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Употреби 
• Общи вибрации и акустичен анализ 
• Придобиване, анализ и докладване на данни (с лиценз тип 

8401 и 8402) 
• Офлайн анализ (след обработка) на записани данни за 

времето 
• Обработка на партиди на множество набори от времеви 

записи 
• Стационарни и нестационарни FFT, CPB (1/n-octave), 

цялостен (широколентов) анализ, анализ на поръчките и 
анализ на плика 

• Едновременен паралелен анализ с различни настройки на 
филтъра, FFT честотни ленти и 1/n-октави настройки 

• Просто и ефикасно отчитане на резултатите с дефинирани 
за потребителя оформления и избираеми за потребителя 
метаданни 

• Анализ на въртящите се машини 
• Анализ на показателите за качеството на звука 
• Анализ на човешките вибрации 

Характеристики 
• Модулно приложение: 

- С лиценз за обработка на данни 8403:Мощни възможности 
за следобработване на партиди, управление на данни и 
докладване 

- С BK Connect Hardware Setup и Time Data Recorder 
лицензи:Единно интегрирано приложение с придобиване, 
измерване, записване, обработка на данни, управление на 
данни и докладване 

- Специализиран анализ на данни с един или 
повече опции за обработка на данни Тип 8405 

• Незабавно показване и съхранение на резултатите от анализа 
• Автоматизирана обработка с помощта на задачата за 

стандартно обработване 
• Стандартни измервания на базата на FFT с настройка на 

спусъка за фоново записване 
• Визуализация, редактиране и аудио възпроизвеждане на 

данни след запис и подготовка за анализ 
• Графична настройка на потока от анализ на данни чрез 

интерактивни технологични вериги 
• Показване на честотата, rpm и поредното съдържание на 

времеви сигнали по време на аудио възпроизвеждане 
• Потребителски интерфейс и организация на данни 

оптимизирани да отговарят на работните ви процеси, 
позволявайки множество тестове, настройки и приложения в 
рамките на един проект 

• Инструменти, които осигуряват гъвкав, но структуриран 
преглед на резултатите от редица тестове, които правят 
сравнението на подбора и докладването много лесно 

• Вградено отчитане с помощта на продукти на Microsoft® Office 
за интегриране на доклада за писане в процеса на изпитване 

• Лесен за учене и използване, намаляване на обучението и 
времето за тестване 

 

 

 

B r ü e l  &  K j æ r ®  софтуер за анализ на данни 

BK Connect обработка на данни 

BK Connect® е напълно интегрирано решение за придобиване на 
многоканални данни (използвайки нашия водещ в индустрията 
хардуер LAN-XI), обработка на данни, управление на данни и 
отчитане.Иновативният потребителски интерфейс е лесно 
персонализиран, така че да можете да го адаптирате към 
нуждите на различните потребители във вашата 
организация, позволявайки на експертни потребители и 
оператори техници да работят заедно с максимална 
ефективност и висока производителност. 

Основните приложения на BK Connect са проектирани за общо 
предназначение звуково и вибрационно инженерство. Заедно 
те осигуряват цялостен набор от инструменти за измерване 
в реално време и обработка на данни с гъвкавост за справяне с 
широк спектър от инженерни сценарии – от повтарящи се, 
стандартизирани тестове до сложни разследвания за 
отстраняване на проблеми. 

Употреби и функции 
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Фиг. 1 BK Connect 
основни 
приложения 

BK Connect Core Suite 

Основните приложения на BK Connect са: 
• BK Connect Data Viewer за управление, разглеждане и докладване 
• BK Connect Hardware Setup за настройка на датчици и преден край хардуер 
• BK Connect Time Data Recorder за записване и преглед на данни за отделено 
време 
• BK Connect Data Processing за измерване в реално време и обработка на данни 
в реално време или функция 

Всяко едно от тези приложения е проектирано като самостоятелно решение за типична задача или набор от 
задачи в рамките на тест и анализ. Изберете модула или модулите, които ще ви помогнат да изпълните 
задачата, или да комбинирате приложения за увеличаване на функционалността и създаване на супер 
ефективни работни процеси за бързо и лесно завършване на няколко стъпки в процеса на звуков и 
вибрационен тест. 

BK connect 
Основни модули за приложение, които позволяват 

бързо и лесно тестване на всяка стъпка от процеса 

Гледач на данни 
 

 
                   

Хардуерно настройване        Запис на данни за време     Обработка на данни 
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Лицензиране, което отговаря на нуждите ти 
BK Connect Data Viewer Type 8400, безплатен лиценз, е предпоставка за всички приложения, с изключение на 
BK Connect Hardware Setup.  

Четирите основни приложения могат да бъдат използвани самостоятелно или да бъдат включени в главното 
приложение, BK Connect Data Processing.Само по себе си, обработката на данни е само за време или честотна 
обработка на данни, но когато лицензът за Хардуер настройка е налице, можете да измервате и в реално 
време.Когато се появи лицензът Time Data Recorder, можете едновременно да записвате и следпроцесните 
тестови данни, за да получите бързо окончателните си резултати и/или доклади. 

BK Connect обработка на данни като самостоятелни решения 

BK Connect модули за обработка на данни цялостно изпитване – от измервания в реално време до следобработване 
 

BK Connect Data Processing обединява цялостен набор от инструменти за анализ на сигнали за 
следобработване на звукови и вибрационни данни. Централно за обработката на данни е процесовата верига 
– графичен инструмент за създаване на процеса на анализ, използвайки индивидуални, отделно 
конфигурируеми елементи за филтриране, анализ, дисплей и съхранение на резултатите. Веригата е 
съставена от избрани елементи, които формират цялостен процес на анализ. Можете да направите анализ на 
един или няколко набора от данни или да запазите веригата за по-късно повторно използване. 

Базови и напреднали лицензии 
• Тип обработка на данни 8403 осигурява опростен, шаблонен режим на работа.Това е основно 

приложение, предназначено за тези, които се нуждаят от стандартно обработване на данни за времето 
и/или измерване с прост интерфейс на кликане и движение 

• Специалист за обработка на данни Тип 8403-A осигурява пълно персонализиране, експертен режим на 
работа. Той е предназначен за напреднали потребители, които се нуждаят от гъвкавост при определяне на 
всички функции и параметри на тяхната тестова настройка 
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Типове 8403 и 8403-А съдържат един и същ основен набор от функции за обработка на сигнали, 
включително филтри във времето, FFT анализ и цялостен анализ, което означава, че функционалността за 
анализ е идентична. Можете също така да добавите същите опции за анализ (Types 8405-B, C, E, F и G) към 
базовите лицензи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BK Connect Data Processing Type 8403 
Тип 8403 съдържа следните характеристики: 
• Обработка на редактор подзадачи на параметри (в стандартната задача за настройка на обработка) за 

разглеждане на предварително определените технологични вериги и коригиране на наличните 
параметри 

• Стандартна обработка задача за извършване на автоматизирана, партида обработка на данни:Всички 
данни в активната настройка се изпълняват чрез една или повече предварително определени 
технологични вериги в различни настройки, включително критерии за приемане/отхвърляне 
- Анализ на времевите данни: FFT, FFT спрямо времето, като цяло, общото време и тахометър (rpm или 

скорост) срещу време 
- Елементи за предварителна обработка:Претегляне, филтриране, интеграция и т.н. 
- Елементи на изчисление:Статистика на функциите, функционални оператори, мащабиране с единична 

конверсия, честотно претегляне, комплексна математика, статистика и изглаждане на функциите – 
могат да бъдат включени във времето обработка на данни и обработка на функционални данни 

• Стандартна задача за измерване за извършване на спектрални измервания в реално време (със 
съответното разрешително за настройка на хардуера за предна връзка). Настройване на задействане, 
широчина на честотната лента, резолюция, брой средни стойности, избор на еталонни сигнали и типове 
изходни функции. Можете да валидирате настройката с помощта на мониторите в реално време. 
Резултатите се изпращат автоматично на задачата за стандартно обработване 

• Задача за разглеждане на данни,която осигурява високо гъвкаво таблично представяне на големи 
количества данни с мощни филтриращи и сортиращи инструменти и автоматизирано отчитане 

• Резултат Matrix Viewer задача, която дава структуриран преглед на резултатите от редица тестове, което 
прави избора, сравнението и отчитането много лесно 

• Незабавно показване и съхранение на резултатите от анализа 
• Автоматизирано докладване  

 Фиг. 2 
Основните компоненти 
на обработката на 
данни BK Connect. 
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Фиг. 3 
Шаблоните за 
оформление на Microsoft® 
PowerPoint® в задачата 
за докладване 

С тип 8403 можете да стартирате предварително определен шаблон, след това импортиране на данни, 
коригирате параметрите на анализ, както е необходимо и да се обработват с едно кликване – 
перфектно за повтарящи се тестове. 

BK Connect Data Processing Specialist Type 8403-A Тип 8403-A има следните характеристики: 
• Standard Processing Setup задача, която осигурява същите елементи за предварителна обработка и анализ, 

които са налични в тип 8403, но ви позволява да създавате технологични вериги в подзадача за 
конфигуриране на процесната верига.Можете също така да запазите технологични вериги за повторна 
употреба.Валидиране на технологичната верига в подзадача на редактора на процесора 

• Задача за настройка на изчисления за създаване на вериги за изчисляване на функции, които ще бъдат 
изпълнени в Matrix Calculator (изисква преглед на данни (по-напреднал) Тип 8400-A лиценз) 

• Задача редакторна времето за бърз, ефективен дисплей и аудио възпроизвеждане на времеви данни, 
интелигентен избор на сигнални групи и интервали от време (региони), спектрограмен дисплей и 
интерактивни филтри  

• Автоматично показване и съхранение на резултатите от анализа 
• Автоматизирано докладване 

Технологичните вериги са много гъвкави, тъй като позволяват множество паралелни анализи в едно 
движение, например, анализирайки вибрационните данни в различна честотна лента от вашите акустични 
данни. Индивидуалните технологични вериги могат да бъдат съхранявани за по-късна употреба, което 
означава, че няма нужда да се повтаря настройката след първия път – просто плъзгане и пускане на 
съхранявана преди това верига в панела за обработка на данни.Възможно е също така да се прикрепят 
редица региони към верига и да се извърши анализ в режим на партиди, като по този начин се анализират 
множество входящи региони в една операция. 

За разлика от тип 8403, тип 8403-А ви дава свободата да адаптирате анализа към тестовия сценарий чрез 
интерактивно избиране на процесните елементи във веригата на процеса.Можете да прегледате данните за 
времето в редактора на времето и да изберете региони от интерес за пост-процес.  
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Фиг. 4 
Задачата на 
редактора на 
времето 

<
>

<
>

<
>

>
 

Използвайки концепцията на BK Connect 'favourites', можете да решите кои функции са видими в записан 
шаблон.Това включва свойствата на всеки елемент от веригата на процеса.Например, можете предварително 
да дефинирате набор от свойства след това да ги скриете, така че потребителят на шаблона да се нуждае само 
от определени параметри, докато други са зададени предварително.Можете да дефинирате работния процес, 
настройка, където шаблонът се навигатира към момента на изпълнение на дадена задача, и да включите 
бележки за ръководство и информиране на потребителя за всяка задача. 

Подобно на тип 8403, можете да видите резултатите и да генерирате доклади бързо и лесно.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5 
Тип 8403-А, като се 
използват „любители“, 
за да се скрият 
параметрите в шаблон 
за употреба от тип 
8403 

FFT срещу RPMlol   

O. Q > 
FFT срещу RPMy  Q.•*> " 

V Спектрумни параметри * V Спектрумни параметри 

Тип на сигнала Периодични — Честота Span fi 1k V Hz 
Тригер за запис Свободен бягане —.. FFT Lines | 400 VI 
Режим на анализ Базова лента —.. Резолюция на честотата 2.5 V Hz 
Обхват на честотата 12.8k HZ — V изход 
Интервал на честота 1k V Hz  ا 

Автоспектрум V; 
FFT линии 400 ^ ● 
Резолюция на честотата 2.5 — Hz  V- Параметри на колектора 
Дължина на записа 400 m ДА.С < unk> Tngger Количество RPM 
Среден домейн Авераги на 

спектъра — Startfl 1000  RPM 
Усредняване Линейна V— ТА Стоп 4500  RPM 
Средно време 400 m Z *   

Брой средни стойности 1 *   

Претегляне на времето Ханинг —..   

Припокриване 66.7 ~ * О,ДА.   

Пренатоварване на QFT  
 

V изход  

Автоспектрум @ ♪ 

Кръстосан спектър  

Поетапно предназначение Spectrumft  

Време за движение 

Време (тегло) Oft  

V Tachometerft  

Тачо Ламанша Тачов  
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Какво искаш да правиш, когато свършиш? 

Фиг. 6 
Управление на 
източниците на данни и 
инструментите за 
управление на данни ви 
позволяват да 
автоматизирате 
работния си процес. 
Ако Done Management е 
определено в дадена 
задача, можете просто 
да кликнете върху 
отметка, за да 
преминете директно към 
следващата стъпка в 
работния процес 
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База за обработка на данни и разширени лицензи като интегрирано решение на екипа 

Приложението за обработка на данни е специално проектирано като напълно интегрирано решение за 
екипи, осигуряващи целева използваемост за всеки стандартен профил в акустичен и/или вибрационен 
екип:например, тест мениджър, специалист, тест инженер и оператор. 

За изпитвателни инженери и оператори:BK Connect Data Processing Type 8403 и 8403-A имат подобни 
инструменти за измерване, обработка на данни, дисплей и докладване, но тип 8403 е предназначен за 
използване с шаблони, съдържащи готови настройки и работен поток.Това е перфектно, ако единствената 
ви задача е да стартирате прост процес:предварително дефинирано измерване или записване, обработка 
на данни с фиксирани настройки за анализ или повтарящо се записване и анализ. 

Потребителите от тип 8403 не могат да създават шаблони или технологични вериги, поради което те трябва 
да работят с конфигуриран шаблон, съдържащ поне една настройка за хардуер и анализ. 

Шаблонът и предварително дефинираната настройка се прави с помощта на тип 8403-A и, в зависимост от 
намеренията на дизайнера на шаблона, може да ви бъде позволено гъвкавостта да коригирате много 
параметри на обработката, или да се ограничи до няколко или без редактиращи параметри.В най-
екстремния сценарий настройките на канала и параметрите за анализ могат да бъдат напълно заключени и 
невидими, оставяйки ви да се концентрирате единствено върху контролирането на физическата настройка 
на тестовете, работните параметри и измерванията. 

За специалистите:BK Connect Data Processing Specialist Type 8403-A 
За да редактирате и конфигурирате интерфейс тип 8403, ще трябва да използвате лиценз тип 8403-A.С тип 
8403-A можете да определите кои задачи са включени и кои, ако има такива, параметри за анализ могат да 
бъдат видяни и редактирани. 

Шаблонът може да съдържа редица различни тестове и настройки, всеки със свой собствен работен процес 

стъпка по стъпка, така че да може да обхване цялата програма за изпитване, ако е необходимо.Можете да 
персонализирате работния процес, например чрез: 
• Определяне на задачата, в която да започнете 
• Определяне на следващата задача, когато текущата задача е изпълнена с помощта на Done Management 
" 
• Определяне кои характеристики са видими за оператора въз основа на концепцията „любими“ * 
• Дефиниране на кои от параметрите на настройката могат да бъдат редактирани 
• Включително бележки, диаграми и снимки за насочване на оператора през всяка стъпка от работния 
процес 
• Определяне на дисплеите, които трябва да бъдат разглеждани за валидиране на резултатите и 

дисплеите, които трябва да бъдат населени в доклада, като се използва селектора на резултатите.Тези 
две отделни задачи могат да съдържат различни дисплеи 

O никъде  __________________________________  

" ® Go to Task;| Result Matrix Viewer 

O Go да тествам ' ------------  

О, отидете на настройка: 

O отидете на текущия активен доклад 

При многофункционален тестов сценарий обикновено е необходим само един лиценз от тип 8403-А 
(инсталиран на компютъра на специалиста или тестовия дизайнер) за група потребители от тип 8403 
(операторите или техниците).



www.bksv.com 7 

 

Фиг. 7 
CPB (тук 1/3-октаве) 
анализ следва същия 
прост работен процес 
като FFT, ред и цялостен 
анализ.Дисплеите 
показват A-претеглен 
1/3-octave vs време (ляво) и 
нивото на лентата 125 
Hz спрямо времето 
претеглени на общо 
ниво.Курсорите са 
синхронизирани между 
дисплеите 

Опцията CPB добавя два процесни верижни 
елемента: 
• CPB 
• CPB срещу време 

Опции за обработка на данни с тип 8405 

Към типове 8403 и 8403-A можете да добавите следните опции: 
• Тип 8405-Б:Напреднал честотен анализ, включително анализ на обвивката и демодулацията, анализ на 

времевата корелация и IIR филтриране 
• Тип 8405-C:CPB (1/n-octave) анализ съгласно IEC, DIN и ANSI стандарти 
• Тип 8405-E:RPM-базирана обработка и анализ на поръчка с фиксирана широчина на честотната лента FFT 
• Тип 8405-F:Проследен анализ на поръчките 
• Тип 8405-G:Изчисляване на показателите за качество на звука 

Напреднал анализ на честотата с тип 8405-B 
Тип 8405-B добавя Envelope, Demodulation and Time Correlation Analysis to the list of available process chain 
elements. 

Анализът на плика е средство за разбиране на амплитудната модулация на вибрацията на машината, най-
често се използва за диагностициране на режими на неизправност в лагерите и предавките.Времеви 
корелационен анализ ви позволява да намерите повтарящи се модели между сигналите в областта на 
времето, например когато звукът поема повече от един път, за да достигне приемника. 

Демодулаторният елемент е за амплитуда или фазово демодулация на сигнали въз основа на определена 
еталонна (модулация) честота.Амплитудата демодулация е част от процеса на анализ на пликовете и 
отделянето му от FFT анализа дава възможност за по-голяма гъвкавост на анализа, когато се решава как да 
се обработва изходния демодулиран сигнал.Фазова демодулация ви позволява да изучавате честотата на 
пертурбациите с определена референтна честота;например, основната честота на въртящ се вал, където 
пертурбациите представляват ъглова (или усукана) вибрация, наложена на носещата въртяща се честота. 

Включен е също и преданализен елемент за времево-базирано Infinite Impulse Response (IIR) филтриране, 
включително ниско-пасен, високо-пасен и комбиниран ниско- и високо-пасни филтри с контрол на филтъра 
и опции за дизайн на филтъра на Butterworth, Bessel или Chebyshev. 

Стандартизиран вариант CPB с тип 8405-C 
В съответствие със стандартите IEC, DIN и ANSI, тип 8405-C осигурява 1/1-, 1/3-, 1/6-, 1/12- и 1/24-октав 
анализ с цифрови филтри и едновременно изчисляване на общото ниво, както претеглено, така и 
непретеглено.Акустичната тежест може да се приложи към самия спектър и min./max. държи на 
индивидуални, единични, общо или общо претеглени ленти. 

Анализ на поръчката с тип 8405-E 

Тип 8405-E добавя фиксирана честотна лента FFT-базиран анализ на поръчка тип 8403/8403-A. Когато има 
тахометър импулсен влак, анализът може да бъде настроен така, че да включва rpm като променливо време 
етикет към 3D спектрални карти.Като алтернатива на rpm, условията и профилът на тахометъра могат да се 
определят с положение (единица:m), скорост (m/s) или скорост на превозното средство (km/h) (ft, ft/s или 
mph за имперски единици).
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Фиг. 9 
В този пример се чува 
различен тон/вина по 
време на спускането и се 
улавя в един от 
сигналите за 
ускорение.Спектрограма
та се фокусира върху 
реда на интереса, 
извършва се анализ на 
реда за мащабиране, а 
проследяването се 
показва на общо 
ниво.Целият работен 
процес се вижда в един 
единствен изглед 

Проследяване на поръчка с тип 8405-F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С тип 8405-E, тези допълнителни елементи са налични във веригата на процеса: 
• FFT сигнал срещу rpm и FFT система срещу rpm 
• Извличане на поръчка (разпределени резени, извлечени от спектрите) 
• CPB vs rpm (също изисква стандартизиран CPB Анализ тип 8405-C лиценз) 
• Общо vs rpm 

Допълнителните функции на редактора включват: 
• Синтез на импулсен влак от профили на скоростта, например от данни CAN, пропорционално на 

напрежение оборудване за кондициониране или графични авторекери 
• Ремонт на тахометъра:Изглаждане и корекция за отпадане на импулса или множество импулси 

Допълнителни задачи за анализ са достъпни за графична (интерактивна) поръчка извличане и автоматично 
проследяване за генериране на rpm профил от FFT срещу време изходи.Автопроследеният профил на 
скоростта може да бъде преобразуван в тахометър импулсен влак с помощта на синтеза. 

Тип 8405-F добавя проследявано повторно вземане на проби към основния тип 8403/8403-A:Стриймираните 
данни се пресъздават в зависимост от моментната rpm стойност от даден тахометър сигнал. 

Проследяван анализ на поръчките се препоръчва за анализи с висока точност на високи порядъчни номера, 
настъпващи в въртящо се машинно оборудване, като скоростни кутии, трансферни кутии, диференции, 
силови влакове, турбини и самолетни двигатели.

Фиг. 8 
В този пример, фокусът е 
върху ниво четвърти ред, 
във всяко ухо, на 
записания бинаврален 
звук 
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Фиг. 10 
Показателите за 
качеството на звука са 
интегрирани в същата 
рамка за обработка 
като всички други видове 
анализи в BK Connect Data 
Processing 

Качество на звука (SQ) Метрики с тип 8405-G 

Острота Fluctuation 

Сила сила тон-to-

noise Ratio 

Звучително 

съотношение 

съотношение на 

тоналност 

С тип 8405-F, тези допълнителни елементи са налични във веригата на процеса: 
• Спектър на поръчка 
• Поръчка на спектъра срещу време 
• Поръчка на спектъра срещу rpm 
• Извличане на поръчка (разпределени резени, извлечени от порядъка на спектрите) 

Допълнителните характеристики на редактора включват (също като тип 8405-E): 
• Синтез на импулсен влак от профили на скоростта, например от данни CAN, пропорционално на 

напрежение оборудване за кондициониране или графични авторекери 
• Ремонт на тахометъра:Изглаждане и корекция за отпадане на импулса или множество импулси 

Тип 8405-G добавя метрични изчисления за качеството на звука.Два специализирани процесни верижни 
елемента позволяват изчисляването на показателите като общи стойности/спектра или като 
стойности/спектра спрямо времето. 

Включени са следните показатели за качеството 
на звука: 
• Индекс на артикулацията (AI) 

• Стационарност 

• Променливост във времето 

• Статистическа шумност 

• Ниво на шумност 

• Бинаурална шумност 

Последният стандарт ISO 532 2017 Луднес стандарт, части 1 и 2, се поддържа в допълнение към миналите 
стандарти.Чрез откриване на TEDS, Bruel & Kj*r бинавалните двойки микрофони могат лесно да бъдат 
конфигурирани така, че да включват подходяща функция, свързана с главата, която позволява SQ Metrics 
да бъдат по-лесно пресметнати. 

Интегрирано единно приложение за придобиване на данни, запис и обработка 

Самостоятелно, приложението за обработка на данни е само за следобработване на данни или данни за 
функция.С добавянето на Hardware Setup и Time Recorder лицензи, приложението се разширява, за да 
включва спектрални измервания в реално време и запис. 

Уникалната способност на приложението за обработка на данни да се интегрира с другите основни 
приложения, както и BK Connect Geometry Type 8410 (за геометрични измервания) и BK Connect Структурни 
мерки – Hammer и Shaker Type 8411, го прави цялостно, но гъвкаво решение.Можете да конфигурирате 
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потребителския интерфейс, свойствата и задачите да отговарят на вашите нужди или режим на работа, 
след което да запазите работния процес като шаблон.Добавянето на типове 8410 и 8410-B, с подходящи 
резултати от анализа, ще ви позволи да анимирате спектралните изчисления и измереното време, 
произвеждащо оперативна деформация (ODS) резултати.  
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Система 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА КОМПЮТРИ 
• Microsoft® Windows® 10 Pro или Enterprise (x64) с актуален клон 

(CB) или Текущ клон за бизнес (CBB) сервизен модел 
• Microsoft® Office 2016 (x32 или x64) или Office 2019 (x32 или x64) 
• Microsoft® SQL Server® 2017 
• Когато се използва с тип 8402:Windows®-съвместима звукова 

карта с цел възпроизвеждане на обратно сигнали 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА PC СИСТЕМА 
• Intel® Core™ i9, 3 GHz процесор или по-добър 
• 32 GB RAM 
• 1 TB Solid State Drive (SSD) със 100 GB свободно пространство, 

или по-добро 
• 1 Gbit Ethernet мрежа* 
• Microsoft® Windows® 10 Pro или Enterprise (x64) с CB 
• Microsoft® Office 2019 (x32) 
• Microsoft® SQL Server® 2017 
• Резолюция на екрана на 1920 x 1080 пиксела (пълен HD) 
• Когато се използва с тип 8402:Компютър, оптимизиран за 

процесорни и интензивни операции на твърд диск 

ПОДКРЕПА ПРЕДЕН КРАЙ 
Един или повече LAN-XI модула за придобиване на данни 
(самостоятелен или в рамка).Изисква се за измервания в 
реално време и за записване 

Спецификации – модули за обработка на данни BK Connect 

Този софтуер за анализ на Windows® се доставя чрез инсталационна медия (DVD или USB).Лицензът е или:възел, заключен към PC хост ID 
или dongle;или плаващ, заключен към мрежов сървър 

* Препоръчва се специална мрежа за придобиване на данни (LAN или WAN).Мрежа, 
която обработва само данни от предния край подобрява стабилността на данните 

Спецификации – BK Connect Data Processing Type 8403
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпоставки за софтуер 
• BK Connect Data Viewer Type 8400 или 8400-NT 

Включени Лицензии 
• За собствениците на софтуер PULSE LabShop с валидно 

споразумение M1:Импулс LabShop FFT & CPB Анализ Тип 7700 
лиценз (измерване и анализ с неограничен брой канали) 

• Задачи и функционалност, предоставени преди това с типове 8404-
F/N и 8404-A-F/N, сега са интегрирани в типове 8403 и 8403-A 

Обработка на данни 
Автоматизирана обработка, която изисква шаблон на проекта 
(създаден от специалист тип 8403-A) с предварително определена 
верига на процеса.Веригата на процеса се състои от графични 
елементи, свързани заедно, за да формират процес на анализ 

ОБРАБОТКА 
ВИДОВЕ 

Четири основни типа процесови верижни 
елементи – пред-анализ, Анализ, Пост-анализ и 
Генерал 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН 
АНАЛИЗ 
ЕЛЕМЕНТИ 

• Акустична тежест:A-, B-, C-, D и G- 
тегло.Отговаряне на изискванията на 
IEC 61672—1, ANSI S1.42—2001, и 
ISO 7196:1995 

• Тегло на човешкото вибрационно 
тегло:Линейна, Wb, Wc, 
WD, We, Wf, Wh, Wj, Wk, Wm (ISO 2631 и 
ISO 5349) 

• Интеграция/диференция 
• Филтри:Нисък пас, пас на групата и спирането 

на оркестъра.Дължини на филтъра:512, 1024, 
2048, 4096, 16384 и 32768 проби 

• Еквалайзер за шапки:Прилагане на известни 
филтри за корекция на звуковото поле за 
главата и торса и бинарални записващи 
слушалки 

• Преизмерване на пробата:В диапазона от 20 
избираеми за потребителя freq., 512 Hz до 
524.288 kHz 

• Порта:Отваряне и затваряне на потока от 
данни въз основа на задействащи сигнали, 
могат да се използват различни сигнали за 
отваряне и затваряне 

АНАЛИЗ 
ЕЛЕМЕНТИ 

• Сигнал на FFT 
• FFT система 
• Общо ниво 
• FFT сигнал срещу 
време 

• FFT система срещу 
време 
• Общо ниво vs 

Време 
• Rpm vs Време  

СЛЕД АНАЛИЗ 
ЕЛЕМЕНТИ 

• CPB Synthesis (1/n-octave, n = всички числа от 1 
до 24) 

• Откривател на пик:Върхова/валидна 
екстракция от FFT спектри 

• Възпроизвеждане:Възпроизвеждане на 
избрани сигнали с печалба, тиган и ням 
контрол 

• Извличане на честотна лента 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ 
ЕЛЕМЕНТИ 

Статистика, Функционална статистика, 
Функционална статистика 

Оператори, Скалинг, Често тегло (честотен 
домейн), Комплекс Математика (toreal, 
toImaginary, toMagnitude, tophase, toConjugate) 

ГЕНЕРАЛ 
ЕЛЕМЕНТИ 

• Бързо представяне:Бързи дисплеи, 2D и цветен 
контур, които се актуализират в реално време 
по време на обработката.Нормалната скорост 
на обработка е много по-бърза от реалното 
време;за да принудите 1:1 обработка в 
реално време използвайте елемент за 
възпроизвеждане 

• Матрица на резултата:Резултатите са 
представени с помощта на същата 
функционалност като Резултатната матрица 
Зрител, с добавянето на Резултат 
Селектор за извършване на предварително 
определени селекции в матрицата, 
опростяване на процеса на показване на 
данните 

 

Измерване 
Достъпен само с BK Connect Hardware Setup Type 8401 licence 

ИЗМЕРВАНЕ 
КОНТРОЛ 

Усредняването може да се извършва или в 
честотата, или във времевите домейни.Средни 
типове, налични за измерените сигнали, са: 
• Линеен (фиксиран брой блокове) 
• Линейно All (пълен интервал от време) 
• Експоненциално 
• Максимално задържане 

АНАЛИЗАТОРИ FFT и общо ниво 
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Общ анализ 
Прилага се за измервания и елементи на веригата на 
процесите:Общо, Общо време и цяло срещу RPM (с тип 8405-E) 

 

СТАНДАРТ Отговаря на изискванията за инструмент клас 1 в 
IEC 61672—1, ANSI S1.43—1997 
Тип 1, ANSI S1.4—1983 Тип 1, IEC 804—1985 и IEC 
651 

УСРЕДНЯВАНЕ Експоненциално, импулсно, линейно (Leq), 
линейно All, 
Истински връх, истински връх 

МЕТОД НА 
ЗАДЕЙСТВАНЕ 

Свободно тичане, фиксиран времеви интервал. 
Спомагателният сигнал може да се използва като 
задействащ сигнал 

ОБХВАТ НА 
ЧЕСТОТАТА 

1 Hz – 204.8 kHz в 1, 2, 5... или 2n (1, 2, 4, 8...) 
последователност 

АКУСТИЧНИ 
КОРЕКЦИОНЕН 
КОЕФИЦИЕНТ 

Като сигнали, A, B, C, D, G 

 

Анализ на FFT 
Прилага се за измерванията и всички елементи на веригата FFT:FFT 
сигнал, FFT система, FFT сигнал срещу време и FFT система срещу 
време 

ЧЕСТОТА 
ОБХВАТ 

• Базова лента и Zoom:50—102400 Линии 
• Интервал на честота:1 Hz – 204.8 kHz в 1,2, 5... 

или 2n( 1, 2, 4, 8...) последователност (в 
зависимост от хардуера) 

ТИП НА СИГНАЛА Случайни, периодични, преходни 
Свойствата се настройват автоматично до 
логически по подразбиране;например, когато е 
избран преходен тип, сигнален Trigger се избира 
като режим на задействане 

ЗАДЕЙСТВАНЕ 
РЕЖИМИ 

• Свободно бягане 
• Сигнален тригер:Атрибутите на спусъка 

включват ниво, истерезис, наклон, 
задържане, забавяне и разделител 

ПРЕТЕГЛЯНЕ ВЪВ 
ВРЕМЕТО 

• Експоненциално 
• Униформа 
• Преходен 

• Ханинг 
• Плоска повърхност 
• Кайзер-Бесел 

ПРИПОКРИВАНЕ Потребителски избираеми стойности от 0 %, 50 
%, 66,67 % и 75 %, редактирани от 0 % до 95 % 

ИЗХОД • Сигнал наFFT:Автоспектрум, кръстосан 
спектрум, Фаза, Спектрум, Време, претеглено 
Време 

• СистемаFFT:Автоспектър, H1, H2, H3 и 
HV FRFs, Coherence, Principal Component, 
Cross-spectrum, Phase-signed Spectrum, Signal 
to-Noise, Coherent Power Spectrum, Non-
coherent Power Spectrum, Time, 
Времето е претеглено.Изчисляване на MIMO 
за H1, 
HV, Coherence и Principal Component 

• FFT сигнал срещу време и FFT сигнал срещу 
RPM:Спектрум с автоспектрум, 
Време, претеглено време 

• FFT система срещу време:Автоспектър, H1, H2, 
H3 и Hv FRFs, Coherence, Principal Component, 
Cross-spectrum, Phase-signed Spectrum, Signal 
to-Noise, Coherent Power Spectrum, Non-
coherent Power Spectrum, 
Време, претеглено време.Изчисляване на 
MIMO за 
H1, Hv, Coherence и Principal Component 

• Корелация:Автокорелация, кръстосана връзка, 
време 

 

Преглед на таблица с данни 
ИЗТОЧНИК НА 
ДАННИ 

• Плъзгане и пускане от браузъра на проекта 

ПРЕГЛЕД НА 
ДАННИТЕ 

• Таблица с конфигурируеми за потребителя 
колони. 
Може да съдържа широк спектър от 
дескриптори за данни, включително 
дефинирани от потребителя метаданни 

• Разширени възможности за филтриране и 
сортиране, използвайки комбинация от 
колони, осигурявайки мощен начин за 
фокусиране върху всякакви данни от интерес 

ПОДБОР НА ДАННИ • Контролите в заглавната лента позволяват 
избирането на таблица автоматично да се 
увеличава за бързо и лесно сканиране през 
целия набор от данни 

• Автоматично представяне на данни в графични 
дисплеи.Автоматично напълнена въз основа 
на подбора на данни в таблицата 

ОБРАБОТКА НА 
ДАННИ 

• Автоматично генериране на доклади въз 
основа на подбора на данни в таблицата 

 

Матрица на резултата 
ИЗТОЧНИК НА 
РЕЗУЛТАТ 

• Плъзгане и пускане от браузъра на проекта 

РЕЗУЛТАТ 
ПРЕГЛЕД НА 
ПРОФИЛА 

• Оформление на резултата като матрица от 
сигнали спрямо анализи 

• Групиране на интелигентните резултати – всяка 
отделна клетка в матрицата представлява 
група от сходни резултати, за които 
сравнението е валидно 

РЕЗУЛТАТ 
ИЗБОР 

• Автоматично представяне на данни за 
резултатите – избор на клетка представя 
резултатите, или в таблица за скалари, или 
графичен дисплей за функционални данни 

РЕЗУЛТАТ 
РАБОТА 

• Автоматично генериране на доклади – доклади 
могат да бъдат генерирани в Microsoft® Word 
или PowerPoint®, или от празни документи, 
или от предварително изготвени шаблони. 
Създаването на шаблона се контролира 
директно от Viewer и е както гъвкав, така и 
лесен за изпълнение 
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Спецификации – BK Connect Data Processing Specialist Type 8403-A 

Софтуер Предпоставки за обработка на данни 
• BK Connect Data Processing Type 8403Добавяне на функционалността за обработка към тип 8403: 

Включени Лицензии 
• За собствениците на софтуер PULSE LabShop с валидно 
споразумение M1: 

—Pulse LabShop FFT & CPB Анализ Тип 7700 лиценз (измерване и 
анализ с неограничен брой канали) 
—Pulse LabShop Time Capture Тип 7705 

• Задачи и функционалност, предоставени преди това с типове 8404-
F/N и 8404-A-F/N, сега са интегрирани в типове 8403 и 8403-A 

Добавена функция към тип 8403 
• Редактор на времето за редактиране на данни преди анализ с 

интерактивни филтри и спектрограма 
• Създаване на шаблони за използване с лицензи от тип 8403 
• Конфигурация на веригата на процесите 
• Настройка на веригата за изчисляване 

Настройка на изчисление 
Изграждане и запазване на изчислителни вериги за по-късно след 
обработка в Matrix Calculator.The Matrix Calculator, за обработка на 
създадената верига, е наличен с лиценз BK Connect Data Viewer Type 
8400-A 

Редактор на времето 
Показване, аудио възпроизвеждане и предварителна обработка на 
данните от времето в подготовка за анализ 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ Статистика, Функционална статистика, 
Функционална статистика ЕЛЕМЕНТИ Оператори, Скалинг, Често тегло (честотен 
домейн), Комплекс Математика (toreal, 
tolmaginary, toMagnitude, tophase, toConjugate) 

 

ПОДБОР НА ДАННИ • Автоматизирано генериране на региони от 
няколко файла с подобни конфигурации на 
канала – в подготовка за обработка на 
партиди 

• Ръчно групиране на регионите – за обработка 
на партиди 

• Избор на регион по група канали и времеви 
обхват 

• Добавяне на региони към други региони 
(конкатенация) 

• Спестяване на региони за проекта 

ПОКАЗВАНЕ • Бърза навигация чрез превъртане през канали, 
паниране и увеличение във времевата ос 

• Бърз спектрограмен дисплей – синхронизиран 
с време показване на данни & 
възпроизвеждане 

• Интерактивен ред резен и честотен спектър 
дисплей синхронизиран скурсора 
спектрограма 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН 
АНАЛИЗ 

• Автоматично изчисляване на rpm профил от 
тахометър импулсен влак 

 

АНАЛИЗАТОРИ FFT и общо ниво 

ВХОДЯЩА 
ИНФОРМАЦИЯ 

Предоставя се входна зона, в която данните са 
влачена и паднала 
• Данни за времето:Използване на време 

обработка на данни, плъзнете или от 
редактора на времето или от браузъра на 
проекта (ако не е необходимо редактиране) 

• Данни за функцията:Използване на 
изчислителни вериги в матрицата Calculator 

• Допълнителни данни:Използване на време 
обработка на данни, плъзнете или от 
редактора на времето или от браузъра на 
проекта.Препоръчва се цялостен анализ. СЪХРАНЕНИЕ И 

ИЗНОС 
В проекта може да се съхранява технологична 
верига за по-късна употреба.Може да се 
изнася и във външен файл за трансфер към 
други компютри. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ • Авто импортиране:Определение на папка на 
диск, към която системата проверява 
файловете с данни за автоматизиран внос и 
обработка 

• Филтър за сигнал:Филтър по име на данни 
или физическо количество за обработка 

• Работа на партидата:Автоматизирана 
обработка на партидите ОБРАБОТКА 

ВИДОВЕ 
Четири основни типа процесови верижни 
елементи – пред-анализ, Анализ, Пост-
анализ и 
Генерал 

ГЕНЕРАЛ 
ЕЛЕМЕНТИ 

• Индивидуален дисплей:Показване на 
стратегия за създаване на няколко страници 
в Display Manager 

• Бързо представяне:Бързи дисплеи, 2D и 
цветен контур, които се актуализират в 
реално време по време на 
обработката.Нормалната скорост на 
обработка е много по-бърза от реалното 
време;за да принудите 1:1обработка в 
реално време използвайте елемент за 
възпроизвеждане 

• Матрица на резултата:Преглед на 
резултатите, преди да ги съхранявате, 
използвайки същата функционалност като 
на Data Viewer’s Result Matrix Viewer 

• Да се съхранява:Настройка на структурата на 
папките и имена за резултатите от 
стандартен процес или процес на партиди 

• Събиране:Настройка на структурата на 
папките и имена за резултатите от процеса 
на събиране на партиди 
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1/3-Октави филтри 6-Полюсни филтри със средни честоти, дадени 
от10n/10, където -10 < n < 52(63 филтъра).  
Филтри със средни честоти от 266 mHz до 160 
kHz, които отговарят на изискванията на: 
• IEC 61260—1 Клас 1 
• IEC 1260—1995 Клас 1 
• IEC 225—1966 
• ANSI S1.11—2004 клас 1 
• ANSI S1.11—1986 Поръчка 7 тип 1-D 
• ANSI S1.11—1966 Клас 1 тип E 
• DIN 45651 (1964—01) 

1/6-Октави филтри 6-полови филтри с централни честоти, дадени от 
10(N + a5)/20, където -21 < n < 104 (126 
филтъра).Филтри със средни честоти от 270 mHz 
до 168 kHz, които отговарят на изискванията на: 
• IEC 61260—1 Клас 1 
• IEC 1260—1995 Клас 1 
• ANSI S1.11—2004 клас 1 

1/12-Октава 
Филтри 

6-полови филтри с централни честоти, дадени от 
10(N + a5)/40, където -42 < n < 209 (252 
филтъра).Филтри със средни честоти от 345 mHz 
до 173 kHz, които отговарят на изискванията на: 
• IEC 61260—1 Клас 1 
• IEC 1260—1995 Клас 1 
• ANSI S1.11—2004 клас 1 

1/24-Октав 
Филтри 

6-полови филтри с централни честоти, дадени от 
10(N + 0.5)/80, където —84 < n < 419 ( 504 
филтри).Филтри със средни честоти от 208 mHz 
до 175 kHz, които отговарят на изискванията на: 
• IEC 61260—1 Клас 1 
• IEC 1260—1995 Клас 1 
• ANSI S1.11—2004 тип 1 

Спектрум на CPB • Линеен (продължителен интервал от време) 
• Линейно All (пълен интервал от време) 
• Експоненциално 

Макс. – Мин. 
Държач на 
радиочестотния 
спектър 

Макс./Мин. Дръжка на спектъра за 
експоненциален режим на усредняване 

Акустични 
Корекционен 
коефициент 

Извършване на акустична тежест на звуковите 
сигнали за налягане преди CPB анализи.Избор 
между А, 
B, C, D и G-претеглене 

Цялостни ленти Процес на цялостни ленти успоредно с CPB 
спектра 
Общите ленти могат да бъдат акустични 
претеглени  

Спецификации – опции за обработка на данни BK Connect Type 8405-B, 8405-C, 8405-E, 8405-F и 8405-G
 

 

Предпоставки за софтуер 
• BK Свързване на данни Тип на обработка на данни 8403 

Възможност за анализ на честотата тип 8405-B INCLUDED 

LICENCES 
За собствениците на софтуер PULSE LabShop с валидно споразумение 

M1: 
• Пулсов лабораторен лабораторен анализ тип 7773 
• Импулсен LabShop Multiple-put Анализ Тип 7764 (MIMO) лицензи 
ДОБАВЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ КЪМ ТИП 8403/8403-A: 

Аналитични 
елементи 

• Демодулатор – амплитуда или фазова 
демодулация като преданалитичен елемент 

• Плик – Комбинация на демодулатор и 
класически FFT с честотната лента за 
определяне на потребителския анализ и 
честота на настройка 

• Корелация във времето 
• Безкраен филтър за реагиране на импулси (IIR) 

– Butterworth и Chebyshev с потребителски 
определящ филтър поръчка 

Тип опция за CPB 8405-C 

ВКЛЮЧЕНИ ЛИЦЕНЗИ 
За собствениците на софтуер PULSE LabShop с валидно споразумение 

M1: 
• Пулс LabShop CPB Анализ Тип 7771 лиценз (с неограничен брой 

канали) 

ДОБАВЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ КЪМ ТИП 8403/8403-А 

ОБРАБОТКА НА ДАННИ 

Аналитични 
елементи 

• Стандартизиран CPB 
• CPB vs Време 
• CPB срещу RPM (също изисква тип 8405-E) 
Елементите CPB работят с 1/n-octave ленти, 
където n = 1, 3, 6, 12 
и на 24.Множество CPB анализатори могат да се 
използват едновременно 

ИЗМЕРВАНЕ 

1/1-Октави филтри 14-Политни филтри със средни честоти, дадени 
от103n/10, където -3 < n < 17(21 филтъра).  
Филтри със средни честоти от 250 mHz до 125 
kHz, които отговарят на изискванията на: 
• IEC 61260—1 Клас 1 
• IEC 1260—1995 Клас 1 
• IEC 225—1966 
• ANSI S1.11—2004 клас 1 
• ANSI S1.11—1986 Поръчка 7 Тип 1-D, 

опционален обхват 
• ANSI S1.11—1966 Клас 1 тип E 
• DIN 45651 (1964—01) 
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Начин за анализ на поръчката Тип 8405-E INCLUDED LICENCES 
За собствениците на софтуер PULSE LabShop с валидно споразумение 

M1: 
• Импулс Лабораторна поръчка Анализ Тип 7702 лиценз (с 

неограничен брой канали) 

• Пулсов лаборатор за звук Анализ на качеството на поръчка BZ-5277 

лиценз ADDED FUNCTIONALITY to TYPE 8403/8403-A 

Опция за проследяване на поръчка тип 8405-F INCLUDED 

LICENCES 
За собствениците на софтуер PULSE LabShop с валидно споразумение 

M1: 
• Импулс Лабораторна поръчка Анализ Тип 7702 лиценз (с 

неограничен брой канали) 

• Пулсов лаборатор за звук Анализ на качеството на поръчка BZ-5277 

лиценз ADDED FUNCTIONALITY to TYPE 8403/8403-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор на 
времето 

• Синтез на импулсния влак тахометър от даден 
rpm профил 

• Ремонт на Тачо:Изглаждане на профил и 
отпадане/пресорна корекция на импулса 

Аналитични 
елементи 

• FFT сигнал срещу RPM и FFT система срещу 
RPM 
• Екстракция на поръчка:Поръчка резени, 

относителна или абсолютна широчина на 
честотната лента, от FFT срещу RPM 3D 
спектра.Незадължително изглаждане за по-
чисти филийки 

• CPB срещу RPM (също изисква тип 8405-C) 
• Общо vs RPM 

Изход • FFT сигнал срещу RPM:Автоспектрум, Фаза, 
Спектрум, Време, претеглено време 

• FFT система срещу RPM:Автоспектър, H1, H2, 
H3 и Hv FRFs, Coherence, Principal Component, 
Cross-spectrum, Phase-signed Spectrum, Signal 
to-Noise, Coherent Power Spectrum, Non-
coherent Power Power, Spectrum, 
Време, претеглено време.Изчисляване на 
MIMO за 
H1, Hv, Coherence и Principal Component Графичен порядък Допълнителна задача за анализ за бързо 

визуализиране и съхранение на комплекти от 
порядъка един по един сигнал.Показва 
актуализиране автоматично при преместване на 
курсори за поръчка и избор на различни набори 
от данни 
• Извличане на разфасовки по поръчка 
• Общо rms ниво, изчислено от входящите 
спектри 
• Честотна лента извличане на rms, лента, 

определена от курсора делта 
• Избор на честота на модулация 
• Да се съхранява в проект 
Вход:Маркирани с rpm 3D спектри 

Авто тракер Допълнителна задача за извличане на rpm 
профил от FFT vs Time results.Когато се 
комбинира със синтеза на импулсния влак на 
тахометъра, се позволява анализ на данни, 
свързани с rpm без измерване на тахометъра 

 

Редактор на 
времето 

• Синтез на импулсния влак тахометър от даден 
rpm профил 

• Ремонт на Тачо:Изглаждане на профил и 
отпадане/пресорна корекция на импулса 

Аналитични 
елементи 

• Поръчка Спектрум, Поръчка Spectrum vs Time 
and Order Spectrum vs RPM 

• Екстракция на поръчка:Поръчка резени, 
относителна или абсолютна широчина на 
честотната лента, от Ред срещу RPM 3D 
спектра.Незадължително изглаждане за по-
чисти филийки Изход • Спектър на поръчка 

• Автоспектър 
• Поетапно зададен спектър 
• Време 
• Претеглено време 

Графичен порядък Допълнителна задача за анализ за бързо 
визуализиране и съхранение на комплекти от 
порядъка един по един сигнал.Показва 
актуализиране автоматично при преместване на 
курсори за поръчка и избор на различни набори 
от данни 
• Извличане на разфасовки по поръчка 
• Общо rms ниво, изчислено от входящите 
спектри 
• Честотна лента извличане на rms, лента, 

определена от курсора делта 
• Избор на честота на модулация 
• Да се съхранява в проект 
Вход:Маркирани с rpm 3D спектри 

Авто тракер Допълнителна задача за извличане на rpm 
профил от FFT vs Time results.Когато се 
комбинира със синтеза на импулсния влак на 
тахометъра, се позволява анализ на данни, 
свързани с rpm без измерване на тахометъра 

 

Система за измерване на качеството на звука Тип 8405-G 

INCLUDED LICENCES 
За собствениците на софтуер PULSE LabShop с валидно 
споразумение M1: 
• Пулсов LabShop звук Качество Тип 7698 лиценз 
• Пулсов LabShop Sound Quality Zwicker Loudness BZ-5265 лиценз 
ДОБАВЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ КЪМ ТИП 8403/8403-A: 
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Аналитични 
елементи 

• Кв. Метрики и SQ Metrics vs Time 
Качество на звука • Стационарност:ISO 532B, Мур... 
Показатели Glasberg (предложение ISO 532—1) въз 

основа на FFT или CPB 
 • Променливост във времето:DIN 45631, Zwicker 

(1989) 
• DIN 45631/A1 (2010 Г.) 
• Статистическа яркост с дефинирани от 

потребителя  процентил 
• Ниво на шум:ISO 532B 

 
• Бинаурална високост:Robinson & Whittle (1960), 

Мур-Гласберг, Средно високост между 2 
 уши 
 

• Острота:Aures, DIN 45692 (2009), Zwicker, 
Bismarck 

• Индекс на артикулацията (AI):Беранек 
• Грапавост:Zwicker et al. 
• Сила на колебанията:Zwicker et al. 
• Тоналност:Терхард 
• Съотношениетон-шум:ANSI S1.13 (2005) 
• Съотношение на известността:ANSI S1.13 (2005) 

 



 

Тип 8403-X BK Connect обработка на данни 
Тип 8403-A-X BK Connect Data Processing Специалист 
Тип 8405-B-X BK Connect Advanced честотен анализ Опция за 

анализ Тип 8405-C-X BK Connect CPB опция 
Тип 8405-E-X BK Опция за анализ на поръчка BK 
Тип 8405-F-X BK Connect Order Tracking Option 
Тип 8405-G-X BK Connect Sound Quality Metrics Option 

Споделяне на данни в екип 
Тип 8400-T-FY BK Connect Team Server, Single User, годишен 

лиценз и поддръжка 

Споразумения за поддръжка и поддръжка на софтуера1" 

M1—8400-X Споразумение за тип 8400 
M1—8400-A-X Споразумение за тип 8400-А 
M1—8400-B-X Споразумение за тип 8400-Б 
M1—8400-C-X Споразумение за тип 8400-C 
M1—8400-D-X Споразумение за тип 8400-D 
M1—8400-E-X Споразумение за тип 8400-E 
M1—8400-F-X Споразумение за тип 8400-F 
M1—8401-X Споразумение за тип 8401 
M1—8401-A-X Споразумение за тип 8401-А 
M1—8401-V-X Споразумение за тип 8401-V 
M1—8402-X Споразумение за тип 8402 
M1—8403-X Споразумение за тип 8403 
M1—8403-A-X Споразумение за тип 8403-А 
M1—8405-B-X Споразумение за тип 8405-Б 
M1—8405-C-X Споразумение за тип 8405-C 
M1—8405-E-X Споразумение за тип 8405-E 
M1—8405-F-X Споразумение за тип 8405-F 
M1—8405-G-X Споразумение за тип 8405-G 
M1—8402-NS Споразумение за пакет 8402-NS 
M1—8402-A-NS Споразумение за тип 8402-A-NS Pack 
M1—8403-NS Споразумение за пакет 8403-NS 
M1—8404-A-NS Споразумение за тип 8404-A-NS Pack 
M1—8402-NS Споразумение за пакет 8402-NS 

 

Тип 8400-NT 
Тип 8400-X 
Тип 8400-A-X 
Тип 8400-B-X 
Тип 8400-C-X 
Тип 8400-D-X 
Тип 8400-E-X 
Тип 8400-F-X 
Тип 8400-F-X 

Информация за поръчка
 

 

Други BK Connect софтуерни модули и опаковки 
МОДУЛИ ЗА ОСНОВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ОПЦИИ 
ЗА ВНОС 
BK Connect Data Viewer (free viewer) BK 
Connect Data Viewer BK Connect Data Viewer 
(advanced) BK Connect Native File Importers 
BK Connect Foreign File Importers BK Connect 
Nastran Interface BK Connect Ansys Interface 
BK Connect Abaqus Interface BK Connect 
Abaqus Interface 
МОДУЛИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ДАННИ 

Тип 8401-X BK Connect Hardware Setup 
Тип 8401-A-X BK Connect Hardware Setup (напреднало) 
Тип 8401-V-X BK Connect Virtual Hardware Setup 
МОДУЛИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДАННИ 
Тип 8402-X BK Connect Time Data Recorder 
ПАКЕТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДАННИ 
Тип 8402-NS BK Connect Time Data Recorder Pack – възел— 

заключен лиценз, който включва типове 8400, 
8401 и 8402 

Тип 8402-A-NS BK Connect Time Data Recorder Pack (напреднал) – 
лиценз, който включва типове 8400, 8400-C, 8401, 
8401, 8401-A и 8402 

ПАКЕТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ 
Тип 8403-NS BK Connect Data Processing Pack – лиценз, който включва 

типове 8400, 8401 и 8403 
ПАКЕТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ 
Тип 8404-NS BK Свързване на данни за обработка и време 

Рекордер Pack – лиценз, който включва типове 
8400, 8401, 8402, 8403 и 8403-A Type 8404-A-NS BK Connect Data 
Processing and Time Data 

Звукозаписен пакет (напреднал) – лиценз, който 
включва типове 8400, 8400-A, 8400-B, 8401, 8401, 
8401-A, 8402, 8403 и 8403-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* „x“ показва, че лицензният модел може да бъде или N:Блокиран възел или 
F:Дата на изтичане на срока на валидност на споразумението по време на 
договора
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