 10056 - Измерване и анализ на вибрациите на цялото тяло, на които са 
изложени пътниците и екипажа в железопътните превозни средства 
• ISO 10326 - Лабораторен метод за оценка на вибрациите на седалката на 
превозното средство 
• ISO 28927 - Преносими ръчни електроинструменти - Методи за изпитване за 
оценка на емисиите на вибрации 
 
Темата за човешките вибрации придоби особено значение в Европа от влизането в 
сила на директивата 2002/44 / ЕО. Той определя задълженията на работодателите 
по отношение на защитата на работниците. 
 
Директива на ЕС по трудова медицина 2002/44 / EC 
 
Следващият текст е резюме на Директива 2002/44 / ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 юни 2002 г. 
 
Пълният текст може да бъде изтеглен от http://eur-lex.europa.eu/ 
 
Директивата определя минимални изисквания за защита на работниците от 
рисковете, произтичащи от вибрации. 
 
Производителите на машини и работодателите трябва да направят корекции по 
отношение на рисковете, свързани с излагането на вибрации.  
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Гранични стойности на експозиция 
 
Директивата определя следните гранични стойности: 
  

Ръка-рамо, RMS Цяло тяло, RMS Цяло тяло, VDV 

Стойност на 
действието на 
експозиция 

2.5 m/s² 0.5 m/s² 9.1 m/s1,75 

Граница на 
експозиция 

5 m/s² 1.15 m/s² 21 m/s1,75 

 
Таблица 1: Ограничения на директива 2002/44 / ЕО на ЕС 
 
След като стойността на действието на експозиция е надвишена, работодателят 
създава и прилага програма от технически и организационни мерки, целящи да 
намалят до минимум излагането на механични вибрации, като вземат предвид по-
специално: 
 

• Други методи на работа, които изискват по-малко излагане на механични 
вибрации 
• Подходящо работно оборудване с ергономичен дизайн, произвеждащо 
възможно най-малко вибрации 
• Предоставяне на спомагателно оборудване, което намалява риска от 
наранявания, като защитни ръкавици или специални седалки 
• Подходящи програми за поддръжка на работното оборудване 
• Дизайн и оформление на работните места 
• Адекватна информация и обучение за инструктиране на работниците да 
използват правилно и безопасно работното оборудване 
• Ограничение на продължителността и интензивността на експозицията 
• Работни графици с подходящи периоди за почивка 
• Предоставяне на облекло за защита на работниците от студ и влага 
 

Във всеки случай работниците не трябва да бъдат излагани над граничната 
стойност на експозицията. Ако случаят е такъв, работодателят предприема 
незабавни действия за намаляване на експозицията под граничната стойност на 
експозицията. 
 
Използваните методи могат да включват вземане на проби, които трябва да са 
представителни за личната експозиция на работника на въпросните механични 
вибрации. 
 
Оценката на нивото на излагане на вибрации се основава на изчисляването на 
дневната експозиция A (8), изразена като еквивалентно непрекъснато ускорение за 
осемчасов работен период. За определяне на A (8) не е необходимо да се измерва 
в продължение на осем часа. 
 
Достатъчно е да се правят краткосрочни измервания по време на представителни 
работни стъпки. Резултатите се нормализират до осем часа. Дневната експозиция 
се изчислява, както следва: 
 

𝐴	(8) = 𝑎(3	%
𝑇3
𝑇/
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Уравнение 1 
 
Къде: 
 
A(8)  е ежедневната експозиция на вибрации 
awe  е енергийната еквивалентна средна стойност на честотно претегленото 
ускорение по време на експозиция, което означава 

За вибрации на ръцете X-Y / Z векторната сума от честотно-претеглените 
стойности на Wh (2) 

𝑎( = 	5𝑎(67 +	𝑎(97 +	𝑎(:7  

 
Уравнение 2 
 
За вибрациите на цялото тяло най-високата от трите RMS стойности 
awx, awy и awz със следните претегляния на честотата и величината: 
- X и Y с тегловен филтър Wd и коефициент на тежест 1.4 
- Z с тегловен филтър Wk и коефициент на тежест 1,0 

Te  е общата продължителност на експозицията през един работен ден 
 
T0 е референтната продължителност от 8 часа 
 
Ежедневната експозиция може да се състои от няколко частични експозиции с 
различни величини на вибрациите. 
 
Това може да се случи, ако има по-дълги прекъсвания в работния процес, ако 
работното оборудване или начинът му на използване е променен. Секция за 
частична експозиция трябва да има приблизително постоянна величина и по-малко 
от 10% прекъсвания. 
 
Резултатната дневна експозиция се изчислява, както следва: 
 
Вибрации ръка-рамо 
 

𝐴	(8) = 	;
1
𝑇
	=𝑎(>7 	𝑇3>

?

>@A

 

 
Уравнение 3 
 
Къде: 
 
A(8) е дневната експозиция 
 
awi е средната стойност на енергийния еквивалент на претегленото с честота Wh 
ускорение на част от частичната експозиция i 
 
n е броят на частичните части на експозиция 
 
Tei е продължителността на експозицията i 
 
T0 е референтната продължителност от 8 часа 
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Вибрации цяло тяло 
 
Трябва да се изчисляват отделни дневни експозиции за X / Y / Z. За оценката се 
използва най-високата стойност, т.е.сравнена с границите на таблица 1. 

𝐴6	(8) = 	;
1
𝑇
	=𝑎(6>7 	𝑇3>

?

>@A

 

 
Уравнение 4 
 

𝐴9	(8) = 	;
1
𝑇
	=𝑎(9>7 	𝑇3>

?

>@A

 

 
Уравнение 5 
 

𝐴:	(8) = 	;
1
𝑇
	=𝑎(:>7 	𝑇3>

?

>@A

 

 
Уравнение 6 
 
където 
 
Ax/y/z(8) са дневните експозиции на посоки X / Y / Z 
 
awx/y/zi са еквивалентните на енергията средни стойности на честотно претеглените 

ускорения в посоките X / Y / Z по време на частична експозиция, раздел i със 
следните честотни и магнитудни претегляния: 

- X и Y с тегловен филтър Wd и коефициент на тежест 1.4 
- Z с тегловен филтър Wk и коефициент на тежест 1,0 
 
n е броят на частичните части на експозиция 
 
Tei е продължителността на експозицията i 
 
T0 е референтната продължителност от 8 часа 
 
Показаните по-горе изчисления се базират на RMS стойности. 
 
Алтернативен метод използва средни стойности от четвърта степен, наречени 
Vibration Dose Value (VDV) с измервателната единица m/s1,75.  
 
Таблица 1 включва също гранични стойности, базирани на VDV. 
 
Ежедневната експозиция на базата на VDV, VDV (8), се изчислява: 
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𝑉𝐷𝑉	(8) = 𝑉𝐷𝑉	. %
𝑇36C
𝑇D3EF

0
 

 
Уравнение 7 
 
където 
 
VDV(8) е дневната стойност на експозицията 
 
VDV е честотно претеглената стойност на вибрационната доза 
 
Texp е продължителността на експозицията 
 
Tmeas е продължителността на измерването на VDV 
 
Ежедневната експозиция може да се състои отново от няколко частични части. За X 
/ Y / Z трябва да се изчислят отделни дневни стойности на експозиция. 
 
Най-високата е сравнена с границите на таблица 1 за оценка. 
 

𝑉𝐷𝑉6	(8) = 	 ;=𝑉𝐷𝑉6>) 	.
𝑇>36C
𝑇>D3EF

?

>@A

0

 

 
Уравнение 8 
 

𝑉𝐷𝑉9	(8) = 	 ;=𝑉𝐷𝑉9>) 	.
𝑇>36C
𝑇>D3EF

?

>@A

0

 

 
Уравнение 9 
 

𝑉𝐷𝑉:	(8) = 	 ;=𝑉𝐷𝑉:>) 	.
𝑇>36C
𝑇>D3EF

?

>@A

0

 

 
Уравнение 10 
 
където 
 
VDVX/Y/Z(8) са дневните експозиции на посоки X / Y / Z 
 
VDVx/y/zi са честотно претеглените стойности на вибрационната доза на посоките X / 
Y / Z по време на секцията на експозиция i 
 
Tiexp е продължителността на експозицията раздел i 
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Tmeas е продължителността на измерването на VDV по време на секцията на 
експозиция i 
 
CV: 31A измерва вибрациите на ръка-рамо и цяло тяло, като последните са RMS 
или VDV стойности. 
 

Приложение 2 Филтри за претегляне 
Филтър за претегляне на ръка-рамо Wh

 
Филтър за претегляне на цяло тяло Wd
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Филтър за претегляне на цяло тяло Wk 

 

Филтър за претегляне на цяло тяло Wb за пътнически влакове 
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Филтър за претегляне на цялото тяло Wc за облегалката на седалките 

 
Филтър за претегляне на цялото тяло Wj за главата на легнали лица

 
  

0.1 1 10 100 1000
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

Hz

Wc min ISO 8041

Wc max ISO 8041

Wc CV:31A

0.1 1 10 100 1000
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

Hz

Wj min ISO 8041

Wj max ISO 8041

Wj CV:31A



CV: 31A Ръководство на потребителя за виброметърa 
 

 

Страница 39 

Филтър за претегляне на цялото тяло Wm за хора в сгради

 
 
  

0.1 1 10 100 1000
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

Hz

Wm min ISO 8041

Wm max ISO 8041

Wm CV:31A



CV: 31A Ръководство на потребителя за виброметърa 
 

 

Страница 40 

 

Приложение 3 Спецификации 
Входове 4 IEPE входа с ниска мощност, 1 mA / 17 V, 

диапазон на чувствителност на преобразувателя от 0,8 до 120 mV / ms-2 
Поддръжка на TEDS за шаблон 25 към IEEE 1451.4 

Функции на дисплея 
Човешка вибрация 
 
 
Общи вибрации 
(ускорение / 
скорост / 
изместване) 

 
Интервал RMS 
Векторна сума 
Максимално работещ RMS (MTVV) 
Стойност на вибрационната доза (VDV) 
Работи RMS 
Максимално работещ RMS 
Векторна сума 
Пикова стойност 
Максимална пикова стойност 

Обхвати на измерване 
Ускорение 
Скорост 
Изместване 
(стойности от нула до пик) 

Сензори с 1 mV/ms-2 

1100 m/s² 
100 - 10 000 mm/s (1 kHz /1 Hz) 
250 - 15 000 µm (5 Hz / 250 Hz) 

Сензори с 10 mV/ms-2 

110 m/s² 
10 - 1000 mm/s (1 kHz /1 Hz) 
25 - 1500 µm (5 Hz / 250 Hz) 

Разделителна способност 
на дисплея 
Ускорение 
Скорост 
Изместване 

Сензори с 1 / 10 mV/ms-2 
0.01 m/s² 
0.1 mm/s 
1 µm 

Сензори с 100 mV/ms-2 
0.001 m/s² 
0.001 mm/s 
0.1 µm 

Обхват на линейността > 75 dB (for < ± 6 % error)  

Шум < 0,003 m/s² 

Филтри 
Човешка вибрация 
Ускорение 
Скорост 
Изместване 

 
Тежестни филтри Wb, Wc, Wd, Wh, Wj, Wk, Wm 
Непретеглено: 6,3 - 1259 Hz (ръка-рамо); 0,4 - 100 Hz (цяло тяло) 
0,1 Hz - 2 kHz; 1 Hz - 1 kHz 
1 Hz - 100 Hz; 2 Hz - 1 kHz; 10 Hz - 1 kHz 
5 Hz: - 250 Hz 

Честотен анализ 125-линия БПФ за X / Y / Z; Пиков спектър на ускорение 
Честотни диапазони: 3 - 240, 6 - 480, 12 - 960, 24 - 1920 Hz 
Честота на опресняване: 0,5 / s; Прозорци: Хан  

Памет за данни Flash; 10 000 измервания; 1000 БПФ, 100 регистрационни файла с до 32 000 записа 
всеки 

Дисплей OLED, цветни, 128 × 160 пиксела 

USB интерфейс USB 2.0, пълноскоростен, CDC режим, чрез кабел VM2x-USB 

Батерии 3 клетки с размер AAA или алкални (LR03) или акумулаторна NiMH (HR03) 

Опер. Време батерии 10 - 14 часа 

Операционна температура - 20°C – 60 °C 

Измерения 125 mm x 65 mm x 27 mm (без конектори) 

Тежест 140 g (с батерии, без сензор) 
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Приложение 4 CE Декларация за съответствие 
 

Cirrus Research plc Hunmanby UK 
CE сертификат за съответствие 

 
 
Производител: Cirrus Research plc 

Acoustic House, Bridlington Road 
Hunmanby, North Yorkshire, YO14 0PH 
United Kingdom 
Telephone +44 1723 891655 

 
Описание на оборудването 
 
Следното оборудване, произведено след 1 март 2015 г .: 
 
CV: 31A вибрациометър 
 
отговарят на следните стандарти 
 
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 
Електромагнитна съвместимост (EMC). Общи стандарти. Емисионен 
стандарт за жилищни, търговски и леки индустриални среди 
 
EN 61000-6-1: 2007 
Електромагнитна съвместимост (EMC). Общи стандарти. Имунитет за 
жилищни, търговски и леки индустриални среди 
 
Подписано на 1 август 2016 г. 

 
Martin Williams 
Директор 
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Гаранционна информация 
 

1. Гаранцията покрива всеки вибрационен инструмент, доставен от Cirrus Research plc след 1 май 
2015 г. 

2. Гаранцията покрива всички неизправности и незначителни случайни повреди на инструмента, с 
изключение на акселерометъра и кабела за периода, определен в параграф (4) по-долу. 

3. Малките случайни повреди не включват явна неправомерна употреба, щети, причинени от 
използването на каквито и да било аксесоари или компоненти, които не са посочени или препоръчани 
от Cirrus, щети, причинени от модификация, която не е на Cirrus, продължителна употреба извън 
препоръчаната процедура или условия или употреба на Cirrus в противоречие с всички съвети, 
предоставени от Cirrus. 

4. Началният период на гаранцията е 2 (две) години или 104 седмици от датата на закупуване като 
нов инструмент от Cirrus Research plc или официално одобрените им дистрибутори ИЛИ 130 седмици 
от датата, на която инструментът е преминал окончателната си производствена проверка в Cirrus 
Research plc - което от двете е по-кратко. 

5. Предлага се по-кратка 1 (една) година или 52 седмица гаранция за използвано, бивше демо или 
бивше оборудване под наем, освен ако не е направено специално споразумение и писменото 
потвърждение на специалната гаранция е дадено от Cirrus Research plc. 

6. Ще се таксува „Проследимо калибриране“ и цената е публикувана в ценовата листа за 
калибриране. Клиентът е отговорен за всички транспортни, митнически и други такси, свързани с 
годишното „проследимо калибриране“. 

7. Когато ремонтна услуга се извършва с гаранция, Cirrus Research plc ще покрие транспортните, 
митническите и други разходи, свързани с ремонта на инструмента. 

8. Cirrus Research се стреми да осигури запаси от компоненти на инструментите за период от 10 
години от датата на производство, но не гарантира, че това ще стане, тъй като някои компоненти 
остаряват или са прекратени. 

9. Ако даден подкомпонент остарее и запасите са изчерпани, Cirrus Research ще се опита да улесни 
ремонта, но няма да предложи гаранция със същата дължина. 

10. В случай на спор относно условията на гаранцията Cirrus Research plc ще приеме арбитраж на 
махало от Обединеното кралско институт по акустика Ltd. 

11. Гаранцията по никакъв начин не намалява законните права на купувача или ползвателя на 
оборудването; това е в допълнение към всички законни права, определени от Европейския съюз. 

12. Cirrus Research plc си запазва правото да изменя или актуализира тези условия без предварително 
уведомление. 

CV: 31A Гаранционни условия.  
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Адресите, дадени по-долу, са офисите на Cirrus Research plc. Cirrus Research plc също има 
одобрени дистрибутори и агенти в много страни по света. За подробности относно вашия 
местен представител, моля, свържете се с Cirrus Research plc на посочения по-долу адрес. 
Данни за контакт с оторизирани дистрибутори и агенти на Cirrus Research са достъпни и от 
интернет уеб сайта на адреса, показан по-долу. 
 
Главен офис 
 
Cirrus Research plc 
Acoustic House 
Bridlington Road 
Hunmanby 
North Yorkshire 
United Kingdom 
YO14 0PH 
 
Telephone: +44 (0)1723 891655 
Fax:  +44 (0)1723 891742 
E-mail: sales@cirrusresearch.co.uk 
Web Site: www.cirrusresearch.co.uk 
 
Р. България 
СПЕКТРИ ЕООД 
Ул. Баку 5А, офис 5-2,3 
София - 1700 
 
Tel: +359 (0)2 9630464 
Fax +359 (0)2 9631074 
 
Email:   office@spectri.net 
Web:   www.spectri.net 
 
 
 
 
 
 
 


