
 

CARACTERISTICILE ECHIPAMENTULUI 

 
Sistemul de analizǎ a microstructurilor MSA-500 (producǎtor Polytec 

GmbH Germania) permite analiza dimensionalǎ, analiza cinematicǎ a 

mişcǎrilor în plan pentru studiul micromecanismelor plane, determinarea 

vibraţiilor plane, determinarea vibraţiilor normale la planul structurii.  

 

Sistemul include un vibrometru laser diferenţial cu frecvenţǎ de testare 

pânǎ la 2MHz, cu ghidarea radiatiei laser prin fibrǎ opticǎ atât pentru 

fasciculul de referinţǎ cât şi pentru cel de mǎsurare, ce se cupleazǎ la un 

sistem tip microscop având integrat un sistem de deflexie controlatǎ a 

spotului laser.  

 

Vibrometrul poate fi utilizat şi independent, remarcându-se prin calculul 

optic al diferenţei dintre semnalele optice, ceea ce permite mǎsurarea la 

frecvenţe foarte înalte. Opţiunea de mǎsurare diferenţialǎ permite 

eliminarea influenţei vibraţiilor parazite ale substratului la mǎsurarea 

vibraţiilor microstructurii şi permite mǎsurarea funcţiei de transfer 

mecanic între puncte ale structurii. Se pot astfel aplica tehnicile consacrate 

în domeniul analizei modale a structurilor mari (ex. ODS – Operationa 

Deflection Shape) şi în domeniul microstructurilor.  

 

Sistemul de comandǎ al întregului ansamblu MSA-500 include şi o sursǎ 

de semnal cu sintezǎ numericǎ ce poate fi utilizatǎ pentru excitarea 

structurii studiate.  

 

Sistemul de deflexie pe douǎ direcţii a fasciculului laser de mǎsurare este 

comandabil din aplicaţia software, eliminând necesitatea deplasǎrii 

mecanice a structurii (chiar cele mai performante sisteme de poziţionare 

existente nu asigurǎ rigiditatea necesarǎ mǎsurǎrii nivelelor de vibraţii 

foarte reduse specifice microstructurilor, mai ales pentru modurile de 

vibraţie de ordin superior). Sistemul de deflexie poate fi programat sǎ 

dirijeze fasciculul în punctele unei reţele definite de utilizator, datele 

mǎsurate fiind stocate automat.  

 

Datele mǎsurare pot fi exportate în format UFF achiziţionându-se şi 

opţiunea de export cǎtre programul de analizǎ modalǎ ME’Scope. 

 

MICROVIBROMETRU CU SCANARE MSA-500 (Polytec GmbH) 

Germania) 

 

 

Performanţe:  

- analizǎ microstructuri cu dimensiune 1mm x 1mm pânǎ la 

0,2mm x 0,2 mm;  

- determinarea vibraţiei în plan prin tehnicǎ stroboscopicǎ; 

- determinarea vibraţiei normal la plan prin interferometrie 

Doppler (rezoluţia în viteză 0,02µm s-1/Hz1/2; rezoluţia în 

deplasare 0,1pm/Hz1/2; frecvenţă maximă a semnalului 1,5MHz) 

 


