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Съображения за здраве и безопасност

Електрически опасности

Това устройство е проектирано и тествано в съответствие с IEC/EN 61010 – 1 и

Предупреждение: Всяка настройка, поддръжка и ремонт на

ANSI/UL 61010 – 1

отворения апарат под напрежение трябва да се избягва,

Изисквания

Безопасност
за
Електрооборудване
за

Контрол и лабораторна употреба

измерване,

. Това ръководство съдържа

информация и предупреждения, които трябва да се спазват, за да се осигури
безопасна работа и да се поддържа устройството в безопасно състояние.

доколкото е възможно, и, ако е неизбежно, трябва да се
извършва само от обучен сервиз
Внимание: Изключете цялото захранване на оборудването, преди да свържете
или изключите техния цифров интерфейс. Неспазването на
това може да повреди оборудването

Използвани символи за безопасност и сигнални думи
Апаратът ще бъде маркиран с този символ, когато е важно да
се обърнете към съответната опасност или предупреждение,
дадено в това ръководство

Механични опасности
Внимание: Винаги, когато има вероятност правилната функция или
безопасността на работа на апарата да са били нарушени, той

Ръководството използва този символ, когато е приложимо
изявление за опасност или предупреждение
Опасно напрежение/електричество. И в апарата, и в
ръководството се използва този символ, когато има риск от
удар или токов удар
Гореща повърхност. Това ръководство ще използва този
символ, когато има риск от изгаряне или мъмрене
Терминал за заземяване. Апаратът ще бъде маркиран с този
символ, когато е приложимо
Терминал за защитен проводник. Апаратът ще бъде маркиран
с този символ, когато е приложимо

трябва да бъде направен неработещ и да бъде осигурен срещу
нежелана работа

Боравене с отпадъци
Brüel & Kjær спазва Директивата на ЕС за отпадъци от електрическо
и електронно оборудване (WEEE), която издава следните инструкции
за обработка на отпадъци: • Не изхвърляйте електронно оборудване
или батерии като несортирани битови отпадъци • Ваша отговорност
е да допринесете за чисто и здравословно околната среда чрез
използване на подходящи местни системи за връщане и събиране •
Опасните вещества в електронното оборудване или батериите
могат да имат вредно въздействие върху околната среда и
човешкото здраве

Променлив ток. Апаратът ще бъде маркиран с този символ,
когато е приложимо
Опасност Сигнализира за непосредствена опасна ситуация, която, ако не бъде
избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване
Предупреждение Сигнализира за възможна опасна ситуация, която, ако не

• Символът, показан вляво, показва, че трябва да се използват
системи за разделно събиране на всяко изхвърлено
оборудване или батерии, маркирани с този символ •
Отпадъчното електрическо и електронно оборудване или
батерии може да бъдат върнати в местния

бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване
Внимание Сигнализира за опасна ситуация, която, ако не бъде избегната,
може да доведе до леко или средно нараняване или повреда
на апарата
Забележете

Сигнализира за ситуация или практика, която изисква
внимание, но не води директно до лично нараняване, ако
бъде пренебрегната

Рискове и опасности
Опасности от експлозия
Опасност: Апаратът не е проектиран да се използва в
потенциално експлозивна среда. Не трябва да се работи в
присъствието на запалими течности или газове

Представител на Brüel & Kjær или на Brüel & Kjær
Щаб за обезвреждане
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Brüel & Kjær положи всички усилия, за да гарантира точността на

Brüel & Kjær и всички други търговски марки, марки за услуги, търговски

информацията, съдържаща се в този документ. Не се поема отговорност

наименования, лога и имена на продукти са собственост на Brüel & Kjær

за грешки или пропуски тук. Отговорност на потребителя е да гарантира

или на трета компания. Нищо в този документ не може да се тълкува

спазването на всички законови или законови изисквания в страната на

като предоставяне, подразбиращо се или по друг начин, на лиценз или

използване. Данните могат да се променят, както и законодателството,

право за използване на която и да е от търговските марки без

затова ви съветваме да получите копия от последните издадени

предварително писмено разрешение на Brüel & Kjær или собственика на
такава търговска марка.

приложими разпоредби, стандарти и насоки.

© Brüel & Kjær. Всички права запазени.
Всички описания, илюстрации и всяка друга информация, свързана с
продукта, са направени като общо описание, са само приблизителни и
за обща насока и информация на потребителя. Те не могат да се тълкуват

Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S
DK-2850 Nærum · Дания

като предполагащи представителство или гаранция по отношение на
тяхната точност, актуалност или пълнота и не са предназначени да

За обслужване и поддръжка се свържете с най-близкия екип за

формират основата на какъвто и да е договор.

обслужване на клиенти на Brüel & Kjær: Централен офис: info@bksv.com,
+45 7741 2400 Китай (Пекин): +86 10 59935811 Франция:

Информацията в този документ не представлява гаранция, представяне
или гаранция относно пригодността или работата на продукта.

service.fr@bksv.com, +33 1 69 90 71 02 Германия: bkservice.de@bksv.com,
+49 421 17 87 0 Италия: it.info@bksv.com, +39 02 5768061 Япония:
info_jp@bksv.com, +81 3 6810 3500 Север и Юг Америка:
bkservice@bksv.com, +1 770 209 6907

Brüel & Kjær не носи отговорност за каквито и да било загуби, независимо
дали са преки, косвени, случайни или последващи, произтичащи от
използването или разчитането на някое от съдържанието на този
документ, независимо дали това съдържание е точно или пълно.
Brüel & Kjær няма да плати никакви щети, независимо дали за загуба или

Испания: servicio.tecnico@bksv.com, +34 91 659 08 20 Обединено
кралство и Ирландия: ukservice@bksv.com, +44 1223 389800

нараняване, наказателни или други, поради използване или разчитане

Отидете на www.bksv.com/contact за информация за контакт с другите ни

на някое от съдържанието в този документ.

глобални офиси.
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Въведение

Това ръководство описва платформите за ръчен анализатор тип 2250 и ръчен анализатор тип 2270, включително:
• Софтуер за измерване на нивото на звука BZ-7222

• Софтуер за честотен анализ BZ-7223 • Софтуер за
регистриране BZ-7224 • Подобрен софтуер за
регистриране BZ-7225 • Опция за запис на сигнал
BZ-7226 • Софтуер за време на реверберация
BZ-7227
• 2-канален вариант BZ-7229 • Опция
за оценка на тона BZ-7231 • Опция за
подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234
Ръководството обяснява как да извършите основно измерване на звука, кои параметри можете да измервате и
как трябва да се работи с ръчния анализатор. Освен това са предоставени някои практически съвети и насоки,
включително всички съответни технически спецификации. Накрая е добавен речник, за да ви помогне със
специфична терминология, намираща се в това ръководство.
Това ръководство е предназначено за всички версии на хардуера (от 1 до 4). Всички хардуерни версии поддържат
най-новия приложен софтуер, обхванат в това ръководство.

1.1 Как да използвате това ръководство
1.1.1 Условни обозначения, използвани в това ръководство

„Анализатор“ се отнася за тип 2250 или тип 2270, ако описанието е валидно и за двата типа.
Инструкциите и описанията, които се отнасят до бутоните на анализатора, са показани с иконите на бутоните,
както се виждат на анализатора. Вижте Глава 2 за списък с икони на бутони и техните функции.

Икони, бутони и раздели, използвани на екрана Обозначени
с удебелен шрифт (например, докоснете иконата на главното меню ).

Стойности на параметри, текст и променливи

Стойностите на параметрите, инструкциите, описанията, появяващи се на екрана, и променливите са обозначени
с курсив (например,

Вътрешен диск).
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Меню, параметри и навигация на екрана Обозначени с
удебелен шрифт (например Настройка > Настройки на честотата > BB Peak).

Клавиатурни записи
Клавиатурните записи и комбинации са обозначени с удебелен шрифт в ъглови скоби (например <Ctrl+b> означава,
че трябва да натиснете бутоните Ctrl и бутона b едновременно).

1.1.2

Начинаещи
Преди да прочетете останалата част от това ръководство, прочетете учебника на Brüel & Kjær за измерване на звук.
Това ще ви даде основна представа за акустичните измервания. Можете да го намерите на уебсайта www.bksv.com,
като напишете „Primer“ в прозореца за търсене. Уебсайтът съдържа и много друга информация, която може да ви
бъде полезна.
Допълнителна информация е достъпна в онлайн помощта, инсталирана на анализатора.

1.1.3

Опитни потребители на оборудване за акустично измерване
Ръководството е създадено така, че да не е нужно да го четете цялото, за да можете да използвате анализатора. Той е
изграден около най-често използваните операции, те са както следва: • Сглобяване на вашия анализатор (вижте глава
2) • Извършване на първото ви измерване (вижте глава 3) • Запознаване с вашия анализатор (вижте глава 4) •
Калибриране (вижте глава 5) • Управление на данни (вижте глава 6) • Свързване към компютър или смартфон или
полево приложение на партньор за измерване (вижте глава 7) • Разширено използване на анализатора – съвети и
трикове (вижте глава 8) • Актуализиране и надграждане на приложения, поддръжка и отстраняване на неизправности
(вижте глава 9)

Въпреки това се препоръчва да прочетете цялото ръководство за подходящи процедури за това как да използвате
анализатора, за да получите точни резултати от измерването на нивото на звука.
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Глава 2
Сглобяване на вашия анализатор

Тази глава описва как да сглобите и настроите вашия анализатор, включително:
• Необходима информация относно хардуерната версия на анализатора
• Диаграма и кратко описание на компонентите на анализатора и различните входове и изходи
връзки
• Преглед на хардуерните компоненти, показващ основните конфигурации на анализатора и
неговите аксесоари

• Инструкции как да сглобите стандартни и допълнителни хардуерни компоненти

2.1

Определяне на вашата версия на хардуера
Хардуерът на анализатора се актуализира периодично. Най-значимата актуализация беше на хардуера
версия 4 (G4) през 2012 г. За да проверите дали вашият анализатор използва G4 хардуер, докоснете и след това Относно. Относно

на екрана ще бъдат изброени версиите на хардуера и софтуера, инсталирани в момента.

2.1.1 Какво е различното с хардуера G4?
Разликите в хардуера на G4 в сравнение с предишните версии включват:
• По-ярък екран, който се вижда по-лесно на пряка слънчева светлина
• Слотът за CF карта беше заменен с втори слот за SD карта, за да се възползвате от предимствата на SD формата
господство на пазарите за съхранение и Wi-Fi
• USB конекторът е променен от USB 1.1 Mini B на USB 2.0 Micro AB. Скоростите на USB 2.0 връзка са по-високи,
а Micro USB конекторът е по-често срещан
• Добавен е втори стандартен USB тип A гнездо за по-лесно свързване към USB периферни устройства като Wi-Fi
ключове, модеми, принтери, GPS приемници и USB към RS-232 адаптери
• 100 Mbps конектор за локална мрежа (LAN) е наличен и за двата вида 2250 и 2270

Machine Translated by Google
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2.2

Компоненти на анализатора
Преглед на основните компоненти на анализатора е даден на Фиг.2.1 и в текста по-долу.

Фиг.2.1

Компоненти на анализатора
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1) Микрофон за измерване: ½″ микрофон Brüel & Kjær с предварителна поляризация със свободно поле. А
здрав и надежден микрофон с широк честотен диапазон.
2) Предусилвател: Използва се за преобразуване на изхода с висок импеданс на микрофона в нисък
импеданс, подходящ за задвижване на дълги удължителни кабели. Стрелката сочи към предусилвателя
вграден сензор за предно стъкло.
3) (Бутон за ръчно натискане на събития): Ръчно посочване на събития по време на измерване. Използвайки
Софтуерът BZ-7222 и BZ-7223 ви позволява да контролирате записа на сигнала и да използвате BZ-7224 Logging
Софтуер или софтуер за подобрено регистриране BZ-7225 можете да вмъкнете маркер за събитие и да го контролирате
записи. С Type 2270 този бутон може да се използва и за заснемане на изображения.
Моля, обърнете внимание:

Записът на сигнал изисква лиценз за опция за запис на сигнал BZ-7226.

4) (Бутон за коментари): Добавете записани аудио съобщения към вашите файлове с измервания.
5)

,

,

, (Бутони за навигация): Те преместват активния екранен компонент (Поле

Селектор) и навигирайте в потребителския интерфейс.
6)

(Бутон за обратно изтриване): Изтрийте последните 5 секунди от данните от измерването или вмъкнете
Изключване на маркер (само BZ-7224 софтуер за регистриране или BZ-7225 подобрен софтуер за регистриране).

7) (Бутон за приемане): Приемете промените, които правите в настройката на анализатора.
8) (Бутон за нулиране на измерването): Изчистване на текущото измерване от екрана.
9) (Бутон Старт/Пауза/Продължаване ): Стартиране, пауза или продължаване на измерване.
10)

(Индикатор за състояние): Червените, жълтите или зелените светлини (или светодиоди), наричани „Трафик“
Светлини“ от двете страни на бутона Старт/Пауза , показват важни състояния на анализатора
по време на работа, тоест измерването е спряно, на пауза или работи. Вижте глава 4 за повече информация
подробности.

11) (Бутон за запазване): Запазване на резултатите от измерването.
12) Екран на дисплея: цветен, чувствителен на допир екран с висок контраст.
13)

(Икона на главното меню): Извиква главното меню, което ви позволява да навигирате незабавно
към всички основни функции на анализатора, като Setup, Explorer (или Data-browser),
Предпочитания и калибриране.

14) (Бутон за включване): Включва и изключва анализатора. Ако се задържи за 1 секунда,
анализаторът преминава в режим на готовност; ако се задържи повече от 4 секунди, той изключва анализатора.
15) Стилус: съхранява се в държач отстрани на анализатора, за използване на чувствителния на допир екран.
Можете да изберете да използвате стилуса или твърдите клавиши, в зависимост от вашите предпочитания и
ситуация на измерване. (Вижте също раздел 4.5.5.)
16) Вторичен микрофон: Добавете записани коментари към измерванията – позициониран на
долната страна на анализатора.
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17) Горен гнездо: Главният входен гнездо за микрофон за анализатора. Измервателният микрофон и предусилвателят (съответно
елементи 1 и 2) обикновено се свързват директно към това гнездо. За повече подробности вижте раздел 2.3.

18) Резба за монтиране на статив: Монтирайте анализатора върху статива и/или удължителя на статива.
19) Монтажна резба за каишка за китка/триножник: Прикрепете каишка за китка към анализатора за допълнителна сигурност
или я използвайте, за да монтирате анализатора върху статива и/или удължителя за статив с помощта на адаптер за статив
UA-1673.
20) Вътрешен батериен пакет: Презареждаем литиево-йонен батериен пакет с голям капацитет за захранване на
анализатор.
21) Шарнирен капак FB-0679/FB-0699: Подвижен пластмасов капак, шарнирно закрепен в горната част, за да осигури защита на
конекторния панел отдолу. За да премахнете, отворете капака и издърпайте пантата от гнездото в горната част на панела
с конектори. Капакът включва гумена вложка с отпечатан преглед на основните конектори и бутон за нулиране за лесно
разпознаване. От вътрешната страна на капака (зад вложката) има вдлъбнатини, които ви позволяват да пробивате дупки
в пластмасовия капак, давайки достъп до основните конектори отдолу, така че да можете да използвате капака, докато са
свързани захранващи или други кабели.

22) Камера (само тип 2270): Добавете изображения към измерванията. Защитена и позиционирана от долната страна на 45
градуса, камерата е проектирана да позволява едновременно заснемане на изображение и измерване на шума, без да е
необходимо препозициониране на анализатора за всяка задача.
23) Високоскоростни USB и LAN интерфейси: – Хардуерни
версии 1 – 3 (G1 – 3): Предлага се само в Тип 2270 – Хардуерна версия 4 (G4): Предлага се
и в двата Типа 2250 и 2270 Бърз, безпроблемен трансфер на данни, записи и снимки обратно
в офиса. И двата високоскоростни интерфейса, USB или LAN, могат да се използват, когато анализаторът е разположен в
непосредствена близост до компютъра. Въпреки това, ако анализаторът е отдалечен от хост компютъра, LAN интерфейсът
има допълнителното предимство на изтегляне на данни от всяко място в рамките на същата LAN мрежа. И двата интерфейса
се използват не само за изтегляне на данни, но и за дистанционно наблюдение и дистанционно управление.

24) Маркировка G4: Показва, че хардуерът е версия 4. Без тази маркировка вашият хардуер е
по-ранна версия.
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2.3

Входове/изходи на анализатора

2.3.1 Хардуерни версии 1 – 3 (G1 – 3):
Фиг.2.2

Конекторен панел тип 2270 G1 – 3
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1) Mini USB интерфейсен гнездо: Използвайте предоставения Mini USB кабел AO-1476 за свързване.
2) Гнездо за слушалки: Използвайте предоставените слушалки HT-0015 за свързване.
3) Изходен гнездо: триаксиален LEMO конектор – използвайте LEMO към BNC кабел AO-0440-D-015 за
свържете се.

4) Входящо гнездо за задействане и тахо: Триаксиален LEMO конектор – използвайте LEMO към BNC кабел AO-0440D-015 за свързване. За свързване на тахосонда могат да се използват други кабели – вижте раздел 2.3.3 за
повече информация.
5) Входящо гнездо (или само за тип 2270, входно гнездо Ch.2): Триаксиален LEMO конектор – в зависимост от
използвания преобразувател, няколко кабела са налични за свързване. Вижте раздел 2.3.3 за повече
информация.
6) Гнездо за външно захранване: Използвайте мрежово захранване ZG-0426 за свързване и зареждане на батерии.
7) Индикатор за зареждане на батерията: Светодиод, който показва кога батерията се зарежда от външно
захранване. Вижте раздел 2.3.3 за повече информация относно цветовите кодове на светодиодите.
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8) Бутон за нулиране: Натиснете, за да нулирате анализатора, ако имате проблеми.
9) Слот за компактна флаш карта: Поставете CF карта с памет, за да запазите данни или да свържете модем (или
модем CompactFlash® или използване на CF към сериен конвертор).
10) Слот за защитена цифрова карта: Поставете SD или SDHC карта с памет, за да запазите данни.
11) (Само тип 2270) Входно гнездо Ch.1: Триаксиален LEMO конектор – в зависимост от
използван преобразувател, налични са няколко кабела за свързване. Вижте раздел 2.3.3 за повече
информация.
12) (Само тип 2270) LAN гнездо: Свържете LAN кабел, за да синхронизирате измерването и настройката
данни с хост компютър през LAN.

2.3.2 Хардуерна версия 4 (G4):
Фиг.2.3

Конекторен панел тип 2270 за хардуер G4
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1) Микро USB интерфейсен гнездо: Използвайте предоставения микро USB кабел AO-1494 за свързване.
2) Гнездо за слушалки: Използвайте предоставените слушалки HT-0015 за свързване.
3) Изходен гнездо: триаксиален LEMO конектор – използвайте LEMO към BNC кабел AO-0440-D-015 за
свържете се.
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4) Входящо гнездо за задействане и тахо: Триаксиален LEMO конектор – използвайте LEMO към BNC кабел AO-0440D-015 за свързване. За свързване на тахо сонда могат да се използват други кабели. Вижте Trigger Input Socket в
раздел 2.3.3 за повече информация.
5) Входящо гнездо (или само за тип 2270: входно гнездо Ch.2): Триаксиален LEMO конектор – в зависимост от
използвания преобразувател, няколко кабела са налични за свързване. Вижте раздел 2.3.3 за повече информация.

6) Гнездо за външно захранване: Използвайте мрежово захранване ZG-0426 за свързване и зареждане на батерии.
7) Индикатор за зареждане на батерията: Светодиод, който показва кога батерията се зарежда от външно
захранване. Вижте индикатора за зареждане на батерията в раздел 2.3.3 за повече информация относно
цветовите кодове на светодиодите.
8) Бутон за нулиране: Натиснете, за да нулирате анализатора, ако имате проблеми.
9) Слотове за сигурни цифрови карти Поставете SD или SDHC карта с памет, за да запазите данни.
10) LAN гнездо: Свържете LAN кабел, за да синхронизирате измерванията и данните за настройка с хост
Компютър през LAN.

11) USB A гнездо: Свързване към Wi-Fi Dongle UL-1050, принтери или други външни USB устройства.
12) (Само тип 2270) Входно гнездо Ch.1: Триаксиален LEMO конектор – в зависимост от използвания преобразувател,
няколко кабела са налични за свързване. Вижте раздел 2.3.3 за повече информация.

2.3.3

Описание на входовете и изходите
Горен гнездо
Вижте елемент 17 на фиг.2.1.
Този 10-пинов LEMO конектор е основният микрофонен вход за анализатора. Микрофонът (включително
предусилвател ZC-0032) обикновено се свързва директно към този конектор. Ако е необходимо обаче, един от двата
удължителни кабела за микрофон (AO-0697-D-030, 3 m, или AO-0697-D-100, 10 m), може да се монтира между входното
стъпало и основния входен гнездо за микрофон, за да удължете разстоянието до желаната дължина.

За тип 2270 микрофонът е свързан към входен канал 1. В допълнение, можете да използвате двоен 10-полюсен
адаптер JP-1041 за достъп както до входен канал 1, така и до входен канал 2.

USB интерфейс
Вижте позиция 1 на Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или позиции 1 и 11 на Фиг.2.3 (G4 анализатори).
USB интерфейсът осигурява високоскоростна директна комуникация с USB порта на вашия компютър за
синхронизиране на измерванията и данните за настройка: • G1 – 3 анализатори: Използвайте предоставения Mini
USB кабел AO-1476 • G4 анализатори: Използвайте предоставения Micro USB кабел AO-1494
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Свързване към Wi-Fi мрежа чрез USB (само за G4)
Поставете Wi-Fi ключ (UL-1050) в стандартния USB тип A гнездо (елемент 13, Фиг.2.3) на анализатора, за да се свържете
към Wi-Fi мрежа.

Вижте раздел 8.3.1 за повече информация.

Свържете се с принтер чрез USB
За анализатори G1 – 3 използвайте предоставения адаптер AO-0657, за да се свържете към принтер, който поддържа
език PCL® чрез USB гнездо.
За анализатори G4 използвайте стандартния USB тип A гнездо (елемент 13, Фиг.2.3) на анализатора, за да се свържете
с принтери или други външни USB устройства.
Вижте раздел 8.1.6 за повече информация относно настройката на принтера.

Гнездо за слушалка
Вижте позиция 2 на Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или Фиг.2.3 (G4 анализатори).
Свържете комплект слушалки с помощта на 3,5 мм гнездо за слушалки с минижак за преглед на записани коментари
или за наблюдение на измерения звук. Използвайте предоставените слушалки, HT-0015.

Изход
Вижте позиция 3 на Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или Фиг.2.3 (G4 анализатори).
Този триаксиален LEMO конектор се използва за извеждане на кондиционирания входен сигнал, за целите на
мониторинга или за извеждане на генераторния сигнал. Използвайте кабел AO-0440-D-015 (LEMO към BNC).

Тригер и тахо вход Вижте т. 4
Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или Фиг.2.3 (G4 анализатори).
Този триаксиален LEMO конектор се използва за външен тригерен вход, или старт/стоп сигнали към анализатора, или
за наблюдение на външно напрежение. С помощта на софтуер BZ-7222, BZ-7223, BZ-7224 или BZ-7225 можете да
контролирате записа на сигнала (това изисква лиценз за опцията BZ-7226). Ако искате да започнете и спрете записа с
помощта на външно устройство, свържете го към този вход. Вижте подробности в Приложение А.

Този триаксиален конектор LEMO може да се използва и за измерване на скорост с тахо сонда MM-0360/2981 или друг
външен тахометър. За да свържете тахо сонда, използвайте един от следните кабели: • AO-0440-D-015: щепсел LEMO
към BNC, 1,5 m • AO-0727-D-010: жак LEMO към BNC, 1,0 m • AO-0726- D-030: LEMO до SMB, 3,0 m (препоръчва се с
MM-0360/2981)
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Вход 1 или заден гнездо Канал 1 (само тип 2270)
Вижте позиция 11 на Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или Фиг.2.3 (G4 анализатори).
Този триаксиален LEMO конектор се използва за AC или CCLD входове към канал 1. Може да се използва, когато
анализиране на електрически сигнали от (например) преобразуватели или записи на сигнали. Използвайте един от
следните кабели: •
AO-0440-D-015: щепсел LEMO към BNC, 1,5 m
• AO-0727-D-010: жак LEMO към BNC, 1,0 m
• AO-0701-D-030: Кабел за акселерометър, LEMO до M3, 3,0 m
• AO-0702-D-030: Кабел за акселерометър, LEMO до 10–32 UNF, 3,0 m
• AO-0722-D-050: Кабел за акселерометър, LEMO към MIL-C-5015, 5,0 m

Вход (входен канал 2 или заден гнездо канал 2 за тип 2270)
Вижте позиция 5 на Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или Фиг.2.3 (G4 анализатори).
Този триаксиален LEMO конектор се използва за AC или CCLD входове към тип 2250 или към канал 2 на
Тип 2270. Може да се използва при анализиране на електрически сигнали от (например) преобразуватели или
записи на сигнали. Използвайте един от кабелите, изброени под Вход 1.

Външно захранване
Вижте позиция 6 на Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или Фиг.2.3 (G4 анализатори).
Анализаторът се захранва от вътрешна акумулаторна батерия. Индикация за налични
зареждането се показва от иконата на батерията в долната част на екрана. Ако оставащото зареждане е
изтощени или празни, батериите могат да бъдат презаредени чрез свързване на мрежово захранване ZG-0426 към
Вътр. Захранващ контакт. Когато захранващият кабел е свързан, ще се покаже иконата
на мястото на иконата на батерията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

Не разглобявайте и не излагайте батерията на огън или вода.
Използвайте само указаното зарядно устройство за батерии.

Не се препоръчва зареждане под 0 °C (32 °F). Ако заредите батерията по-долу
0 °C, животът на батериите ще бъде намален.
Не зареждайте батерията при температури над 60 °C.

11
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Индикатор за зареждане на батерията

Вижте позиция 7 на Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или Фиг.2.3 (G4 анализатори).
Индикатор за зареждане на батерията (LED) показва, когато батерията се зарежда отвън

захранване: • С G1 – 3 анализатора: Светодиодът е постоянна зелена светлина, когато е подадено външно захранване
(и батерията се зарежда) и мигаща зелена светлина, когато зареждането приключи
• С G4 анализатори: Светодиодът свети в червено, когато е подадено външно захранване (и батерията се зарежда);
зелено, когато батерията е напълно заредена; и синьо, за да покаже, че устройството е в режим на готовност и
се захранва от батерия

Бутон за рестартиране

Вижте позиция 8 на Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или Фиг.2.3 (G4 анализатори).
Разположен над USB конектора, той се използва за нулиране на анализатора, ако имате проблеми с
анализатор и не може да го накара да работи. За да нулирате, натиснете бутона с върха на писалката (вижте
глава 9 за отстраняване на неизправности).

Слот за CompactFlash (CF) карти (само хардуерни версии 1 – 3)
Вижте т. 9 на Фиг.2.2.
Този слот приема карти с размер CF и може да се използва за памет или, например, модем.

Слот за Secure Digital (SD) карти Вижте позиция
10 на Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или позиции 9 и 10 на Фиг.2.3 (G4 анализатори).
SD слотовете приемат SD и SDHC (Secure Digital High Capacity) карти с памет и обикновено са
използвани за запазване на данните от измерванията. Приемливи са капацитети до 32 гигабайта.
Моля, обърнете внимание:

Анализаторите G1 – 3 имат само един слот за SD карта. G4 анализаторите имат два слота.

LAN гнездо
Вижте позиция 12 на Фиг.2.2 (G1 – 3 анализатори) или Фиг.2.3 (G4 анализатори).
Целият хардуер на G4 има един LAN контакт със 100 Mbit връзка. С G1 – само 3 анализатора
Тип 2270 е оборудван с 10 Mbit LAN връзка.
LAN гнездото осигурява високоскоростна директна комуникация с LAN. Използва се за синхронизиране
данни за измерване и настройка с хост компютър. Жълтият светодиод вдясно свети, когато има връзка.
Зеленият светодиод отляво мига, когато има активност по LAN връзката.
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2.4 Хардуерна настройка
Фиг.2.4

Тип 2250/2270 – Преглед на хардуера

UA-1404
На открито

UA -1650

Комплект микрофон

90 mm предно стъкло
с AutoDetect

4231
Звук

4189/4190/4966 Микрофон

Калибратор

ZC -0032 Микрофон
Предусилвател

KE -0441

AO -0697-D-100

AO -0697-D-030

Микрофон
Ext. Кабел 10м

Защитен

JP-1041

Покрийте

Двоен 10-полюсен

Адаптер

Микрофон
Ext. Кабел 3м

UA -1654
5 допълнителни стилуса

UA -1317
Микрофон
Държач

UA -1673

UL -1050

Адаптер за

Wi-Fi ключ за

Стандартен

Ръчен анализатор

UA -0801

Стойка за статив

UL -1009

Малък статив

Индустриален клас SD

(или UA -0587)

Карта с памет за

DH -0696

Ръчен анализатор

Каишка за китка

BZ -5298
2250/2270

CD със софтуер

Ръчен

за околната среда, вкл.

Анализатор

KE -0440
Пътна чанта
за 2250/2270 и

Помощен софтуер

QB -0061

Аксесоари

Акумулаторна
Батерия

FB -0699

ZG -0444

Шарнирен
капак за ръчен

Батерия

UA -1651

зарядно устройство

Статив

Анализатор

за QB-0061

Разширение

за ръчни
Анализатор

Интерфейсни кабели

AO -0646

(виж списъка)

Звуков кабел,
1,5 м

UA -0587
Статив

Интерфейсни кабели:

AO-1449-D-010
LAN Cross-over кабел, 1 m
АО-1450

(или UA -0801)

LAN кабел 1,5м
ZG -0426
Мрежово захранване
HT-0015

AO -0440-D-015

Слушалки

Входен кабел,
1,5 м

AO -0440-D-015
Изходен кабел,
1,5 м

AO-0440-D-015

Входен кабел за задействане,
1,5 m

AO -1476
USB кабел 1.8м
за хардуер в. 1 – 3
AO -1494
USB кабел 1.8м
за хардуер v. 4

040031/10
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2.5

Сглобяване на анализатора

2.5.1

Зареждане на батерията за първи път
Батерията QB-0061 се доставя заредена до приблизително половината капацитет при първоначалната доставка.
Заредете напълно батерията, преди да сглобите анализатора за първи път. Свържете мрежовото захранване ZG-0426
към външния захранващ контакт. Трябва да отнеме 8 до 10 часа.
На анализаторите G1 – 3 индикаторът за зареждане на батерията показва постоянна зелена светлина, когато е
приложено външно захранване (и батерията се зарежда) и мигаща зелена светлина, когато зареждането приключи.
На хардуера G4 светлината е червена, когато батерията се зарежда, и зелена, когато зареждането приключи.
Можете да оставите анализатора с включено външно захранване, дори когато батерията е напълно заредена. Вижте
раздел 9.4.3 за повече информация.

2.5.2 Извършване на добри измервания
Използването на вашия тип 2250 или тип 2270, който напълно отговаря на стандарта IEC 61672–1, гарантира, че винаги
правите добри измервания. Анализаторът трябва да се настрои, като се използват следните препоръчителни
инструкции за сглобяване. Това се прави, за да се сведе до минимум влиянието на акустичните отражения по време
на измерванията. Всички компоненти, описани по-долу, са показани на Фиг.2.1 и Фиг.2.4.
Друг набор от инструкции е предоставен в раздел 2.5.3 за ситуации, в които трябва да поставите микрофона на
разстояние от анализатора, като същевременно спазвате стандарта.

Поставяне на измервателния микрофон Измервателният
микрофон трябва да бъде поставен далече от екраниращи, отразяващи или абсорбиращи обекти. В дифузно звуково
поле абсорбиращите обекти ще намалят измерените нива на звука. В свободно звуково поле отразяващите обекти
могат да променят измерените нива на звука. Обикновено нивото на звука на 0,5 m от плоска отразяваща стена е с 3
dB по-високо, отколкото ако нямаше стена.
Операторът на системата може лично да екранира, абсорбира и отразява и може да бъде допълнителен източник на
шум. Измервайте надолу по вятъра при сухи условия със скорост на вятъра под 5 m/s.
Оптималната позиция за микрофона се намира най-добре чрез изпробване на различни позиции и наблюдение на
получените нива на звука.

Монтиране на измервателния микрофон
ВНИМАНИЕ:

Преди да монтирате измервателния микрофон, обърнете внимание на следните
предпазни мерки: • Когато завинтвате микрофона, правете го внимателно, за да
избегнете повреда на резбите • Пазете прах и чужди тела от диафрагмата на микрофона
• Не докосвайте диафрагмата с нищо – тя е много деликатна
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Най-добра практика:

След като измервателният микрофон и предусилвателят са сглобени и свързани към вашия анализатор, те обикновено
трябва да останат свързани към анализатора.

За да се свържете:

1) Внимателно завийте микрофона върху предусилвателя ZC-0032, вижте позиции 1 и 2 на фиг.2.1.
2) Поставете мъжкия щепсел на предусилвателя в горния контакт на анализатора (вижте точка 17 в
Фиг.2.1) и натиснете внимателно, докато щракне на място.
За да прекъснете връзката:

За да изключите предусилвателя и микрофона от анализатора, хванете здраво заключващата яка и плъзнете назад,
за да премахнете комбинацията от предусилвател и микрофон.

Монтиране на предното стъкло За
кратки измервания на шума на открито (или измервания на закрито, изложени на движение на въздуха) монтирайте
Windscreen UA-1650 върху комбинацията от микрофон и предусилвател, като се уверите, че щраква на място върху
сензора за предното стъкло. Сензорът е вграден в предусилвателя, виж т.2 на фиг.2.1. Иконите в полето за състояние
на екрана показват дали предното стъкло е разпознато или не. За по-дългосрочни измервания на открито вижте
Монтиране на комплекта външен микрофон по-долу.

Монтиране на анализатора върху удължителя на статива и статива
За да монтирате анализатора върху удължителя за статив UA-1651 и малък статив UA-0801:
1) Завийте стеблото за удължаване на статив UA-1651 към шпилката с резба на сферичния шарнир на малък статив
UA-0801. Закрепете сферичния шарнир грубо във вертикално положение (т.е. на една линия със статива), докато
сте готови да следвате инструкциите в стъпка 4.
2) Завийте удължителя UA-1651 в анализатора, като използвате гнездото с резба в долната част на гърба на
анализатора (вижте елемент 18 на фиг. 2.1).
3) Поставете малък статив UA-0801 (включително анализатора) в желаната позиция и го регулирайте на необходимата
височина. Уверете се, че един от трите крака сочи приблизително в същата посока, в която трябва да сочи
вашият анализатор (наричан преден крак).
4) Позиционирайте удължителя под ъгъл от 45° спрямо хоризонталата и вертикално в съответствие с предния крак
на статива, за да сте сигурни, че цялата настройка е стабилна.

Моля, обърнете внимание:

Процедурата е същата, ако се използва статив UA-0587 вместо малък статив UA-0801.

Готови сте да започнете да измервате, вижте Глава 3.

2.5.3

Алтернативен метод на измерване (разширен микрофон)
Измервателният микрофон може да бъде поставен на разстояние от анализатора чрез свързване на удължителен
кабел и монтиране на микрофона към държач за микрофон или към комплект за външен микрофон UA-1404.
Анализаторът трябва да се настрои, като се използват следните инструкции за сглобяване. Това е, за да се гарантира,
че аксесоарите имат ограничено акустично влияние върху анализатора по време на
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измерване. Всички компоненти, описани по-долу, са показани на Фиг.2.1 и Фиг.2.4.

Монтиране на комплекта за външен микрофон За
дългосрочни измервания на открито ще е необходим комплект за външен микрофон UA-1404 като алтернатива на
предното стъкло. Ако случаят е такъв, монтирайте комплекта върху комбинацията от микрофон и предусилвател
според инструкциите за сглобяване и монтаж в Ръководството за потребителя за комплекта за външен микрофон, BE
1077.

Свързване на удължителен кабел за микрофон
Допълнителните удължителни кабели, които се препоръчват за използване с тип 2250/2270, са: •
AO-0697-D-030 – 3 м дължина • AO-0697-D-100 – 10 м дължина

Моля, обърнете внимание:

Свързването на препоръчан удължителен кабел за микрофон няма акустичен ефект върху
измерването на анализатора и няма ефект върху калибрирането. Въпреки това, въпреки че не
е от съществено значение повторното калибриране, добра практика за измерване е да
калибрирате цялата измервателна верига (включително удължителен кабел за микрофон)
преди да започнете измерване.
За да свържете микрофон чрез удължителен кабел:
1) Внимателно завийте микрофона върху предусилвателя ZC-0032, вижте позиции 1 и 2 на фиг.2.1.
2) Поставете предусилвателя в женския щепсел на удължителния кабел и го натиснете леко, докато щракне на място.

3) Поставете мъжкия щепсел на удължителния кабел в горния контакт на ръчния анализатор (вж.
17 на Фиг.2.1) и натиснете леко, докато щракне на място.
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Свързване на два микрофона (само тип 2270)
За да свържете два микрофона към Type 2270:
обърнете внимание:

Моля,

Ще ви трябва двоен 10-полюсен адаптер JP-1041, два удължителни кабела (AO-0697-D-030 с дължина 3 м или AO-0697D-100 с дължина 10 м) и два предусилвателя и два микрофона.

1) Внимателно завийте микрофоните към предусилвателите ZC-0032, вижте точки 1 и 2 в Компонентите на анализатора
(фиг.2.1).
2) Поставете предусилвателите в женските щепсели на удължителните кабели и натиснете внимателно, докато
в позиция.
3) Поставете мъжките щепсели на удължителните кабели в женските щепсели на двойния 10-полюсен
адаптер и натиснете внимателно, докато щракнат на място.
обърнете внимание:

Моля,

Канал 1 е маркиран като CH 1, а канал 2 е маркиран като CH 2 на двойния 10-полюсен адаптер.

4) Поставете мъжкия щепсел на двойния 10-полюсен адаптер в горния контакт на Тип 2270 (вижте елемент 17 на Фиг.2.1)
и натиснете внимателно, докато щракне на място.

Монтиране на измервателния микрофон върху държача на микрофона и статива
За да монтирате комбинацията от микрофон и предусилвател върху държач за микрофон UA-1317 и
Малък статив UA-0801:
1) Поставете малък статив UA-0801 в желаната позиция и регулирайте на необходимата височина.
2) Завийте държача за микрофон UA-1317 върху шпилката с резба на шарнира на статива и
позиционирайте държача според изискванията.

3) Натиснете внимателно комбинацията от микрофон и предусилвател в държача на микрофона, така че да се захване
за корпуса на микрофона и предусилвателя. Уверете се, че кабелът на микрофона е поставен правилно в пластмасовия
водач.
Готови сте да започнете да измервате, вижте Глава 3.

2.5.4 Измерване за удобство
Измерванията, които трябва да се извършат в кратки срокове, без особена точност, могат да бъдат извършени чрез
просто задържане на анализатора или използване на произволна комбинация от хардуерни компоненти и аксесоари,
показани на фиг.2.4.

2.5.5 Измерване с помощта на акселерометри
За измерване на вибрации ви е необходим акселерометър като измервателен преобразувател. Акселерометърът е
свързан към задната букса на анализатора.
Моля, вижте Глава 3 от ръководството за потребителя на софтуера за анализ на FFT BE 1778 за подробна информация
относно избора на правилния акселерометър и как да го монтирате правилно.
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Глава 3
Правете първото си измерване
Тази глава описва:

• Насочете и изстреляйте измервания

• Основни измервания
• Запазване на вашите данни

• Документиране на резултатите
Предполага се, че току-що сте получили своя анализатор и го включвате за първи път.
Ако анализаторът е бил използван преди и предишният потребител е инициирал функцията за много потребители,
тогава екраните, които се показват, може да не следват последователността, описана по-долу. Ако това е
случай, моля, вижте раздел 8.1.4.
Стилусът се съхранява в държач отстрани на анализатора, вижте позиция 15 на фиг.2.1. Това може да бъде

Моля, обърнете внимание:

използва се на чувствителния на допир екран за избор на икони и функции по време на процедурите
които следват. Като алтернатива можете да използвате различните бутони, вижте позиции 3 до 11 на фиг.2.1.

Следните процедури предполагат, че измервателният микрофон и предусилвателят имат
е монтиран, както е описано в глава 2, и анализаторът има напълно заредена батерия, вижте раздела
2.5.1.

3.1

Насочи и стреляй
Като използвате следната основна процедура, вие ще можете да започнете да използвате вашия ръчен анализатор
незабавно да направите измервания и да започнете процеса на запознаване:
1) Включете, като натиснете и се уверете, че шаблонът на проекта SOUND LEVEL METER е включен
избран (вижте раздел 3.2.2 за инструкции).
2) Проверете дали пътят на данните в горната част на екрана показва правилната задача/проект (т.е.
където искате да запишете новите данни). Вижте раздел 6.1.1.
3) Задайте режим на измерване на >

Наръчник (и променете всички параметри за настройка ), като докоснете

Настройка.
4) Натиснете бутона Старт/Пауза ,
5) Използвайте измерването
Старт/Пауза .

след това наблюдавайте индикатора за състояние (светофар).
, продължи

, Бутони за обратно изтриване и нулиране за управление на
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6) Когато измерването приключи, натиснете бутона Запазване , за да запазите вашите данни.
7) Добавете всякакви устни коментари към измерванията, като натиснете бутона за коментар ,
и добавете всякакви писмени коментари, като докоснете > Добавяне на бележка към текущото измерване.
8) За да видите и организирате данните си, докоснете
Моля, обърнете внимание:

> Explorer.

Не е необходимо да задавате обхвати на измерване, анализаторът има динамичен обхват от
повече от 120 dB, от 140 dB надолу до нивото на шума на микрофона (ако
микрофонът има номинална чувствителност).

Ако имате нужда от повече помощ, следващият раздел описва по-подробно процеса на измерване.
Ако не, моля, продължете към Глава 4.

3.2

Извършване на измерване

3.2.1

Включване
Включете анализатора, като натиснете . Времето за стартиране зависи от състоянието, в което е бил анализаторът
при последното изключване и може да отнеме до 2 минути от студен старт или до 10 секунди
ако анализаторът вече е в режим на готовност (т.е. от топъл старт).

Моля, обърнете внимание:

Студеният старт е повторно зареждане на анализатора от ROM. Това обикновено се случва след анализатора
е бил изключен за известно време или от потребителя, или след автоматично изключване. Топлият старт
извежда анализатора бързо от режим на готовност до напълно работещ без него
трябва да се рестартира. (Батерията трябва да се зареди, за да се случи това, вижте раздел 2.5.1.)

3.2.2

Изберете Шаблон и Измерете
След инициализацията се появява екранът, показан на фиг.3.5:

Фиг.3.5
Звукомер
показан в реда на
шаблона
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1) Проверете дали шаблонът на проекта SOUND LEVEL METER се показва в горната част на екрана
(фиг.3.5). За повече информация относно шаблоните вижте Какво е шаблон на проект? в края на
този раздел.
Фиг.3.6
Промяна на шаблона на
проекта

2) Докоснете Режим на измерване в областта за преглед и задайте
обърнете внимание:

Моля,

Наръчник (фиг.3.7).

Стълбовата графика, показваща нивото на звуково налягане LAF , вече е активна, но параметри като напр
LAeq не са. Това е така, защото LAF е моментна стойност, винаги достъпна за показване,
докато LAeq е измерена стойност, която трябва да бъде осреднена за определен период от време.
Следователно не може да се покаже, преди да сте започнали измерване с помощта на
Бутон за стартиране/пауза .

Фиг.3.7
Настройка
на режима на измерване

3) Натиснете бутона Старт/Пауза , за да започнете измерването.
Забележете иконата Running на екрана и наблюдавайте червените, жълтите и зелените индикатори за състояние

около бутона Старт/Пауза , докато измервате.
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Индикаторите са:
– Жълт индикатор за състояние мига на всеки 5 s преди започване на измерването – Постоянно
зелен индикатор за състояние след натискане на бутона Старт/Пауза и по време на
измерването (ако всичко е наред)
– Кратко зелено мигане на всяка секунда означава, че измерването чака задействане
– Жълт индикатор за състояние мига на всеки 5 s, когато сте спрели, запазили
измерване и са готови да направят друго измерване – Жълтият
индикатор за състояние мига бавно (0,5 s включен, 0,5 s изключен), когато е на пауза
– Червен индикатор за състояние мига бързо, ако срещнете състояние на претоварване по време на
измерване
4) Използвайте Старт/Пауза

, продължи

, Бутони за обратно изтриване и нулиране за управление на

измерване. Полето за състояние в горната част на екрана ще даде кратка текстова обратна връзка за
работа с бутон. Визуална индикация за състоянието на измерването също се показва на
,
ред на състоянието, чрез иконата Спрян , иконата Работещ
и иконата Пауза (фиг.3.8).

Фиг.3.8
Измерване

обратна
връзка в Статус
Поле

5) Превключвайте между различни параметри на дисплея, както е необходимо, като докосвате всеки параметър
поле (например LAF90.0 на Фиг.3.8) със стилуса и избиране на други параметри от
падащи списъци, които се появяват.
Съвет:

Разделите в долната част на екрана ви позволяват да изберете различни начини за показване на
резултати от измерване:

– Разделът Broadband показва моментално показание на LAF със свързаната лентова графика и
четири параметъра за измерване, последвани от два параметъра за настройка на измерването. (
първият параметър се показва с по-голям размер на шрифта за по-добра четливост (фиг.3.8))
– Разделът XL View увеличава размера на първото показание на параметъра до четирицифрен, цял екран
дисплей (включително десетична точка)
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6) Задайте режим на измерване на

Автоматичен и изберете предварително зададено време за вашето измерване. Тогава

повторете стъпки 3 и 4. Измерването автоматично ще спре на пауза след предварително зададеното време. Това
ви позволява или да запазите вашето измерване, или да продължите измерването, ако е необходимо.
7) Докоснете

> Настройка (фиг.3.9).

Фиг.3.9
Опции на главното меню

Променете параметрите за претегляне на широколентовия достъп, като докоснете до Честота
Настройки, след това върху полето за параметър за претегляне от дясната страна на екрана. Тежест
ще се появи падащо меню (фиг.3.10). Променете параметрите според изискванията.
Фиг.3.10
Промяна на
настройките на
широколентовата честота

8) Върнете се към екрана с лентова графика на шаблона SOUND LEVEL METER, като докоснете и вие
са готови да направят ново измерване.
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Какво е шаблон на проект?
Шаблонът на проекта съдържа всички необходими общи настройки на дисплея и настройки за измерване
за извършване на измерване на шума. Шаблонът не съдържа данни за измерване – тези
данните се записват като индивидуални проекти, съхранявани в папки за работа, вижте раздел 6.1.1. Шаблони за проекти

обхванати от това ръководство са:
• Звукомер (включен в софтуера BZ-7222)
• Честотен анализ (включен в софтуера BZ-7223)
• Регистриране (включено в софтуера BZ-7224)
• Подобрено регистриране (включено в софтуера BZ-7225)
• Време за реверберация (включено в софтуера BZ-7227)
Моля, обърнете внимание:

• Опцията за запис на сигнал BZ-7226 не съдържа конкретен шаблон – сигнал
опциите за запис са налични във всички шаблони.
• Опцията за оценка на тона BZ-7231 не съдържа конкретен шаблон – тон
опциите за оценка са налични във всички шаблони, включени в BZ-7223/24/25/30.
• Опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234 работи с всички шаблони
включени в BZ-7222/23/24/25
• 2-канална опция BZ-7229 (за тип 2270) позволява 2-канална работа за всички
2-канални шаблони, включени в BZ-7222/23/24/25/28 и за опция за запис на сигнал BZ-7226
и опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234.

Ако направите промени в настройките в шаблон на проект, '*' ще се появи до шаблона
име, за да покаже, че новите настройки не са запазени.
За да запазите шаблона, докоснете името на шаблона в горната част на дисплея, за да отворите шаблона
Explorer (или докоснете Главно меню ) и докоснете Запазване .

3.3

Запазете вашето измерване
Когато завършите измерването, трябва да го запишете. По подразбиране анализаторът

Проект 001
създава проект, наречен . (Последващите
измервания ще бъдат етикетирани и т.н. Това ще се случва

Проект 002,

Проект 003, всеки път, когато запазите измерване* .)

Проверете дали пътят на данните в горната част на екрана се

Проект 001*и запазете вашето измерване

показва, като натиснете бутона Запазване . За повече подробности вижте раздел 6.1.
Моля, обърнете внимание:

Ще се появи звездичка до проекта в горната част на полето за състояние, веднага щом вие
започнете вашето измерване (фиг.3.11). Това означава, че измерването не е извършено
запазени. Той ще изчезне, след като запазите измерването.

*

Ако използвате Софтуер за време на реверберация BZ-7227, моля, имайте предвид, че има повече измервания,
съхранени в проекти за време на реверберация, отколкото проекти за шумомер, честотен анализатор или
регистрационни проекти, които съдържат по едно измерване във всеки проект. Вижте глава 14 за повече
информация относно BZ-7727.
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Фиг.3.11
Запазване на вашето

измерване

3.3.1 Преглед на запаметените измервания
За да видите запазеното измерване:
1) Докоснете името на проекта или

> Explorer.

, това докоснете Като
2) Докоснете името на вашето измерване (в този Проект
случай)001
и след
алтернатива докоснете иконата отляво на името на проекта, за да отворите и видите.
Фиг.3.12
Преглед на
вашето измерване
в Explorer

Отворете

(фиг.3.12).
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3.4 Документирайте вашето измерване
Добавяне на анотации
Докоснете (горния десен ъгъл на екрана (Фиг.3.11)), за да отворите екрана с анотации с метаданни в раздела Метаданни
и анотации в раздела Анотации (Фиг.3.13).
Съвет:

Ако иконата не се вижда, нямате никакви метаданни или анотации. Преместете селектора на полето в реда
с помощта на клавишите със стрелки и го преместете надясно, докато се покаже иконата.

Фиг.3.13
Раздел Метаданни на
екрана Анотации

Метаданните са текст или числа, които лесно се задават и променят с помощта на клавиатурата или се избират от
дефиниран от потребителя списък за избор. Метаданните се съхраняват заедно с измерването в проекта. Обърнете се
към раздел 8.7 за по-изчерпателно описание на използването на метаданни.
Ако сте дефинирали някои метаданни в раздела Метаданни , ще получите напомняне да актуализирате тези метаданни
всеки път, когато запишете проект. Докоснете бутона Да , за да отворите раздела Метаданни (можете също да изберете
да деактивирате напомнянето).
Докоснете, за да затворите екрана с анотации.

Устни метаданни Това се
прави преди, по време* или след запазване на измерването чрез натискане и задържане на бутона за коментар ,
докато говорите с анализатора. (Микрофонът, разположен от долната страна на анализатора, ще улови вашите
коментари.) Записът спира, когато освободите бутона.

Моля, обърнете внимание:

Докоснете Paperclip , за да видите списък с всички анотации в проекта, и докоснете Loudspeaker в
анотацията, за да чуете коментара с помощта на слушалките, включени в гнездото за слушалки.

*

За софтуера за регистриране BZ-7224 и софтуера за подобрено регистриране BZ-7225 поясненията могат да се добавят
директно към профила на измерване по време на измерването, вижте раздел 11.2.
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Текстови метаданни
Това се прави преди, по време или след запазване на измерването чрез докосване > Добавяне на бележка към
Текущо измерване Ще се появи празен екран с бележки, където можете да правите писмени коментари
относно измерването, като използвате стандартната клавиатура с пълни символи, която се появява в долната част
на екрана Бележки. Вижте примера на фиг.3.14.
Докоснете Кламер , за да видите списък с всички анотации в проекта и докоснете Текст в анотацията
за да видите коментара.
Фиг.3.14
Пример за писмена
анотация, която е
прикрепен към a

измерване

GPS метаданни
Това може да се направи и преди, по време или след запазване на измерването, като докоснете
Забележка към Cur. Измерване.

> Добавете GPS

Ако е свързан GPS приемник (чрез USB), когато натиснете бутона Запазване , след това GPS
бележката се създава автоматично с позицията. Отстранете GPS приемника след употреба, за да спестите
мощност.
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Фиг.3.15
Пример за GPS бележка

Ако нямате GPS приемник, но знаете позицията (например от вашия смартфон),
можете ръчно да въведете позицията в GPS бележката.
GPS бележката започва с „Позиция:“ и включва географската ширина и дължина. За ръчно въвеждане,
моля, въведете географската ширина и дължина в един от следните формати:
Градуси:

DD.ddddddY DD.ddddddX

Пример: 55.816730N 12.532855E

DD MM.mmmmY DD MM.mmmmX

Градуси минути:

Пример: 55 49.0038N 12 31.9713E

Градуси Минути Секунди: Пример:

DD MM SS.sssY DD MM SS.sssX

55 49 0.288N 12 31 58.278E
където

х = E или W и

Y = N или S. Ако използвате само градуси, тогава можете да използвате +/– вместо N/S и

E/W (пример: 43.08011N,79.071007W = 43.08011,–79.071007). Можете да използвате „,“ вместо
„пространство“ между географска ширина и дължина

GPS бележката може да се използва от Measurement Partner Suite (MPS) BZ-5503 за локализиране на
измерване в Google Maps™.

Метаданни на изображението (само тип 2270)
Това може да се направи и преди, по време или след запазване на измерването чрез докосване > Добавяне
Изображение към текущо измерване. След това ще се появи дисплеят на визьора, показващ какво е
идващи през обектива на камерата. Камерата е с фиксиран фокус и автоматично регулира светлината
чувствителност; просто трябва да позиционирате анализатора така, че обектът, който искате да заснемете, да е видим
във визьора и след това натиснете бутона за ръчно събитие или докоснете иконата, за да заснемете
изображението – виж фиг.3.16.
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Фиг.3.16
Визьор

Когато бъде заснето, изображението се представя като неподвижно изображение и можете да запишете заснетото
изображение, като натиснете бутона Запазване (или като затворите изгледа Изображения ), или можете да отхвърлите
изображението, като натиснете бутона Изтриване назад .
Фиг.3.17
Визьор

Моля, обърнете внимание:

Когато приключите, докоснете иконата, за да се върнете към екрана за измерване. Докоснете кламер , за
да видите списък с всички анотации в проекта, и докоснете иконата на камерата в анотацията, за да
видите изображението.
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3.4.1 Урок за анотация
За да се запознаете по-добре с този процес, опитайте следното:
1) Направете ново измерване (вижте раздел 3.1, ако не сте сигурни).
2) Докоснете Кламер и дефинирайте или изберете метаданни.
3) Направете кратък писмен коментар и го прикачете към новото измерване (както преди
описан).
4) Направете кратък устен коментар (както е описано по-горе).
5) Направете изображение (както е описано по-горе – само за тип 2270).
6) Докоснете кламер и проверете дали имате три анотации – изберете една от тях, за да видите/чуете
анотацията.

3.5

Изключвам
Изключете анализатора, като натиснете .

Ако се задържи за 1 секунда, анализаторът преминава в режим на

готовност; ако се задържи повече от 4 секунди, той изключва анализатора.
Анализаторът ще се изключи автоматично, когато е бил в режим на готовност без външно захранване повече от 30
часа.
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Глава 4
Запознаване с вашия анализатор

Тази глава описва основните характеристики и функции на вашия анализатор, включително:
• Какво е шумомер (SLM)
• Какво може да прави ръчният анализатор
• Как да получите помощ • Какво е
Measurement Partner Suite (MPS) • Как да навигирате
през потребителския интерфейс

4.1 Какво е шумомер?
SLM е инструмент, който е проектиран да измерва нивата на звука по стандартизиран начин. SLM се
състои от микрофон, предусилвател, главен процесор и устройство за четене. Микрофонът преобразува
звуковия сигнал в еквивалентен електрически сигнал. Електрическият сигнал, който микрофонът
създава, е на много ниско ниво, така че той се усилва с помощта на предусилвател, преди да бъде
обработен от главния процесор.
Обработката включва прилагане на честотни и времеви претегляния към сигнала, както е посочено от
международни стандарти, като IEC 61672–1, на които анализаторът отговаря.
Честотното претегляне регулира начина, по който SLM реагира на различни звукови честоти. Това е
необходимо, тъй като чувствителността на човешкото ухо към звука варира в зависимост от честотата
на звука. Най-често използваното честотно претегляне е A-претегляне, което настройва сигнала по
начин, който най-добре наподобява реакцията на човешкото ухо при средни нива. A-теглото се изисква
за почти всички измервания на шума в околната среда и на работното място и е посочено в
международни и национални стандарти и насоки. Всички измервателни параметри на анализатора
прилагат A- или B-претегляне и избор на C- или Z-претегляне, с изключение на измерването на пикови
нива, където се прилага единично претегляне (обикновено „C“). В този случай претеглянето C се
използва, за да се вземе предвид енергията, присъстваща при ниските честоти, дори когато те не са
особено досадни.
Претеглянето на времето определя как SLM реагира на промени в звуковото налягане. Това е
експоненциално осредняване на флуктуиращия сигнал, осигуряващо лесна за четене стойност.
Анализаторът прилага бързи, бавни и импулсни (или 'F', 'S' и 'I') времеви претегляния, които са
необходимите претегляния според по-голямата част от международните и национални стандарти и насоки.
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Сигналът се обработва през претеглящите филтри и полученото ниво на звуково налягане се показва в децибели (dB)
спрямо 20 µPa на екрана на анализатора. Стойностите на нивото на звуково налягане се актуализират поне веднъж в
секунда.
Оценяването на променливо ниво на шума означава получаване на стойност за ниво, което е, с прости думи, средното
ниво. „Еквивалентното непрекъснато ниво на звука“, Leq, е известно в целия свят като основен осреднен параметър.
Leq е нивото, което, ако беше стабилно през периода на измерване, би представлявало количеството енергия,
присъстващо в измереното, променливо ниво на звуково налягане. Това е мярка за осреднената енергия при различно
ниво на звука.
Това не е пряка мярка за раздразнение, въпреки че обширни изследвания показват, че Leq корелира добре с
раздразнението.
Leq се измерва директно с всеки SLM. Ако се използва A-претеглен филтър, той се изразява като LAeq: измерването на
еквивалентното непрекъснато ниво на звука с помощта на A-претеглена филтърна мрежа.
Пълен набор от измервателни параметри е даден в Приложение Б.

4.2 Какво представлява ръчният анализатор?
Ръчният анализатор е универсална хардуерна платформа, подходяща за покриване на широк спектър от различни
приложения. Заедно със софтуера за измерване на нивото на звука BZ-7222, това е модулен анализатор на нивото на
звука с прецизно интегриране и осредняване от клас 1 с лесен за използване интерфейс за бързи и лесни настройки
за измерване.
Тази изключително гъвкава платформа за ръчен анализатор включва набор от допълнителни софтуерни модули,
които се активират чрез лесно активирани софтуерни лицензни ключове. Комбинацията от софтуерни модули и
иновативен хардуер прави анализатора специално решение за изпълнение на всички ваши задачи с високо прецизно
измерване. Следните раздели са незадължителни софтуерни модули, включени в това ръководство.

4.2.1 Софтуерен модул за шумомер BZ-7222
Софтуерът за измерване на нивото на звука BZ-7222 ви позволява да измервате изчерпателен набор от параметри,
използвани за оценка на шума по отношение на въздействието му върху околната среда и работната среда и върху
оценката на професионалния шум.
По-често използваните параметри за звукови измервания, които покриват широк спектър от приложения, са или
моментно измерени параметри (достъпни по всяко време), или измерени във времето параметри (измерени в рамките
на контролиран интервал от време):
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Измерени във времето параметри
• Еквивалентни непрекъснати звукови нива (Leq – пример: LAeq) •
Движещи се (или плъзгащи се) еквивалентни непрекъснати звукови нива (пример: LAeq,T,mov и
LAeq,T,mov,max)
• Пикови нива на звука (Lpeak – пример: LCpeak) •
Време за пиково ниво на звука (пример: TCpeak) •
Максимални звукови нива, претеглени във времето (Lmax – пример:
LAFmax) • Минимален звук, претеглен във времето Нива (Lmin – пример:
LAFmin) • Процентилни нива (LN – пример: LAF90.0) • Ниво на звукова
експозиция (пример: LAE) • Звукова експозиция (пример: E) • Дневни нива
на експозиция на шум (пример: Lep,d или LEX ,8h) • Доза шум (пример: въз
основа на стандарти ISO: Доза, въз основа на стандарти на САЩ: DoseS5) •
Брой пикове (пример: #CPeaks(>140 dB)) • Средно претеглено време (пример: TWA) • Средно ниво с
обменни курсове 4, 5 или 6 (пример: LavS5) • Данни за времето (изисква свързана метеорологична
станция) • GPS данни (изисква свързано GPS устройство)

Моментно измерени параметри
• Моментни претеглени във времето нива на звука (Lp – пример: LAF) •
Нива на звуково налягане (максимални нива веднъж в секунда – пример: LAF(SPL) •
Моментни пикови нива на звука (пример: LCpeak,1s) • Моментни данни за времето
(изисква свързана метеорологична станция) • Моментни GPS данни (изисква
свързано GPS устройство)
Ако измервате сигнала за ускорение от акселерометър, тогава най-често използваните параметри са:

Измерени във времето параметри
• Средно (пример: Линеен) • Пик
(пример: Пик) • Време за пик
(пример: Tpeak) • Максимални
параметри, претеглени във времето (пример: Бърз макс) • Минимални
параметри, претеглени във времето (пример: Бавен мин) • GPS
данни (изисква свързано GPS устройство)
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Моментно измерени параметри
• Моментни параметри, претеглени във времето (пример: Fast Inst) • Моментни GPS
данни (изисква свързано GPS устройство)
Параметрите на ускорението могат да бъдат показани в инженерни единици (m/s2) или в dB.
внимание:

Моля, обърнете

Вижте Приложение B за изчерпателен списък на всички параметри.

Софтуерът за измерване на нивото на звука BZ-7222 включва прост потребителски интерфейс, който е лесен за
научаване и използва интуитивно съхранение и извикване на данни. Изчерпателните функции за сигурност означават,
че няма загуба на данни, дори при случайно изключване. Интелигентните функции са вградени за използване на място,
например, което ви позволява да персонализирате вашите измервания. Софтуерът за измерване на нивото на звука
BZ-7222 също осигурява връзка между вашия компютър и друг софтуер за анализ на звука.

4.2.2 Софтуерен модул за честотен анализ BZ-7223
Този софтуерен модул позволява честотни измервания в реално време в ленти от 1/1 и 1/3 октава, което улеснява,
например, избора на подходяща защита за слуха, квалифициране на шума от топлинни и вентилационни системи и
оценка на тоналността.

4.2.3

Софтуерен модул за регистриране BZ-7224 Този
софтуерен модул позволява регистриране на широколентови и спектрални данни* за получаване на времева история
за по-късен анализ, например за използване при шум в околната среда, както и оценка на шума на работното място.
Позволява свободен избор на до 10 параметъра за регистриране на периоди от 1 s до 24 h. Резултатите се регистрират
директно в SD картата с памет (или CF карта, ако използвате хардуерни версии 1 – 3).

4.2.4 Подобрен софтуерен модул за регистриране BZ-7225
Този софтуерен модул е оптимизиран за дългосрочно наблюдение. Той има функционалността на софтуера за
регистриране и честотен анализ и в допълнение може да измерва непрекъснато, да запазва данни на управляеми
части (на всеки 24 часа), да прави периодични отчети (т.е. на всеки час) и да измерва Ldn и Lden и т.н.

4.2.5

Опция за запис на сигнал BZ-7226
Тази опция позволява запис на входния сигнал (обикновено звук) в 16-битова или 24-битова резолюция по време на
измерване. Записването на сигнала може да се управлява ръчно или чрез използване на външен тригерен сигнал.
Записът може също да се задейства, когато измерен параметър надвиши предварително зададено ниво (само за
BZ-7224 и BZ-7225). Записаният сигнал може да се възпроизвежда и слуша с помощта на предоставените слушалки
HT-0015. Сигналът се записва директно на SD карта с памет (или CF карта, ако се използват G1 – 3 анализатори).

* Изисква софтуер за честотен анализ BZ-7223
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4.2.6

Софтуер за време на реверберация BZ-7227
Този софтуерен модул позволява измерване на времето за реверберация с помощта на импулсно възбуждане и
обратно интегриране на импулса или използване на прекъснат шум от вградения генератор на шум.
Измерванията могат да се правят в редица позиции в помещението и средната реверберация
изчислява се времето за стаята.

4.2.7

2-канална опция BZ-7229 (само тип 2270)
Тази опция позволява на няколко софтуерни модула да измерват два канала едновременно: • Звукомер
BZ-7222, Честотен анализ BZ-7223, Logging BZ-7224, Enhanced
Logging BZ-7225 и Building Acoustics Software BZ-7228 модули
• Опция за запис на сигнал BZ-7226 ще може да записва и в двата канала на двуканален
измерване

4.2.8 Опция за оценка на тона BZ-7231
Тази опция позволява оценка на тоновете на място, по избрани методи. Опцията
описан в това ръководство, се основава на 1/3-октавния метод. (Моля, вижте ръководството за потребителя
BE 1778 за подробна информация за оценка на тона въз основа на FFT спектри.) Когато се използва с
BZ-7223 Честотен анализ, BZ-7224 Logging и BZ-7225 Enhanced logging, ви позволява да
оценява тонове в измерен 1/3-октавен спектър съгласно ISO 1996:2007, приложение D, или оценява
тонове в измерен 1/3-октавен спектър съгласно италианския закон, „Ministero dell'ambiente,
Декрет от 16 март 1998 г.”.

4.2.9 Опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234
Тази опция позволява:
• Измервания до 0,4 Hz с помощта на нискочестотни микрофони Brüel & Kjær и добавя G-претеглящи параметри
в съответствие с ISO 7196:1995
• Измервания на параметрите на човешката вибрация с помощта на акселерометри с ниско ниво на Brüel &
Kjær в съответствие с ISO 2631–1:1999, ISO 2631–2:2003, ISO 2631–4:2001, ISO 5349–1:2001,
ISO 8041:2005, DIN 45669–1:2010–09 и DIN 4150-2:1999–06
• Измервания на ускорение, скорост и преместване чрез интегриране на сигнала за ускорение във времевата
област
• Peak-Peak стойност
• 1/3-октавен честотен анализ до 0,8 Hz (1/1-октава до 1 Hz)
Тази опция може да се използва заедно с шумомер BZ-7222, честотен анализатор BZ-7223,
Logging BZ-7224 и Enhanced Logging BZ-7225 софтуерни модули и 2-канална опция
BZ-7229.
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Вградена помощ
Ако имате нужда от по-подробна информация по всяко време по време на работа, докоснете иконата Помощ на екрана
на анализатора. Полученият екран ще обясни този конкретен елемент много по-подробно. Можете да превъртате
нагоре и надолу обяснителния текст, като използвате бутоните и или лентата за превъртане на екрана. Върнете се
към нормалния екран, като докоснете .
Ако трябва да видите някой от предишните 10 екрана, които сте посетили в системата за помощ, докоснете
иконата в горната част на дисплея.

4.3.1 Версии на софтуера и хардуера
След като влезете в системата за помощ, можете да получите достъп до списъка с инсталирани софтуерни версии и
лицензи, заедно с информация за хардуера. Тази информация е винаги налична и е достъпна чрез избиране на
Информация от горната част на дисплея.

4.4 Какво представлява Measurement Partner Suite BZ-5503?
Measurement Partner Suite BZ-5503 се доставя стандартно с вашия ръчен анализатор и предоставя възможности за
архивиране на данни, предварителен преглед и експортиране, както и софтуерна поддръжка и дистанционен онлайн
дисплей. В допълнение към включената стандартна конфигурация, ценни функции за анализ на данни и последваща
обработка са налични в разширяващ се набор от допълнителни модули за приложения.
Софтуерът ви позволява да правите следното: •
Настройване или управление на анализатора от компютър
• Извличане на данни от анализатора • Управление и
архивиране на данни от анализатора • Управление на
архиви в Measurement Partner (MP) Cloud • Обединяване на анотации на
MP Field App с съответен анализатор в проекта • Преглед на данни в архиви

• Актуализиране на софтуера в анализатора •
Инсталиране на лицензи за използване на софтуерни модули в анализатора •
Дистанционен преглед на онлайн дисплеи • Данни за последваща обработка
(по избор) • Експортиране към други инструменти за последваща обработка и
документиране като Evaluator™ Type 7820 или
Microsoft® Excel® или Word
Measurement Partner Suite BZ-5503 се доставя на DVD със софтуер за околната среда (BZ-5298), който е включен към
вашия анализатор.
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4.5

Основни принципи при използване на анализатора

4.5.1

Принципи на навигация – Концепция за навигация „звезда“.
Основният принцип е, че всички основни менюта са достъпни с едно докосване на стилуса. Главната _
Икона на менюто

Фиг.4.1

формира центъра на концепцията за навигация „звезда“ (Фиг.4.1).

Концепцията за навигация със звезда

Пряк път
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Тази конфигурация ви дава незабавен достъп до екрани, от които се нуждаете най-много, т.е. тези, от които ще се нуждаете
трябва да извършите, запазите и документирате вашите измервания. Докосването ви позволява да навигирате до:
• Explorer • Добавяне на бележка към текущото измерване
Настройка (само тип 2270)

• Добавяне на изображение към текущо измерване •

• Предпочитания •
Преобразуватели • Template Explorer
• Калибриране • Настройка на таймера
Освен това докосването ви позволява да извършвате следните действия:
• Заключване на клавиши и екран
• Излезте

изследовател

Екранът Explorer се осъществява чрез докосване на > Explorer или чрез докосване на името на проекта и
ви дава достъп до Data/Project Manager на анализатора. Това ви позволява да видите цялостно
структура на проекта, включително папки със задачи и проекти, и за преглед на всички индивидуални измервания.
Когато приключите, докоснете, за да се върнете към екрана за измерване.
Можете да докоснете произволен файл с измервания, за да отворите записаното измерване и дали има гласов текст
или прикачени анотации към изображения, те могат да се видят чрез докосване на кламер , видим до всички
файлове с измервания с прикачени файлове. Когато приключите с четенето, слушането или гледането на
прикачени файлове, докоснете

за да се върнете към екрана Explorer.

Настройвам

> Настройка за достъп до различните параметри за настройка, като честотни претегляния, управление
Докоснете измерването, честотната лента, статистиката и типа вход, свързан в момента. Можеш
променете ги според изискванията, вижте раздел 4.5.6.
Пълният раздел в долната част на екрана ви позволява да видите пълния списък с параметри за настройка ,
докато разделът Quick ви дава достъп до по-често използваните параметри, дефинирани от
себе си. Когато приключите с прегледа или актуализирането на параметрите, докоснете, за да се върнете към

Екран за измерване.
Промените, направени в настройката, ще бъдат приложени само временно, тоест докато не изберете друга
шаблон на проект или отворете друг проект, за да използвате повторно настройката от този проект. Въпреки това, за да спаси
промените в настройката в текущия шаблон, докоснете > Template Explorer , след което иконата Запиши .
Съвет:

Ако направите промени в настройката, които не искате да запазите (и все още не сте запазили
шаблона), можете да ги отмените, като изберете отново шаблона от проекта
Лента с шаблони в горната част на екрана.

Предпочитания

> Предпочитания за достъп до предпочитанията на анализатора (ако Multi User е деактивиран) или вашите
Докоснете собствени предпочитания (ако е активирано Multi User ). Те включват неща като регионални настройки,
външен вид на екрана, управление на захранването, потребителски профили и език. Можете да промените
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тези според изискванията вижте раздел 4.5.6. За повече информация вижте раздел 8.1. Когато имаш
приключите с прегледа или актуализирането на параметрите, докоснете, за да се върнете към екрана за измерване.

Преобразуватели
> Преобразуватели за достъп до екрана Преобразуватели. Можете да видите/настроите кой е трансдюсерът
Докоснете свързани към анализатора и добавете нови, ако е необходимо. Детайлите могат да се променят за съществуващи
преобразуватели или въведени за нови, вижте раздел 4.5.6. Когато приключите с гледането или
актуализиране на подробностите, докоснете, за да се върнете към екрана за измерване.
История на калибрирането
Когато е избрана сонда, можете да докоснете връзката в долната част на

подробности за трансдюсера и отворете екрана Calibration History (Фиг.4.1). Този екран включва
хронология на калибрирането за сондата (т.е. микрофона), който е избран в момента. Когато ти
сте приключили с прегледа или актуализирането на подробностите, докоснете, за да се върнете към екрана Преобразуватели.

Калибриране
> Калибриране за достъп до процедурата за калибриране на анализатора. За да калибрирате анализатора,
Докоснете следвайте инструкциите в полето за състояние. За повече информация вижте раздел 5.2. Когато имаш
приключите с калибрирането или преглеждате подробностите, докоснете, за да се върнете към екрана за измерване.
Разделът Калибриране в долната част на екрана за калибриране ви позволява да извършвате и наблюдавате
калибрирането, докато разделът Подробности ви позволява да видите подробностите за калибрирането и
калибратор, който се използва за калибриране на анализатора. Докато преглеждате раздела Подробности , вие
История
на калибрирането
можете да докоснете
връзката
в долната част на подробностите за калибриране и да отворите калибрирането

Екран с история (Фиг.4.1). Този екран включва хронологията на калибриране за избрания в момента
сонда, докоснете, за да се върнете към екрана за калибриране.

Добавете бележка към текущото измерване

> Добавете бележка към текущото измерване за достъп до екрана с бележки. Този екран позволява
Докоснете ви, за да създадете текстова анотация, която можете да прикачите към вашето измерване. Текстът се вмъква с помощта на
клавиатура със знаци, подобна на описаната в раздел 4.5.6. Когато приключите, докоснете, за да се върнете към екрана за
измерване.

Добавяне на изображение към текущо измерване (само тип 2270)
> Добавяне на изображение към текущо измерване за достъп до екрана с изображения с визьор.
Докоснете Този екран ви позволява да заснемете изображение, което можете да прикачите към вашето измерване – вижте
Глава 3. Когато приключите, докоснете, за да се върнете към екрана за измерване.

Изследовател на шаблони
> Template Explorer за достъп до Template Explorer и управление на вашия проект
Докоснете шаблони. Когато приключите, докоснете, за да се върнете към екрана за измерване.
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Настройка на
за докосване
таймера
на анализатора.
> Настройка
Целта
на таймера
на таймера
, заеда
данастроите
инициираиизмервания
управляватеванализатора
отсъствието чрез
на оператор.
един илиКогато
повече
приключите,
таймери
докоснете
за да се върнете към екрана за измерване.

4.5.2 Екранът на дисплея
По време на нормална работа ще използвате екрана на дисплея, за да видите вашите измервания и да извършите
различни функции, които са описани в следващите раздели.

ВНИМАНИЕ:

Чувствителният на допир екран е податлив на повреда от остри предмети, като моливи, нокти и т.н.
Затова ви препоръчваме да използвате предоставения стилус. Вижте също раздел 4.5.5.

Типичен екран е показан на фиг.4.2.
Фиг.4.2

Лента с шаблони на проекти

Типичен екран при

Поле за състояние

извършване на a

измерване

Изглед

Преглед на раздели

Лента за бърз достъп с икони

Основните области, започващи от горната част на екрана, са: • Лента
с шаблони на проекти • Поле за състояние

• Зона за изглед (с раздели за изглед) •
Лента за бърз достъп

Лента на шаблона на проекта
Тази лента показва името на шаблона на проекта, който съдържа всички настройки на екрана и настройки за измерване
за текущия проект. Докоснете текста, за да отворите екрана Template Explorer, съдържащ всички налични шаблони. Ако
направите някакви промени в настройката в шаблон, '*' ще се появи до името на шаблона, за да покаже, че новите
настройки не са запазени. Докоснете Запазване в Template Explorer, за да запазите настройките в текущия шаблон.
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Поле за състояние

Областта точно под лентата с шаблони на проекта се нарича поле за състояние. Зависи от
шаблон, това поле показва информация за състоянието, използвайки до три реда текст, както следва:
Първа линия

• Път и име на текущия проект (вижте раздел 6.1.1). Докоснете го, за да отворите Explorer. Да се
променете пътя, навигирайте до желаната задача (път) и докоснете иконата, за да запазите този път
като път за измерване по подразбиране. Както в шаблона на проекта, '*' ще се появи до името на
проекта, за да покаже, че проектът не е запазен. Натиснете бутона Save, ако искате да запазите
измерването или променените настройки.
• Smiley (ако е приложимо)

• Компютър – свързан към Measurement Partner Suite BZ-5503 чрез USB или мрежова връзка
• LAN – свързан към мрежа чрез Ethernet кабел

• Wi-Fi – свързан към мрежа чрез Wi-Fi.

показва прекъсната връзка

• Коментар – записва се изговорен коментар, заедно с индикация за наличното време за запис
• Запис – записва се измервателен сигнал
• Кламер – към проекта се прилага анотация. Докоснете иконата, за да отидете на екрана с анотации

Втора линия

• Състояние на измерване, представено като икони: Спряно , Работещо и На пауза
• Изминало време на измерването
• Обратна информация за действието при натискане на следните бутони: Нулиране
Старт/пауза и запазване

,

Обратно изтриване

• Индикация, че измервателният микрофон не е калибриран. В този случай думата

,

Uncal.

се появява в полето за състояние

• Шест икони се използват, за да представят дали се използва или не акселерометър или микрофон, дали е
монтирано предно стъкло и дали измервате в свободно или дифузно поле:
За Тип 2270 се показват две икони – една за Ch. 1 и един за гл. 2. Ако има само един канал
се използва, тогава не се показва икона за неизползвания канал
– Акселерометър – като вход е избран акселерометър
– Input Socket – избран е директен вход
–

–
–

–

– без монтирано предно стъкло, измерване в свободно поле

– без монтирано предно стъкло, измерване в дифузно поле
– монтирано предно стъкло, измерване в свободно поле

– монтирано предно стъкло, измерване в дифузно поле

• Незабавна текстова обратна връзка при ситуация на претоварване/понижаване на обхвата и указано блокирано претоварване

с претоварване
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Трета линия
• Използва се за регистриране и подобрено регистриране, вижте раздел 11.3.1, или се използва за реверберация
Време, вижте раздел 14.3.1

Изглед
Областта за изглед съдържа екраните, необходими за конкретно измерване, като лентови графики,
показания на резултатите и различни често използвани параметри за настройка (например, ). TheMeas. режим
шаблонът определя съдържанието на тази област. Повече от един екран може да се използва за показване на
информация. Изберете екрана, като използвате разделите за изглед в долната част на зоната за изглед.
Промените, направени на екраните, ще бъдат приложени само временно, тоест докато не изберете друг
шаблон на проект или отворете друг проект, за да използвате повторно екрана от този проект. Въпреки това, ако вие
искате промените на екрана да бъдат запазени в текущия шаблон, докоснете лентата с шаблони на проекта на
горната част на екрана, за да отворите Template Explorer и докоснете Запазване .
Съвет:

Ако направите промени на екрана, които не искате да запазите (и все още не сте
запази шаблона), можете да ги отмените, като изберете отново шаблона от проекта
Лента с шаблони в горната част на екрана.

Лента за бърз достъп

Лентата за бърз достъп, в долната част на екрана, показва редица фиксирани икони, които са винаги
достъпен. Те включват:
• Главно меню – достъп до Главното меню. Това ви позволява да навигирате до конкретна функция,
вижте описанието по-рано в Принципи на навигация
• Подсветка – изберете ниво на подсветка
• Помощ – получете контекстно-зависима помощ от всеки екран, като докоснете иконата в долната част.
Затварянето на екрана за помощ ще ви върне към предишния екран
заредена • батерия/Състояние на захранването,
– показва
червеното
състоянието
показва
на батерията.
ниски ниваЦялото
на мощност.
зеленоДокоснете
показва напълно
иконата, за да
получите повече подробности за състоянието на батерията. (Когато кабелът за захранване е свързан, Състояние
на батерията/захранването • Облак – показва състоянието на връзката с облака:
ще
– излязъл;
се покаже– на
влязъл;
мястото
– качване;
на
–
.)
качването на пауза; – не е свързан. Докоснете,
за да отворите MP Cloud

параметри на екрана с предпочитания (раздел 6.4.2)
Часовникът в долния десен ъгъл показва текущия час. Докоснете показанието, за да получите подробности за
час и дата или за настройка на часовника.
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4.5.3 Използване на бутони за контролиране на измерванията
Дизайнът на анализатора е такъв, че разположението на бутоните е оптимизирано за
работа с една ръка.

Бутон за нулиране на измерването
Използвайте бутона Reset , за да нулирате измерване; тоест, за нулиране на всички детектори, средни стойности,
максимално и минимално задържане и т.н. Ако измерването е на пауза (Пауза се показва в
поле за състояние), тогава измерването се връща в спряно състояние след нулиране, (Спряно е
показан с нулево показание). Ако измерването тече, тогава измерването ще бъде
автоматично се рестартира след нулирането.

Бутон за стартиране/пауза
Използвайте бутона Старт/Пауза за контролиране на измерването. Функцията на този ключ
зависи от текущото състояние на измерване (Таблица 4.1).
Таблица 4.1
Функции на
бутона за стартиране/пауза

Текущ
Състояние на измерване

Функция на

Следващо измерване

Бутон за стартиране/пауза

състояние

Спряна

Стартирайте измерването

бягане

бягане

Спрете измерването на пауза

На пауза

На пауза

Продължаване на измерването Работи

Запазване на бутон
Използвайте бутона Save , за да запазите данните от измерването заедно с текущия проект
шаблон (включително всички настройки на екрана и информация за настройка) и калибрирането
документация.
Натискането на Save ще повлияе на състоянията на пауза и работа. И в двата случая състоянието на измерване ще
бъде „спряно“ малко след натискане на бутона ( показва се икона „ Спряно “).

Бутон за обратно изтриване
За BZ-7222 и BZ-7223 софтуер
Използвайте бутона Back-erase , за да изтриете напълно последните 5 секунди от измерването.
(Това включва, разбира се, индикации за претоварване, които искате да изтриете.)
Ако се използва, когато тече текущото измерване, тогава измерването ще бъде поставено на пауза. The
Пауза, обратно изтриване
Полето за състояние се показва
за кратко и след това показва съкратеното изминало време
с иконата На пауза .

За BZ-7224 и BZ-7225 софтуер
Натискането на бутона за обратно изтриване ще започне да рисува маркер за изключване на дисплея, вижте
раздел 11.3.2. Повторното му натискане ще спре рисуването на маркера върху дисплея (функция за превключване).
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4.5.4

Екранна обратна връзка и светофар
Обратната връзка се дава на екрана в полето за състояние (фиг.4.2), а светофарът показва важно
състояния на анализатора (Таблица 4.2).

Таблица 4.2

състояние

Светофар
Показания

Светлинна схема

По време на включване или зареждане на шаблон Нищо
Спряна. Готов за измерване Очаква

Кратко жълто мигане на всеки 5 s

задействане, търсене на сигнал за

Кратко зелено мигане всяка секунда

калибриране
Тече измерване, всичко е наред

Постоянна зелена светлина

На пауза. Измерването не е запазено. Бавно жълто мига на 1/2 s, изключва се на 1/2 s
Претоварване Бързо червено мигане

4.5.5 Използване на стилус и бутони за навигация
Стилусът и бутоните за навигация се използват за настройка на анализатора, навигиране през него
екраните и управление на резултатите.
Редица елементи, които се появяват на екрана (стойности на параметри или икони), могат да бъдат избрани, актуализирани
и активиран. Например, нова стойност на параметър може да бъде избрана от падащ списък.
Изборът и активирането на елементи на екрана може да се извърши по два начина:
• Докосването веднъж върху елемента на екрана ще го избере и активира, или
• Преместване на селектора на поле с помощта на навигационните клавиши, докато се маркира желаният от вас
елемент, след което натиснете бутона Приемам , за да го активирате
Можете да изберете да използвате стилуса или бутоните, в зависимост от вашите предпочитания и
ситуация на измерване. Например, ако количеството шум, генерирано от анализатора, трябва
бъдат сведени до абсолютен минимум, обмислете използването на бутоните вместо стилуса – това е
тъй като докосването на стилуса върху чувствителния на допир екран може да създаде допълнителен шум. Въпреки това, ако
скоростта е от голямо значение, стилусът може да навигира през настройката и измерването
екрани по-бързо.
В ръководството сме описали как да извършваме процедурите за измерване с помощта на
само със стилуса, но можете да използвате и алтернативния метод (с помощта на Навигация и Приемам
бутони), ако предпочитате.
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4.5.6 Как да промените стойностите на параметрите
Повечето стойности на параметрите се променят чрез избиране на нова стойност от падащ списък, който
се появява, когато полето за параметър е избрано. Вижте примера на фиг.4.3.
Фиг.4.3
Промяна на стойностите на
параметрите

Използване на стилуса

Докоснете желаната от вас стойност в падащото меню или докоснете извън списъка, за да отмените избора.

Използване на бутон
Използвайте бутоните за навигация (стрелка нагоре или ,стрелка надолу ), за да изберете желаната стойност
и натиснете бутона Приемам , за да го активирате. Използвайте стрелката наляво , за да отмените избора.

Клавиатура с цифри
При активиране на номер се появява цифрова клавиатура (фиг.4.4).
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Фиг.4.4
Клавиатура с цифри

Докоснете цифрите или използвайте стрелка нагоре /стрелка надолу , за да увеличите/намалите числото. Използвайте
стрелка наляво /стрелка надясно , за да изберете други цифри, ако е необходимо. Натиснете бутона Приемам или
докоснете цифровата клавиатура, за да въведете номера за параметъра. Докоснете
цифрова клавиатура или извън цифровата клавиатура, за да отмените промяната на стойността.

Символна клавиатура При
активиране на текстова стойност на екрана се появява стандартна пълна символна клавиатура (фиг.4.5).
Фиг.4.5
Клавиатура със знаци

Клавиатурата със знаци има всички функции на нормална клавиатура, въведете текст според изискванията, като
докоснете отделните клавиши със стилуса. Докоснете , за да приемете промените, или докоснете извън клавиатурата,
за да отмените.

Machine Translated by Google
ГЛАВА 4
Запознаване с вашия анализатор

4.5.7 Как да персонализирате вашата настройка
Настройката съдържа всички настройки за измерване и някои настройки за последваща обработка.
Докоснете

> Настройка (фиг.4.6).

Фиг.4.6
Екранът за настройка –
Режим на редактиране

Пълният раздел в долната част на екрана ви позволява да видите пълния списък с параметри за настройка, докато
разделът Бърз ви позволява да получите достъп до по-често използваните параметри, дефинирани от вас. Докоснете
Редактиране в горната част на екрана, за да влезете в режим на редактиране .
Този режим ви позволява да копирате параметри от изгледа на пълен раздел в раздела Бърз просто като докоснете
параметрите в раздела Пълен – и да премахнете параметри от раздела Бърз , като докоснете параметрите в раздела
Бърз .
Когато приключите, докоснете отново иконата Редактиране , за да излезете от режим Редактиране.

Настройките за настройка могат да бъдат защитени от случайни промени чрез докосване на Катинар в горната част
на екрана. Това също ще защити шаблона от изтриване или преименуване.
При заключване на шаблона получавате опция за защита на ключалката с парола. Ако изберете това, тогава въвеждате
парола (виж Фиг.4.7).
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Фиг.4.7
Защита на шаблон с
парола

Моля, обърнете внимание:

Паролата е чувствителна към главни и малки букви и трябва да се състои от минимум два знака и/или цифри.

За да отключите настройките за настройка и шаблона, докоснете отново иконата на катинар. Ако ключалката е парола
защитено, трябва да въведете паролата.
ВНИМАНИЕ:

Важно е да запомните паролата; шаблонът не може да бъде отключен без
парола.

Единственият начин за презаписване на заключен шаблон е да инсталирате отново софтуера с помощта на BZ-5503. The
шаблоните по подразбиране ще бъдат презаписани от стандартна инсталация. Нови или преименувани шаблони могат

да бъдат изтрити от BZ-5503.

4.5.8 Как да управлявате шаблоните на проекти
Шаблоните на проекта, съдържащи всички настройки за показване и измерване, необходими за изпълнение
измерване са избрани в лентата с шаблони на проекта в горната част на екрана на дисплея (фиг.4.2).
Можете да запазите промените в шаблона на проекта, да създадете нови шаблони, да преименувате шаблони или да ги изтриете
шаблони от екрана Template Explorer. Придвижете се до екрана Template Explorer (фиг.4.8)
като докоснете лентата с шаблони на проекта в горната част на екрана или като докоснете Главно меню
> Template Explorer.
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Фиг.4.8
Изследовател на шаблони

Най-горният ред в полето за състояние (“Sound Level Meter” на Фиг.4.8) съдържа името на
текущ шаблон. Ако направите някакви промени в настройките в текущия шаблон, ще се появи '*'
се появява до името на шаблона, за да покаже, че новите настройки не са запазени.
Следващият ред съдържа икони за запазване на настройките. Докоснете Запазване , за да запазите настройките в текущия

шаблон.
Докоснете Запиши като , за да запазите настройките в нов шаблон. Използвайте клавиатурата, която изскача, за да дефинирате

името на шаблона.
Останалата част от екрана се използва за изброяване на дефинираните шаблони с икона, име на шаблон и
евентуално икона на анотации (кламер):
1) Докоснете икона на шаблон, за да отворите и използвате шаблона.

2) Докоснете име на шаблон, за да получите падащ списък с опциите:
–
Отворете
(отворете и използвайте избрания шаблон)
Клонинг
–
(създайте копие на избрания шаблон)
Изтрий
–
(изтриване на избрания шаблон)
Преименуване
–
(преименувайте избрания шаблон)
Добави бележка
–
(или коментар) към шаблона
Преглед на анотациите
–
върху шаблона
3) Докоснете кламер , за да получите списък с анотации, прикачени към проекта.
Пълният раздел в долната част на екрана ви позволява да видите пълния списък с шаблони на проекти ,
докато разделът Quick ви дава достъп до по-често използваните шаблони на проекти. Докоснете Редактиране в горната
част на екрана, за да влезете в режим на редактиране.

Този режим ви позволява да копирате параметри от изгледа Пълен раздел в раздела Бърз просто чрез
докосване на параметрите в раздела Пълен – и за премахване на параметри от раздела Бързо чрез
докосване на параметрите в раздела Бързо .
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Когато приключите, докоснете Редактиране
обърнете внимание:

Моля,

отново, за да излезете от режима на редактиране.

• Поясненията към шаблоните са за описание на шаблона и няма да бъдат копирани в проекта
•

при стартиране или запазване на измерване
Ако изтриете всички шаблони от определен тип (например честотния анализатор) и
искате шаблон от този тип отново, тогава или трябва да отворите проект, направен с
този шаблон, и да запазите шаблона, или трябва да използвате Измерване Партньор
Suite BZ-5503 за прехвърляне на шаблон от този тип към анализатора

4.5.9

Заключване на бутоните и дисплея
Бутоните и дисплеят могат да бъдат заключени, за да се предотврати неволно действие:
• За заключване: Изберете опцията от
Заключване
на клавиши и екран
главното меню
Сега имате две възможности:
• Докоснете Да , за да заключите клавишите и екрана: използвайте това, за да предотвратите всякакви ръчни промени или прекъсвания
според вашето измерване. Описана е процедурата за отключване на клавишите и екрана
по-долу, или можете да изключите захранването на инструмента
• Докоснете Не , за да заключите само екрана: използвайте това, за да предотвратите ръчни промени на екрана, докато
все още позволява използването на клавишите за контрол на измерването. Все още можете да отговаряте на изскачащи прозорци и

състоянието се запомня по време на изключване • За отключване:
Натиснете бутона със стрелка наляво , последван от бутона със стрелка надясно
, след това бутона Приемам
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Глава 5
Калибриране

Тази глава описва калибрирането, включително: • Видове
калибриране
• Как да калибрирате
• История на калибриране
• Базата данни на преобразувателите
• Как да настроите напомняне за калибриране •
Калибриране на инжектиране на заряд (CIC)
• Калибриране на акселерометър

5.1

Въведение
Калибрирането е настройка на вашия анализатор за измерване и показване на правилни стойности. Чувствителността на
трансдюсера, както и реакцията на електронните схеми могат да варират леко с течение на времето или могат да бъдат
повлияни от условия на околната среда като температура и влажност. Въпреки че е малко вероятно някога да изпитате
голямо отклонение или промяна в чувствителността с анализатора, все пак е добра практика да извършвате редовни
калибрации, обикновено преди и след всеки набор от измервания. Често калибрирането се изисква от стандартите за
измерване, като IEC 61672–1.

5.2

Видове калибриране
Акустично калибриране
Акустичното калибриране е предпочитаният метод за калибриране, особено когато стандартите и разпоредбите изискват
калибриране преди измерване. Методът включва прилагане на акустичен сигнал с известна величина и честота към
микрофона, който калибрира всички компоненти на анализатора (микрофон, предусилвател и електрическа верига).

Електрическо калибриране
За да калибрирате директния вход, използвайте стабилно синусоидално напрежение при честота между 150 Hz и 10 kHz.
Процедурата е много подобна на процедурата за стандартно калибриране за звуково калибриране, описана по-горе; но
без процедурата за монтиране на трансдюсера.
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Ръчно калибриране
Ако няма наличен калибратор (или е въведено известно усилване, например чрез анализ на
сигнал, записан на лента), тогава можете да въведете чувствителността директно в полето. The
'
Uncal.'
анализаторът ще се счита за некалибриран и текстът ще се появи в полето
за състояние.

Чувствителност

Калибриране на инжектиране на заряд
Можете да проверите цялата измервателна верига по време на дългосрочно измерване с помощта на Charge
Калибриране на инжекцията. Вижте раздел 5.7.

Калибриране на вибрациите
Можете да калибрирате акселерометри с помощта на възбудител за калибриране тип 4294. Вижте раздел 5.8.

5.3

Калибриране на нивото на звука

5.3.1

Стандартно калибриране
Използвайте Sound Calibrator Type 4231. Той осигурява стабилно звуково налягане при 1 kHz и има минимална
чувствителност към фактори на околната среда. Самата процедура е относително проста и на
анализатор, процедурата се нарича процедура за стандартно калибриране.
За да извършите акустично калибриране и да монтирате калибратора:
1) Стойте далеч от източници на силен звук, които могат да попречат на сигнала на калибратора.
2) Включете анализатора: натиснете .
3) Докоснете

Фиг.5.1
Екран за калибриране

> Калибриране , за да отворите екрана за калибриране (фиг.5.1).
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Този екран съдържа лентова графика, показваща действителното ниво на звуково налягане и три
контейнери за показване на информация за последното калибриране.
4) Следвайки първата част от инструкциите в полето за състояние, поставете Sound Calibrator Type 4231
внимателно върху микрофона на анализатора. (За да избегнете работа с вибрации, които смущават
калибриране, поставете модула в приблизително хоризонтална позиция върху маса или друга плоска повърхност.)
Уверете се, че калибраторът приляга плътно към микрофона.
5) Включете калибратора. Изчакайте няколко секунди нивото да се стабилизира.
6) Докоснете
Моля, обърнете внимание:

за да започнете калибрирането.

Нивото се открива... се появява на екрана като обратна връзка.

7) Докато анализаторът търси сигнала за калибриране и нивото на сигнала се стабилизира,
„светофар“ показва кратко зелено мигане на всяка секунда. Когато нивото е стабилно, трафикът
светлината показва постоянно зелено и сигналът се измерва и използва за калибриране. Веднъж
калибрирането е завършено успешно, светофарът свети кратко в жълто
мига на всеки 5 секунди. Изчислява сеЧувствителност
автоматично и се показва в изскачащ прозорец

заедно с отклонението от последното калибриране. Докоснете, за да приеметеда
и използвате новото
чувствителност и я запазете в историята на калибрирането. Докоснете,
Не за да пренебрегнете новото калибриране и

продължете със старото калибриране.

Ако калибрирането се отклонява с повече от ± 1,5 dB от първоначалното калибриране (само за микрофони),
след това калибрирането се спира, без да се променя калибрирането на анализатора. Трафикът
светлината ще показва бързо мигащо червено и в полето за състояние ще се появи описание на грешката.
Съвет:

Ако микрофонът е отделен от анализатора с помощта на удължителен кабел за микрофон, тогава
поставете анализатора така, че да се вижда от местоположението на микрофона. Стартирайте
процес на калибриране (изберете екрана за калибриране и докоснете бутона на
екран), след това отидете до микрофона и поставете калибратора върху микрофона, включете
калибратора и наблюдавайте светофара на анализатора, както беше обсъдено по-рано.

8) След като завършите калибрирането, докоснете
Той ще се изключи автоматично след няколко секунди.

бутон и извадете калибратора.
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5.3.2

Настройки за калибриране
За да видите подробностите за калибрирането, изберете раздела Подробности на екрана за калибриране (фиг.5.2).

Фиг.5.2
Подробности за калибриране

екран

Този екран показва следната информация:
• Подробности за последното калибриране: дата, чувствителност, отклонение от последното калибриране и отклонение
от първоначалното калибриране

• Свързаният трансдюсер: тип и сериен номер
внимание:

•

Моля, обърнете

Избирате нов трансдюсер чрез докосване
Макс. Входно ниво

> Настройка > Вход).

: Максималното синусоидално входно ниво, което трябва да бъде измерено без претоварване

индикация
•

История на калибрирането

връзка, която е предоставена, за да ви позволи да видите хронологията на сондата и

Настройки за калибриране, вижте по-долу
Настройките за калибриране могат да се регулират, както следва:
•

Калибратор

•

Ниво на калибриране : Въведете конкретното ниво на вашия персонализиран калибратор. Ако използвате Тип 4231,

: изберете между тип 4231 и персонализиран калибратор

нивото на калибратора се открива автоматично (показано като

Автоматично
откриване
Моля,
обърнете
внимание:
)

Автоматично позволява
откриване
Настройката
автоматично откриване на нивото на калибриране. За видове микрофони със

свободно поле (като типове 4189 и 4190) нивото на калибриране от Sound
Калибратор Тип 4231 е 93,85 dB или 113,85 dB. За типове дифузно поле или поле под налягане,
нивото на калибриране е 94 dB или 114 dB. Процесът на калибриране се извършва автоматично
определя правилното ниво

•

Сериен номер на калибратора

: Въведете серийния номер на вашия калибратор. Калибраторът ще бъде документиран

в историята на калибрирането
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Калибриране

5.4

История на калибрирането
За да видите хронологията на калибрирането, докоснете

История на калибрирането

>

на екрана с подробности за калибриране (Фиг.5.2).

Анализаторът запазва последните 20 калибрирания, плюс първоначалното калибриране, което може да се види на
Екран за история на калибрирането (фиг.5.3). Докоснете, за да се върнете към екрана с подробности за калибрирането; докоснете отново
за да се върнете към екрана за измерване.

Фиг.5.3
История на калибрирането

екран

5.5

База данни за преобразуватели
Спецификациите за микрофона (и предусилвателя ZC-0032), които се доставят монтирани в горната част
гнездо на анализатора, са описани в база данни на преобразуватели.
1) За да отворите екрана с база данни на трансдюсера (Фиг.5.4), докоснете

Фиг.5.4
База данни за преобразуватели

екран

> Преобразуватели.
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2) За да видите подробностите в базата данни (Фиг.5.5), докоснете името/номера на трансдюсера или докоснете Плюс
до името/номера.

Фиг.5.5
Подробности в
База данни за преобразуватели

Всички подробности за текущо избрания микрофон могат да бъдат намерени в базата данни. Можете да добавите
други трансдюсери, като докоснете Добавяне на нов трансдюсер , като изберете
или Директен

Микрофон

, Акселерометър

въвеждане от падащото меню и попълване на подробности за вашия конкретен трансдюсер

параметри. Вижте раздел C.2.1. Това става, като изберете елемента от падащия списък, който
се появява в някои полета с параметри или чрез въвеждане на данните чрез клавиатурата, която се появява в други
полета с параметри.
Когато добавяте нов микрофон, Тип 4189 е записът по подразбиране. Променете типа микрофон на
поставете микрофона си. За познатите типове микрофони редица параметри се задават автоматично.
Моля, обърнете внимание:

•

Ако преобразувателят е микрофон и типът на микрофона е известен на анализатора (както
в примера на Фиг. 5.5, където подробностите за тип 4189 са известни), тогава параметрите
и
CCLD се задават
Номинална чувствителност, Поляризиращо напрежение, Свободно поле, Капацитет
автоматично. Вижте подробности в Приложение C. След това анализаторът може да извърши
корекция на звуковото поле и корекция на предното стъкло, както е посочено в настройката. За
да потвърдите кой тип корекция се прилага, се показва икона в полето за състояние на
измерването, както е описано в раздел 4.3.2. Ако микрофонът е непознат на анализатора, не
могат да се правят корекции и в полето за състояние не се появява икона. Параметрите,
споменати по-горе, трябва да бъдат зададени ръчно (т.е. въведени). Препоръчваме ви да
въведете стойността за номинална чувствителност директно от диаграмата за калибриране.
Номиналната чувствителност се използва при изчисленията за автоматично откриване на

•

нивото, когато се калибрира с помощта на Sound Calibrator Type 4231, за да се определи дали нивото е 94 или 114

Ако преобразувателят е акселерометър и типът на акселерометъра е известен на
чувствителност, CCLD
анализатора, тогава параметрите иНоминална
автоматично.

Тегло

В горния ред на полето за състояние можете да изберете кой датчик е свързан в момента към
анализатор. Това може да се направи и чрез екрана за настройка, като изберете и след това
изберете
Вход,

преобразувател в полето.
Трансдюсер

са зададени
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В първия ред на полето за състояние можете да изберете дали сондата да е свързана към върха
Гнездо или задното гнездо на анализатора. Това може да стане и чрез екрана за настройка, като изберете
Вход , след това изберете гнездото в
Вход: поле.
Само за тип 2270: Във втория ред имате също a

Селектор на канали .

За да промените кой вход използва сондата, за да се свърже с анализатора, докоснете

> Настройка > Вход

или Заден
Гнездо
и докоснете необходимия вход от падащия списък: до входнияГорна
гнездо
на панела
с гнездо ( Заден гнездо
част

се отнася

конектори на анализатора).
В долната част на списъка с параметри можете да изберете хронологията на калибриране за текущо избрания
трансдюсер, като докоснете връзката.
Вижте
5.4 и Фиг.5.2.
История
нараздел
калибрирането
Можете да изтриете сонда, като докоснете Изтриване на трансдюсер и след това сондата, от която да изтриете
падащото меню, което се появява.
Моля, обърнете внимание:

Само преобразуватели, които не са свързани, могат да бъдат изтрити. Историята на калибрирането също ще
да бъдат изтрити.

Докоснете, за да се върнете към екрана за измерване.

5.6

Напомняне за калибриране
Разделът Напомняне на екрана за калибриране (фиг.5.6) ви позволява да следите кога трябва да бягате
вашето следващо акредитирано/проследимо калибриране и ви показва датата на последното ви калибриране.

Фиг.5.6

Напомняне за калибриране
раздел
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Механизмът за автоматично напомняне за калибриране ще покаже напомняне след около два месеца
преди следващото ви калибриране и продължава да ви напомня всяка седмица, докато не направите едно от
следните действия:
• Изпратете вашия анализатор за акредитирано/проследимо калибриране и актуализирайте • Поставете Последно калибриране дата
отметка в квадратчето
изскачащия прозорец
за напомняне
Не в
питайте/напомняйте
отново

• Деактивирайте напомнянето за автоматично калибриране
Пример за изскачащ прозорец за напомняне е показан на фиг.5.7:

Фиг.5.7
Изскачащ прозорец за напомняне

Можете да зададете Интервал на калибриране параметър към двете

12 месеца

или 24 месеца

в зависимост от вашите

местните изисквания.
Можете да деактивирате съоръжението, като изберете

5.7

Напомняне за автоматично калибриране

параметър към

Изкл.

Калибриране на инжектиране на заряд

5.7.1 Теория на калибрирането на инжектиране на заряд
Ако външен източник на звук не е наличен, например по време на кратко или дългосрочно наблюдение, вие
може да провери калибрирането на анализатора с помощта на съоръжението за калибриране на инжектиране на заряд (CIC). Това
се извършва автоматично по време на измерване на регистриране (вижте раздел 11.2 и раздел 12.2). За разлика от
вътрешно калибриране, патентованата CIC техника на Brüel & Kjær позволява пълно
верига за измерване, която трябва да бъде проверена, включително микрофон, предусилвател, окабеляване и анализатор.
Всяко измерване за проверка се сравнява с първоначално референтно измерване.
Както подсказва името, методът CIC инжектира вътрешно генериран заряд в микрофона
и входната верига на предусилвателя и съотношението между измерения сигнал и инжектирания сигнал
се измерва (CIC Ratio; Фиг.5.8).
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Този метод се основава на откриването на промени в импеданса на входния терминал. Беше
разработен за наблюдение на микрофонни канали и изисква предусилвател с малък,
изключително стабилен вграден кондензатор, който позволява подаването на електрически сигнал към a
входен терминал за предусилвател (и микрофон).
Стабилното CIC съотношение означава „здрава“ система и гарантира стабилна работа на микрофона,
кабел, предусилвател и останала измервателна система.
Фиг.5.8

Калибриране на инжектиране на заряд. Кондензаторът с ниско съпротивление на утечка Cc е настроен паралелно на микрофона и
захранван с напрежение ei . Съотношението eo /ei е постоянно, когато g, Cc, Cm и Ci са постоянни. Промени в предусилвателя
печалба (g), параметри на кабела, капацитет на микрофона (Cm) и т.н., ще се променят eo /ei и, следователно, показват
вероятни промени в калибрирането

Микрофон

Предусилвател

Кабел

Генератор

ео
ei
См

=ж

(

Cc
Cm + Ci + Cc

)

Cc
ж

Ci

R1

ео
ei

970294/1

5.7.2 Извършване на ръчна CIC с вашия тип 2250/2270
CIC е наличен само за микрофони, свързани към горното гнездо на анализатора и с
Софтуер за регистриране BZ-7224 и софтуер за подобрено регистриране BZ-7225.
> Калибриране от списъка. Щракнете върху раздела CIC , за да видите различните CIC параметри, които са
Докоснете наличен. Наличните параметри ще включват резултатите от последния ръчен CIC, заедно с
справката (фиг.5.9).
Полето за състояние в горната част на екрана ви информира как да извършите CIC.
Натиснете бутона Start CIC , за да стартирате CIC. След около 10 секунди ще видите резултата.
Обикновено референтното съотношение на CIC се задава още при първото извършване на CIC, но вие
трябва да актуализира референтното съотношение на CIC , ако промените предусилвателя на микрофона. Вие правите това
нова справка
като
като поставите отметка вИзползвай
квадратчето.

CIC Reference Ratio и CIC Ref . Параметрите за дата показват резултатите от първия
ръчно CIC и това ще се използва като „референтен“ за всички следващи измервания на CIC Ratio.
Моля, обърнете внимание:

Всеки микрофон в базата данни на сондата има CIC референтно съотношение.

Ако параметърът CIC Ratio се отклонява с повече от 0,5 dB от CIC Reference Ratio, има
може да е проблем и трябва да се проучи.
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Фиг.5.9
раздел CIC

Резултатът от CIC се състои от четири параметъра:
• CIC коефициент
• Дата на съотношението CIC

• Отклонение от референцията
• CIC резултат
Резултатът от CIC може да бъде премина , Фоновият шум също е висок

5.8

или Съотношението CIC се отклонява от реф.

Калибриране на вибрациите
За да калибрирате акселерометър, използвайте Calibration Exciter Type 4294. Той осигурява стабилно ускорение
от 10 m/s2 при 159 Hz. Описана е процедурата за монтиране на акселерометъра към възбудителя
в ръководството за потребителя на Type 4294. В противен случай процедурата за калибриране е много подобна на стандартната
Процедура за калибриране за звуково калибриране, описана по-горе. Ако обаче калибрирането се отклони
повече от ±5,5 dB от номиналната чувствителност, калибрирането се спира без промяна на
калибриране на анализатора. В този случай проверете дали е правилният акселерометър
избран от базата данни на сондата и дали има правилната номинална чувствителност.

Моля, обърнете внимание:

Ако използвате акселерометър с ниско ниво тип 8344, имате нужда от възбудител за калибриране
Тип 4294-002.
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Тази глава описва управлението на данни, включително:
• Организация на работа и проект
• Задаване на папка за работа по подразбиране

• Извикване на измервания
• Качване в Measurement Partner Cloud (MP Cloud)

6.1

Организиране на измерванията

6.1.1

Описание на работни места и проекти
Когато записвате набор от резултати от измерване, те се организират заедно с информация за настройка,
информация за калибриране, анотации и записи на сигнали в проект.
Проектът съдържа следното:
• Резултати от измерването:

– Широколентови стойности (например LAeq, LAFmax , LAFmin)
– Честотни спектри (ако софтуерът за честотен анализ BZ-7223 е активиран на вашия анализатор
и сте избрали шаблон ЧЕСТОТЕН АНАЛИЗАР)
• Данни за времето и GPS
• Настройка на измерване •
Настройка на дисплея (параметри, които сте избрали)
• Информация за микрофона
• Калибриране

• Анотации – Коментар (приложен към измерванията, ако е необходимо)
• Анотации – Текст, бележки или GPS бележки (приложени към измерванията според изискванията)
• Анотации – Изображение (приложено към измерванията, ако е необходимо) – Само тип 2270
• Записи на сигнали (приложени към измерванията според изискванията)
Името на проекта се създава автоматично чрез комбиниране на префикса на името на проекта с число
Проект
001
Проект 002 за следващия и т.н.
(започвайки от 001), тоест за първия
проект,
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За да преименувате префикса на името на проекта:

1) Навигирайте до проекта (докоснете

> Explorer).

2) Докоснете името на проекта (докосването на иконата отваря незабавно проекта)
3) Докоснете Преименуване

и въведете името на новия проект.

Проектите се записват в папки, които се наричат „задачи“ във вашия анализатор. Те са подобни на папки
в файловата система Microsoft® Windows® .
Могат да се създават работни места:

• Във вътрешната памет
• На Secure Digital (SD) карта
• На USB памет (само анализатори G4)
• На карта CompactFlash (CF) (само анализатори G1 – 3)

6.1.2

Навигация в Работа
Браузърът с резултати, наречен Explorer, се използва за навигация в заданията и проектите.
За да видите всички задачи и проекти,

> Explorer или докоснете името на проекта върху измерването

докоснете екрана. Ще се появи екран, подобен на фиг.6.1.

Фиг.6.1
Екранът Explorer

Примерът на фиг.6.1 показва списък със задания и след това някои проекти, които не са съхранени
под име на работа.
Най-горният ред в областта на състоянието (

Вътрешен диск

\ на фиг.6.1) показва местоположението в паметта.

Следващият ред в областта на състоянието съдържа четири икони за навигация.
Могат

да се изкачи едно ниво нагоре в работните нива. Най-високото ниво е нивото на паметта, където е физическо

да бъдат избрани устройства с памет за докосване. Можете да изберете:
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• С G1 – 3 анализатора:
–
Вътрешен диск

–
–

SD-карта

(ако в SD слота е поставена карта)

CF-карта

(ако в CF слота е поставена карта)

• С G4 анализатори:
– Вътрешен диск

–
–
–

SD-карта

б

(ако е поставена карта в долния SD слот) (ако е

SD-карта

T

поставена карта в горния SD слот) (ако е поставена

USB памет

карта с памет в гнездото USB Standard A)

Ако Multi-User е активиран (вижте раздел 8.1.4, Multi-user Facility), тогава всеки потребител има достъп до данни на
някое от устройствата. Потребителят обаче не може да вижда или да има достъп до задания за други потребители.

За да слезете едно ниво надолу (т.е. да излезете от ниво Памет), докоснете името на Вътрешен диск в такъв случай)
заданието (и Отворете
изберете от падащия списък или докоснете Памет ,
до
Вътрешен диск .
Работа 01 папки за работа
Докоснете, за да създадете нова папка за работа. Името на първата папка за работа ще бъде , следващите

ще бъде етикетиранРабота
, Работа да
03, преименувате името на папката за работа, като докоснете името
и т.н.02
Можете
Преименуване
и избиране от падащия
списък. Използвайте клавиатурата, за да въведете ново име – приемете

като докоснете Enter .
За да слезете едно ниво надолу (отворете задание), докоснете името на заданието в списъка и изберете

Отворете

от капката

списък надолу или докоснете иконата на папка за задание вляво от името на заданието.

Можете да преместите задание/проект (и неговото съдържание) в друго задание, като докоснете името на заданието/проекта

име и избор от падащияРазрез
списък. След това отидете до работата, която искате като нова
държач на преместеното задание/проект и докоснете Поставяне или, отидете до нивото по-горе, докоснете заданието
име и изберете от падащия
Залепете списък.
За да копирате задание/проект, направете както е описано по-горе, но използвайте

копие

вместо

Разрезот

капката

списък надолу.
Изберете Изтрий

от падащия списък, за да изтриете заданието/проекта и цялото му съдържание.

, Разрезили Изтрий
Можете да изберете повече от една работа/проект, като
и задържите стилуса
копиедокоснете
върху име на задание/проект и след това плъзнете стилуса нагоре или надолу, за да изберете други задания/проекти.

6.2

Избиране на задание/път за измерване по подразбиране
Докоснете, за да изберете текущото задание като задание за измерване по подразбиране, където ще бъдат запазени всички проекти

когато натиснете бутона Запиши . Името на заданието, последвано от името на текущия проект, ще се появи
се появяват в най-горния ред в областта на състоянието, за да потвърдите коя работа сте избрали.
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6.3

Извикване на измервания
Можете да извикате вашите резултати от измерването, за да ги покажете, да използвате повторно настройките от
Отворете
предварително запазени проекти или преглед на записани данни като профил. Използвайте командата
in

Explorer – това ще извика шаблона на проекта (настройки на дисплея и настройки за измерване, използвани на
записаните резултати) заедно с резултатите. Това обаче ще спре и нулира тока
измерване.

6.3.1 Преглед на данни и повторно използване на настройки от проекти
От
> Explorer, намерете проекта с настройката, която искате да използвате повторно, след което докоснете проекта
името и изберете от падащото
Отворете меню, което се появява. Това ще спре и ще нулира тока
измерване и зареждане на проекта, включително всички настройки и данни. Сега използвате същото
екрани като тези, които сте използвали точно преди да запазите данните. Използвайте екраните, за да разглеждате
резултати. Натискането на Старт/Пауза ще започне ново измерване с помощта на настройките от проекта.
Можете да запишете информацията за настройка в шаблон, като докоснете лентата за шаблони в горната част на
екран, вижте раздел 4.5.8.

6.3.2 Преглед или слушане на анотации и метаданни
Използвайте Explorer, за да намерите проекта с анотациите, които искате да видите/чуете, след което докоснете
анотациименю, което се появява (или докоснете кламер ) и
име на проекта и изберете от падащото

изберете раздела Анотации . Това ще покаже всички анотации, прикачени към проекта (фиг.6.2.)
Фиг.6.2
Пример за
анотация, приложена към
проект

Иконата представлява словесна анотация или коментар. Докоснете името на анотацията и изберете
Играйте

от падащото меню, което се появява (или докоснете иконата), за да възпроизведете коментара с помощта на

изход за слушалки.
Съвет:

Можете също да преименувате, изтривате, копирате или премествате анотации към и от други проекти или задания.
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Иконата Текст представлява писмени анотации или бележки. Докоснете името на анотацията и изберете
Отворете

от падащото меню, което се появява (или докоснете иконата), за да отворите редактора на бележки . Преглед на

коментари и, ако е необходимо, редактирайте коментарите с помощта на симулираната клавиатура, която се появява на
долната част на екрана. Докоснете иконата, за да приемете промените и да се върнете към предишния екран.
Иконата Изображение представлява анотации към изображението. Докоснете името на анотацията и изберете от

Отворете

падащото меню, което се появява (или докоснете иконата), за да отворите програмата за преглед на изображения . Докоснете, за да се върнете към

предишен екран.
Изберете раздела Метаданни , за да видите всички метаданни, прикачени към проекта (фиг.6.3). Можете да промените
метаданни само като ги докоснете и въведете нови стойности. Можете също да редактирате настройките за
метаданни и повторно използване на конкретни метаданни в нови проекти, като докоснете иконата Редактиране за конкретния
метаданни (допълнителна информация в раздел 8.7).

Фиг.6.3
Пример за метаданни

Вмъкване на анотации с помощта на Explorer
В допълнение към вмъкването на коментар, текстови или графични пояснения към вашето текущо измерване, вижте
раздел 3.4, можете да вмъквате коментари, текстови или графични пояснения към проекти или работни места, като използвате
Изследовател.

Докоснете име на работа или проект и изберете

Добави бележка, Добави коментар

или Добавете изображение

(само за тип 2270) от

падащото меню, което се появява.

6.4 Облак на партньор за измерване
MP Cloud е услуга, която ви позволява сигурно да качвате проекти, включително метаданни, в облака
за съхранение, споделяне или прехвърляне от анализатора към компютър. Данните от измерванията се качват с помощта на
криптирана HTTPS връзка и са незабавно достъпни за последваща обработка от
оторизирани потребители. За повече информация относно споделянето на данни и последващата обработка вижте Измерване
Partner Suite BZ-5503 Онлайн помощ.
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6.4.1 Свързване на анализатора към MP Cloud
За да можете да свържете анализатор към MP Cloud, трябва да имате:
• MP Cloud акаунт (cloud.bksv.com)
• Интернет връзка (LAN, Wi-Fi и др.; вижте Глава 7)

Свържете анализатор към MP Cloud
Можете да свържете анализатора към облака директно на анализатора или да настроите връзката
дистанционно с помощта на Measurement Partner Suite BZ-5503.
За да настроите връзката с помощта на Measurement Partner Suite, вижте Measurement Partner Suite
BZ-5503 Онлайн помощ.
За да се свържете директно през анализатора:
1) Свържете се с интернет (Глава 7).
2) Докоснете Облак

, след това в лентата за бърз достъп MP Облак.

Фиг.6.4
Иконата на облака

Можете също да навигирате до настройките на MP Cloud, като докоснете
3) Докоснете Акаунт и изберете

Вписан

.

Ще се появят инструкции, показани на Фиг.6.5.

> Предпочитания > MP Cloud.
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Фиг.6.5
First MP Cloud
инструкции за влизане

4) Отидете до cloud.bksv.com с помощта на интернет браузър и влезте.
5) Щракнете върху плочката Устройства .

6)

Създай нов...

и въведете серийния номер на анализатора (разположен точно над триножника

Щракнете монтажна резба; вижте раздел 2.2).
Въведете и коментар (например препратка към основния потребител или местоположение на анализатора).
7) Щракнете върху бутона Създаване .
8) Ще бъдете подканени да го направите Потвърдете поканата за устройство и

ще бъде предоставен с пин код.

9) На анализатора докоснете OK и въведете пин кода, когато бъдете подканени.
10) Докоснете OK на анализатора и щракнете Опресни... в уеб браузъра.

6.4.2 Управление на MP Cloud в анализатора
Когато влезете в MP Cloud, папка Cloud и папка Uploaded автоматично ще бъдат създадени
на всички свързани устройства с памет (вътрешен диск, SD-карти, CF-карта и USB памет). The
Папката Cloud ще бъде Cloud , когато влезете в акаунт.

Качване в MP Cloud
За да качите данни в MP Cloud, преместете или копирайте данните в папката Cloud. Всички данни в облака
папката автоматично ще се качи в MP Cloud, когато се свържете с интернет.
внимание:

Моля, обърнете

В случай на загуба на връзка, качването ще се възобнови, когато връзката е установена
възстановен.

Иконата на облака:
Иконата ще се промени в зависимост от състоянието на връзката и качването:
•
Излязохте от MP Cloud
•
Влезли сте, всичко е качено
•
Влезли сте, качването е в ход
•
Влезли сте, качването е на пауза
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•

Влезли сте, но не сте свързани с акаунта

За да възобновите или поставите на пауза качването, проверете състоянието на MP Cloud или променете параметрите:

Докоснете иконата Cloud , за да отворите падащо меню:
•

Пауза на качването

или

Възобновете качването (в

зависимост от текущото състояние на качване)

•

MP

•

MP Облак (пряк път към параметрите на MP Cloud )

Състояние на облака

Моля, обърнете внимание:

(осигурява статус; вижте Фиг.6.6)

Първият път, когато се свържете с MP Cloud и когато сте излезли, бъдете достъпни
само.

MP Облак ще

Фиг.6.6
Пример за MP Cloud
Status

За да влезете в MP Cloud:
1) Докоснете Cloud или докоснете
2) След това докоснете Акаунт

Вписан

> Предпочитания > MP Cloud.
.

За да зададете архива в облака, в който да се качват данните:
1) Докоснете
Моля, обърнете внимание:

> Предпочитания > MP Cloud > Архив и въведете името на архива.
Ако този архив не съществува, той ще бъде създаден, когато докоснете клавиша Enter .

За да изтриете проект от анализатора или да преместите проекта на друго устройство за съхранение след a
успешно качване в MP Cloud:
1)

> Предпочитания > MP Cloud > Действие след качване и изберете

Преместете проекта(ако

Докоснете искате да получите достъп до данните на анализатора след измерването)Изтриване на проекта(ако искаш
или да освободите място на SD-картата след измерването).
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Глава 7
Връзка с компютър или смартфон
или Measurement Partner Field App

Тази глава описва свързването към вашия анализатор от компютър или смартфон, включително:
• Въведение в методите на свързване
• Measurement Partner Suite BZ-5503 за пълен контрол на анализатора
• Използвайте интернет браузър за онлайн показване и управление на анализатора
• Приложение Measurement Partner Field (MP Field App) за рационализиран функционален контрол на
измервания, данни и анотации в областта

7.1

Въведение
Налични са два различни метода за свързване към анализатора:
• USB: BZ-5503 се свързва към анализатора чрез USB кабел
• Мрежа: Анализаторът е свързан към мрежа (локална или интернет) чрез модем, LAN кабел или Wi-Fi адаптер. След
това BZ-5503 или интернет браузър и MP Field App (на смартфон) ще могат да се свържат с анализатора чрез TCP/
IP, като използват (глобалния) IP адрес на анализатора

В допълнение към свързването с анализатора, самият анализатор може да ви уведомява чрез SMS или имейл на базата
при различни условия. За повече информация вижте раздел 8.4.
Таблица 7.1 ви дава общ преглед на различните възможности за свързване, включително връзки към съответните
глави с повече подробности.
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Таблица 7.1 Преглед на връзката

Свързване от
BZ-5503

Вид на връзката

На разположение

Настройки в Предпочитания

USB

Модем =

хора с увреждания

Известия
–

вижте раздел 8.2
BZ-5503, интернет

Мрежа или

Модем =

браузър или смартфон

GPRS/EDGE/HSPA

Набирам

с

Модем

Вероятно настройките

GPRS/EDGE/HSPA

електронна поща

вижте раздел 8.4

в Modem/DynDNS
вижте раздели 8.2 и 8.3

Приложение MP Field

BZ-5503, интернет

мрежа

Модем =

браузър или смартфон

Ethernet кабел

Евентуални настройки

с

хора с увреждания

електронна поща

вижте раздел 8.4

в модем/DynDNS и мрежа
вижте раздели 8.2 и 8.3

Приложение MP Field

BZ-5503, интернет

мрежа

Модем =

браузър или смартфон

CF WLAN (само

Евентуални настройки

с

анализатори G1 – 3)

Приложение MP Field

Wi-Fi ключ или SD

в модем/DynDNS и мрежа
вижте раздели 8.2 и 8.3

хора с увреждания

електронна поща

вижте раздел 8.4

WLAN (само G4)
BZ-5503, интернет

мрежа

Модем =

браузър или смартфон

DSL модем/рутер

Евентуални настройки

с

електронна поща

вижте раздел 8.4

в модем/DynDNS и мрежа
вижте раздели 8.2 и 8.3

Приложение MP Field

Съвет:

хора с увреждания

Онлайн помощта за BZ-5503 съдържа допълнителна информация за това как да свържете
анализатор, използващ различните типове връзки.

7.2

Прехвърляне на данни от измерване към вашия компютър
Measurement Partner Suite BZ-5503 се използва за комуникация между вашия компютър и
анализатор. Можете да използвате този софтуер за:

• Прехвърляне на данни от измервания и шаблони от анализатора към вашия компютър и обратно
• Преглед на данни

• Организиране на данни в анализатора •
Създаване на потребители в анализатора
• Надстройте софтуера на анализатора
• Инсталирайте софтуерни лицензи на анализатора
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С помощта на този софтуер измерванията на анализатора могат да се контролират от вашия компютър и да се показват онлайн,
като се използва същия потребителски интерфейс на компютъра, както и на анализатора.

Данните, прехвърлени към компютъра, са организирани в архиви. Можете да видите данните от измерванията
в Архив.

7.2.1 Свързване към вашия компютър
Свържете анализатора към вашия компютър, като използвате един от
следните: • G1 – 3 анализатора:

– Доставеният Mini USB кабел AO-1476
– Модемна връзка
– LAN връзка с помощта на LAN кабел (само тип 2270 (G4))
– LAN връзка чрез адаптер за CF карта • G4
анализатори:
– Доставеният микро USB кабел AO-1494
– Модемна връзка
– LAN връзка
Връзката може да бъде защитена чрез изискване на влизане с потребителско име и парола – вижте
настройките в раздел D.11. Вижте Глава 8 за описания как да настроите вашите предпочитания, включително
връзки с компютър.

7.2.2

Постобработка и отчитане
Използвайте незадължителните модули на Measurement Partner Suite за анализ на данни и последваща
обработка. Например, данните в архивите могат да бъдат последващо обработени директно в Logging Module
BZ-5503-A или Spectrum Module BZ-5503-B. Освен това данните могат да бъдат експортирани към различни
инструменти за последваща обработка като Evaluator™ Type 7820 за оценка на шума в околната среда;
Protector™ Тип 7825 за оценка на шума на работното място; Qualifier™ Light Type 7831 за документиране на
измерванията на времето за реверберация; или Microsoft® Excel®.
Записите на сигнали могат да бъдат импортирани в платформата за мулти-анализатор PULSE™ на Brüel & Kjær за
допълнителен анализ.

За повече информация относно Measurement Partner Suite BZ-5503 и платформата за мулти-анализатор PULSE
вижте нашия уебсайт на адрес www.bksv.com или се свържете с вашия местен представител на Brüel & Kjær.
За допълнителна информация относно възможностите за последваща обработка и отчитане, моля, вижте
онлайн помощта, включена в съответния компютърен софтуер. Този софтуер се доставя на DVD диска със
софтуер за околната среда (BZ-5298), включен към вашия анализатор.
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7.3 Приложение за партньор за измерване (MP).
Приложението Measurement Partner Field е препоръчителното решение за контрол на измерванията и анотация на място.

Приложението MP Field
позволява: • Дистанционно управление
на анализатора • Дистанционен дисплей
• Дистанционно анотиране на данните от измерванията
Можете да се свържете безжично към вашия анализатор от смартфон, когато анализаторът е свързан към интернет или към
същата мрежа като смартфона.
Анализаторът може да бъде свързан чрез кабелна LAN, 3G модем или Wi-Fi връзка към точка за достъп или директно към горещата
точка на смартфона.
Wi-Fi връзката може да се осъществи с помощта на USB Wi-Fi ключ UL-1050 (за предпочитане) или SD WLAN карта UL-1025 за G4 или
CF WLAN карта UL-1019 за G1 – G3.
След като се осъществи връзка с анализатора, за измервания на шума се показва моментният LAF профил и можете да стартирате,
спирате и спирате измерването си от безопасно разстояние. За измерване на вибрации, Fast inst. показва се профил.

Фиг.7.1
Приложение MP Field,
показващо моментния LAF
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7.3.1 Анотации
Приложението MP Field поддържа следните типове анотации:
• Забележка

• Гласов коментар
• Образ
• Видео
• GPS
Всички анотации се качват в MP Cloud за сливане с проекта в Measurement Partner
Апартамент.

Възможно е също така да коментирате вашите измервания директно на анализатора, като използвате бележки, глас
коментари и изображения (само тип 2270). Те се прехвърлят към Measurement Partner Suite
заедно с вашите измервателни данни.

7.3.2 Свържете анализатора към MP Field App
За да се свържете чрез гореща точка на смартфон

На смартфона:
1) Създайте лична гореща точка.
Консултирайте се с помощта на вашия смартфон за инструкции, специфични за вашето устройство.

На анализатора:
2) Включете анализатора.
3) Включете Wi-Fi Dongle UL-1050 (за предпочитане) или WLAN SD-карта UL-1021 за G4 анализатори или
WLAN CF-карта UL-1019 за G1 – 3 анализатор.
Моля, обърнете внимание:

4) Докоснете

CF-картата изисква допълнителен вход. Вижте раздел 8.3 за допълнителна информация).

> Предпочитания > Мрежа:

– Задайте IP адрес и изберете

Автоматично

.

– Налични мрежи и изберете горещата точка, която сте задали.
Уверете се, че Предпочитания > Отдалечен достъп > Уеб сървър е зададено на

На смартфона:
5) Отворете приложението MP Field.

6) Докоснете, за да отворите екрана с инструменти.
7) Докоснете серийния номер на вашия анализатор, за да се свържете.

Активирано.

73

Machine Translated by Google
74

Ръчни анализатори типове 2250 и 2270 – Ръководство за потребителя

Моля, обърнете внимание:

• За следващи употреби MP Field App трябва да разпознае вашия анализатор и да се свърже автоматично. Смартфонът
обаче може да присвои различен IP адрес на анализатора. Ако е така, повторете стъпки 6 и 7, за да се свържете.
•

Ако анализаторът не се показва в списъка с инструменти, докоснете иконата + и въведете IP адреса на анализатора
(който може да бъде намерен на вашия анализатор на > Предпочитания > Мрежа > IP адрес)

За да се свържете с помощта на точка за достъп или интернет връзка

На анализатора:
1) Включете анализатора.
2) Включете Wi-Fi Dongle UL-1050 (за предпочитане) или WLAN SD-карта UL-1021 за G4 анализатори или
WLAN CF-карта UL-1019 за G1 – 3 анализатора.
Моля, обърнете внимание:

CF-картата изисква допълнителен вход. Вижте раздел 8.3 за допълнителна информация).

> Предпочитания > Мрежа >

3)

Докоснете a) IP адрес и изберете b)

Автоматично

.

Налични мрежи и изберете мрежата.
Уверете се, че Предпочитания > Отдалечен достъп > Уеб сървър е зададено на

Активирано.

На смартфона:
4) Отворете приложението MP Field.

5) Докоснете, за да отворите екрана с инструменти.
6) Докоснете серийния номер на вашия анализатор, за да се свържете.
Моля, обърнете внимание:

За последващи употреби MP Field App трябва да разпознае вашия анализатор и да се свърже
автоматично. Смартфонът обаче може да присвои различен IP адрес на анализатора.
Ако е така, повторете стъпки 5 и 6, за да се свържете.

7.4

Интернет браузър за онлайн показване и управление на анализатора
Когато анализаторът е свързан към мрежа (виж Фиг.7.2), можете да се свържете към анализатора от
компютър или смартфон с помощта на интернет браузър, поддържащ JavaScript™.

Настройки на анализатора

Имате достъп до предпочитанията, като докоснете
появи).

> Предпочитания (екранът, показан на Фиг.8.1, ще
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Докоснете Отдалечен достъп или изберете до Отдалечен достъп и задайте параметрите на уеб сървъра на
Активирано.

Дефинирайте набори от потребителски имена и пароли:

• Един комплект за употреба от гости (само за преглед)

• Един комплект за администраторско използване на анализатора (преглед и пълен контрол)

Вижте раздел 8.5 и раздел D.11 за повече подробности.
Свържете се с анализатора
адрес
на хост
или име
Когато въведете наIPанализатора
(вижте
раздели 8.2. и 8.3) в адреса

или лентата за местоположение на интернет браузъра, се появява следният екран:
Фиг.7.2
Тип 2250 начална страница

Щракнете върху връзката Помощ , за да получите по-подробна помощ за използването на уеб страницата.

Щракнете върху връзката Service за актуализиране на софтуера или за рестартиране на анализатора.

Щракнете върху бутона Преглед на инструмента , за да влезете в уеб страницата само за преглед на анализатора. Може би
Потребителско име на гост и
Парола за гост

бъдете подканени за дефинирания за уеб сървъра (вижте раздел

8.5).

Щракнете върху бутона Преглед и контрол на инструмента , за да влезете в уеб страницата за пълен достъп до

и за уеб сървъра.
анализатор. Ще бъдете подканени да въведете дефинирания
Потребителско име

Парола
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Фиг.7.3
Подкана за потребителско
име и парола

Уеб страницата за преглед на инструмента
Фиг.7.4 показва уеб страницата View Instrument , където имате онлайн дисплей на вашия анализатор.
Можете да използвате онлайн дисплея само за наблюдение на измерването, не можете да променяте
показване, настройване на параметри, стартиране и спиране на измервания и др.
Фиг.7.4
Онлайн дисплей
само за наблюдение

Анализаторът може да се гледа от няколко души едновременно, но времето за реакция ще бъде
нарастват с броя на свързаните браузъри.
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Уеб страницата на инструмента за преглед и контрол
Фиг.7.5 показва уеб страницата на инструмента за преглед и контрол , където имате онлайн дисплей
и клавиатура за пълен контрол на анализатора. Онлайн дисплеят може да се използва за наблюдение на
измерване.
Клавиатурата на екрана има същите функции като клавиатурата на анализатора. Кликнете върху
дисплей с курсора, за да управлявате анализатора, както правите, когато докосвате дисплея на анализатора.
Фиг.7.5
Онлайн дисплей и
клавиатура за пълен
контрол на анализатора
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Глава 8
Разширено използване на анализатора –
Съвети и трикове

8.1

Задаване на вашите предпочитания на анализатора
Можете да зададете редица параметри, контролиращи настройките на дисплея, настройките на мощността, регионалните настройки,
настройките за съхранение и потребителите. Тези параметри са групирани заедно в Предпочитания.
Достъп до предпочитанията става чрез докосване

> Предпочитания. Ще се появи екранът, показан на фиг.8.1.

Фиг.8.1
Екран Предпочитания

8.1.1

Дисплей
Докоснете Дисплей или до Дисплей, за да разширите списъка с налични настройки на дисплея (фиг.8.2). Тези параметри ви позволяват
да изберете подходяща цветова схема на дисплея. Това може да варира в зависимост от условията на осветление по време на
измерването.
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Фиг.8.2

Екран

Цветовите схеми са:
•

На закрито схема

– за ежедневна употреба

•

Алхамбра

•

На открито схема – за много ярки условия, където се нуждаете от възможно най-голям контраст

•

нощ

Аркада
и схеми
– алтернативни цветови схеми за ежедневна употреба

схема – за измерване при много тъмни условия, където е необходимо нощно виждане

За всяка цветова схема можете да изберете оптималния избор на яркост за светофара (напр
На открито
ниско за нощ
Високо
например при
ярказасветлина
и при тъмни условия) и
дали да има подсветка на клавиатурата. При много ярка светлина няма да можете
Изкл
за да видите подсветката, настройте я на , за
да спестите малко енергия.

За да промените броя на десетичните знаци в показанията на вашите dB резултати между 1 и 2 десетични знака
места или за промяна на броя на цифрите на показанията на вашите инженерни единици между 3 до 4 цифри,
нормално
или Разширено
, настройка е за показване
докоснете Разделителна способност на показанията и задайте
според изискванията.
Тази

само и няма ефект върху прецизността или разделителната способност на измерването.
>
Регулирайте
сензорния екран
За да настроите чувствителния на допир екран. Докоснете и следвайте
инструкциите
на екрана

инструкции. В края на процедурата за настройка можете да запишете стойностите или да отмените
корекция.
Докоснете Дисплей или

, за да свиете списъка.

8.1.2 Мощност
Анализаторът има разширена функция за управление на захранването, която се грижи за захранването на
различни вериги с подходяща мощност и изключва вериги, които не се използват. Тези мощности
функциите за управление могат да се променят чрез Power (фиг.8.3).
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Докоснете Захранване или до Захранване, за да разширите списъка с настройки за захранване:

• Backlight Dim
• Режим на готовност

• Изключете Backlight (само с G1 – 3 анализатори)
• Външ. Мощност (само с G4 анализатори)
Фиг.8.3
Екран за захранване

Отляво: За G1 – 3
анализатора
Вдясно: За G4 анализатори

Подсветката ще се включи веднага щом работите с анализатора, или чрез използване на
клавиатура или стилус върху чувствителния на допир екран. Яркостта на подсветката ще бъде една от шестте
нива, зададени чрез докосване в долната част на екрана. Докоснетеминимум
за минимална яркост (и
Максимум яркост (и консумация на енергия). Веднъж
консумация на енергия) или до за максимална
Близо
сте избрали нивото, докоснете, за да запазите
настройките.

Когато анализаторът е оставен неизползван за времето, посочено в нивото на Backlight Dim
минимум
фоновото осветление, ще се промени на слабо ниво (•
За G1 – 3):анализатори

параметър, на

ИзключиПодсветка параметър

това състояние ще се задържи за времето, посочено в

Backlight Dim
(ако все още не се използва). Ако анализаторът е бил оставен неизползван за времето,
Подсветка
посочено в параметъраИзключи
плюс напълно
(фиг.8.4).
Използвайте
клавиатурата
или докоснете
период
от време, след
което подсветката
ще се изключи
екрана, за да включите отново подсветката
• За G4 анализаторите подсветката никога няма да бъде изключена напълно, тъй като нивото на
затъмняване вече има най-ниската консумация на енергия
Фиг.8.4

Параметър "В готовност".

Преглед на настройките
на захранването

„Затъмняване на подсветката“

Параметър

„Изключване на подсветката“
Параметър (хардуер v. 1 – 3)

Подсветката е изключена

време

040284/2

минимум
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Ако анализаторът остане неизползван, не измерва и не комуникира през USB интерфейса, той ще го направи
в готовност
отидете в режим на готовност след времето, посочено в параметъра.
Ако сте в режим на готовност, трябва

натиснете, за да включите отново анализатора.
Анализаторът ще се изключи автоматично, когато е бил в режим на готовност без външни
мощност за повече от 30 часа.
Моля, обърнете внимание:

•

след и анализаторът никога няма да
Ако анализаторът се захранва отвън, параметритеГотовност
се игнорират

премине в режим на готовност. Въпреки това, ако анализаторът не се използва повече от време,
Готовност
Готовност
след
Подсветка
настройката
щеслед
отмени настройките
и подсветката
ще бъде изключена или затъмнена.

• Моля, използвайте дисплея заедно със захранването , за да пестите енергия по време на
измервания и да удължите времето за работа на батерията.

G4 анализаторите имат Ext. Настройка на мощността , която определя дали анализаторът автоматично
включва и зарежда батерията, когато е подадено външно захранване или батерията е просто заредена.
Препоръчително е да изберете настройката
Превключване Включен и зареден
за измервания без надзор, за да
гарантира, че измерването ще се рестартира в случай на прекъсване на захранването.

Анализаторите G1 – 3 имат подобна функция. В задната част има малък ръчен превключвател
анализатор, под батерията. За достъп до превключвателя извадете батерията.
Когато направите своя избор, докоснете Захранване или

8.1.3

, за да свиете списъка.

Регионален
Докоснете Регионални или до Регионални, за да разширите списъка с налични регионални настройки (фиг.8.5).

Фиг.8.5
Регионален екран

Изберете предпочитаните от вас настройки за десетична точка и разделител за дата и изберете предпочитаните от вас
Формат на датата (дата и час) от шестте различни формата, предоставени в падащото меню. Тогава
изберете вашата часова зона от списъка.
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За вашия анализатор са налични редица различни езици. Изберете предпочитания от вас – ако

език

не е в списъка, тогава може да е наличен за инсталиране чрез BZ-5503 (хардуер версия 1 – 3
само).
Предоставя се вградена помощ на по-често използваните езици – ако вашият конкретен език е такъв
не се покрива, английският ще бъде избран автоматично.

Избери

Клавиатура съответстващ на този, който предпочитате, когато използвате вашия компютър.

Изберете мерната система за единица за скорост на вятъра, единица за температура, мерна единица и вибрация
Единица, според изискванията:

• Използвайте настройката
SI
за мерни единици в съответствие със стандарта SI, например измерване на скоростта
на вятъра в m/s • Използвайте настройката за имперски мерни единици, например измерване на скоростта
на вятъра в mph

САЩ/Великобритания

Когато направите своя избор, докоснете

8.1.4

Регионален,

или

, за да свиете списъка.

Потребители и проекти

Съоръжение за много потребители

Анализаторът може да работи с повече от един потребител. Всеки потребител може да има свой собствен набор от предпочитания,

шаблони, задания и проекти – напълно невидими за други потребители. Това също може да бъде много полезно
при организиране на големи задачи за измерване или случаи – можете напълно да отделите случаите от
взаимно, като обработват всеки случай като отделен потребител.
Преобразувателите, настройката за калибриране и хронологията на калибриране на преобразувателите са общи
на всички потребители, както е показано в прегледа, предоставен на фиг.8.6.
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Преглед на инструмента за много потребители

Инструмент
Трансдюсер

Настройка на калибриране

История на калибрирането

Потребител 1

Потребител Н

Предпочитания

Предпочитания

Шаблон

Шаблон
Показване на парам.

Показване на парам.

Настройвам

Настройвам

Проект

Проект

Шаблон

Шаблон

Meas. Данни

Meas. Данни

анотации

анотации

040105

Докоснете Потребители и проекти или иконата плюс

,

след това изберете Активирано.

Анализаторът, когато бъде доставен, има един потребител по подразбиране, наречен „2250“ (за тип 2250) или „2270“ (за
Тип 2270).
Measurement Partner Suite BZ-5503 (включен в анализатора) е необходим за настройка на нови потребители
върху анализатора (вижте раздел 7.1).

Конвенции за именуване на проекти
Всеки път, когато запишете резултатите от измерване, анализаторът предлага име на проект и
номер за проекта. Префиксът на името на проекта може да се генерира автоматично (от самото начало
дата на проекта като година, месец, дата във формат YYMMDD, например 051112 като 2005,
Префикс
на името
на проекта
12 НОЕМВРИ) или можете да посочите (макс. осем знака),
като
използвате

стандартна клавиатура с пълни символи, която изскача, когато докоснете текущото име, зададено като проект
Префикс на името (фиг.8.7). (Полето, в което въвеждате префикса на името на проекта, ще се появи в горната част
или отдолу на изскачащата клавиатура, в зависимост от това колко настройки сте разширили в
списък.) Номерът на суфикса на проекта ще се генерира автоматично.
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Фиг.8.7
Екран с настройки за съхранение

8.1.5 Настройки на слушалките
Слушалките ви позволяват да контролирате изхода към гнездото за слушалки на конекторния панел .
Коментарните бележки за измерванията винаги могат да бъдат чути в слушалките, независимо от това
от опциите, избрани в Слушалки.
В допълнение към коментарните анотации можете да слушате измерения сигнал за наблюдение

A/B-претеглено
цели. Изберете между . (A/B-теглото
се определя от, C-претеглено

или Z-претеглено

настройване на параметъра в Настройка > Настройки на честотата > Широколентов (без пик)).
Измереният сигнал обхваща приблизително 120 dB (от приблизително 20 dB до 140 dB с
Микрофон тип 4189, 4190 или 4966 с номинална чувствителност). Изходът на слушалките

за Meas.
сигнал ниво, за да отговаря на
гнездото покрива приблизително 75 dB. Използвайте, заПечалба
да регулирате
изходното
условия на слушане. Ако сигналът има много висок динамичен диапазон (или нивата са неизвестни), вие
може да зададе автоматичен контрол на усилването
На на – това ще преобразува входящия диапазон от 120 dB в 40 dB изход
обхват, който ви позволява ясно да чувате сигнали от всяко ниво.
Предоставени са индивидуални настройки на усилването за анотациите на коментарите и измерения сигнал.
Докоснете параметъра за усилване и използвайте клавиатурата, за да въведете нова настройка. Използвайте '@', за да зададете новата стойност

за незабавен отговор на изхода – или използвайте бутоните за навигация нагоре/надолу, за да
увеличаване/намаляване на стойността.
Моля, обърнете внимание:

Усилване от 0 dB на измервателния сигнал означава, че получавате 1 V изход за 1 V вход (когато
).
Автоматичният контрол на усилването на измерения сигнал е настроен на Изкл

Съвет:

• Докато възпроизвеждате анотация, можете да използвате навигационните клавиши нагоре/надолу, за да
увеличаване/намаляване на усилването на анотацията.
•

Ако не искате да слушате входния сигнал, задайте на

Не , за икономия на енергия.

Слушам

Сигнал параметър
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8.1.6

Принтери
Можете да правите копия на екрана на принтер, свързан към анализатора чрез стандартен USB кабел,
или на G1 – 3 анализатори, доставения адаптер AO-0657. Използвайте принтерите , за да изберете предпочитания от вас

принтер.
Когато е избран принтер под параметъра Printer Used , след това Print Screen
се появява команда в списъка на главното меню . Използвайте тази команда, за да отпечатате дъмп на всеки екран
на анализатора.
Принтерът трябва или да е мобилен термопринтер (от AM Tech или Seiko) или да приема PCL®
език на принтера:
•
•

MPS : Mobile Pro Spectrum – мобилен термичен принтер от AM Tech (www.amteq.co.kr) : принтери, приемащи
PCL PCL език за принтер : подходящ за мастиленоструйни принтери и поддържа цветен печат

•
PCL мастиленоструен принтер

•
•

PCL лазер

: подходящ за лазерни принтери

Seiko DPU

: DPU-S245 или DPU-S445 – мобилни термични принтери от Seiko Instruments

(www.seikoinstruments.com)
PCL е езикът за управление на принтера, разработен от Hewlett-Packard (вижте www.hp.com). За PCL
принтери, можете да използвате параметрите за горно и ляво поле , за да позиционирате отпечатъка върху хартията и

използвайте параметрите Width и Height , за да зададете размера на печата.

8.2 Настройки на модема/DynDNS
Можете да използвате анализатора за наблюдение на отдалечени места и да го управлявате с помощта на измерване
Partner Suite BZ-5503 чрез телефонна връзка – кабелна или безжична – с помощта на подходящи модеми
или чрез мрежови връзки. Вижте прегледа на възможностите в Таблица 7.1. Когато се свържете чрез
модем или чрез мрежова връзка, ще видите съдържанието на анализатора в инструмента
Изпълнете задачата , сякаш сте направили връзката чрез USB. След това имате същите възможности за
прехвърляне на данни в архивите и организиране на данни в анализатора, сякаш сте свързани

чрез USB конектора.

Анализаторът е свързан директно към интернет чрез модем. BZ-5503 или интернет
след това браузърът ще може да се свърже с анализатора чрез TCP/IP, използвайки (глобален)
IP адрес. Настройката на модема, свързан към анализатора, е описана в раздел
8.2.2 – моля, вижте онлайн помощта на BZ-5503 за подробности как да направите връзка.
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8.2.1 Свързване към мрежата чрез LAN модем
Използването на 3G модем с LAN интерфейс е прост и много надежден и мощен начин за дистанционно управление
свързване към анализатора.
Настройте модема според ръководството за потребителя (обикновено изисква връзка с компютър) преди вас
свържете модема към вашия анализатор. Когато сте готови, свържете модема към анализатора, като използвате a
LAN кабел. За анализатори G1 – 3 ще ви е необходима и 10/100 Ethernet CF карта UL-1016. (виж
Информация за поръчка на страница 226)
Параметърът модем трябва да бъде зададен на

Изкл.

Airlink Raven XE, интелигентен 3G Ethernet шлюз от Sierra Wireless
(www.sierrawireless.com) е тестван.

8.2.2 Свързване към мрежа чрез GPRS/EDGE/HSPA модем
Най-добра практика:

Изключете анализатора, когато свързвате анализатора към модем.

Моля, обърнете внимание:

Акаунтът на SIM картата трябва да включва абонамент за данни и трябва да може да се използва без a
ПИН код.

За да използвате модема, трябва да настроите параметрите в Dialup Networking (изброени по-долу) и
.
GPRS/EDGE/HSPA Dialup
задайте параметъра модем на
Параметри в Dialup Networking:
• APN (Име на точка за достъп) е идентификатор, изискван от мрежовия оператор. Примери за това са Internet,
public и www.vodaphone.de
• Потребителско име, парола и евентуално домейн трябва да бъдат зададени според изискванията на мрежата
оператор
Dialup
Когато параметърът Modem е зададен на връзкаGPRS/EDGE/HSPA
се осъществява
с помощта ,на

настройки в Dialup Networking. Параметърът Status отразява текущото състояние на мрежата
илитогава
Прекъсната
връзка.
връзка – например, ако връзкатаСвързан
е неуспешна,
анализаторът
ще

опитайте да се свържете отново – докато успее или параметърът модем е настроен на

.

хора с увреждания

Ако връзката е успешна, тогава анализаторът автоматично ще получи IP адрес, който е
четими (но не достъпни) в мрежата – за повече подробности вижте раздел 8.3.
IP адресът е адресът в WAN (Wide Area Network) или Интернет. Използвайте този адрес в
BZ-5503 или интернет браузър за свързване с анализатора.
Моля, обърнете внимание:

В някои случаи може да успеете да получите статичен IP адрес от мрежовия оператор,
което означава, че анализаторът винаги ще има един и същ IP адрес, когато е свързан към
мрежа. Въпреки това, обикновено IP адресът ще се подновява всеки път, когато анализаторът
се свързва към мрежата. За да се справите с това, в BZ-5503 или чрез интернет браузър
трябва да използвате DynDNS – вижте раздел 8.2.3.
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Модеми с USB интерфейс
Модемът Airlink Fastrack Xtend GPRS, EDGE и HSPA от Sierra Wireless (www.sierrawireless.com) е тестван. Модемите с USB
интерфейс могат да бъдат свързани към USB тип A гнездо на G4 анализатори.

Модеми с RS-232 сериен интерфейс
Бяха тествани следните модеми: • FASTRACK Supreme
10 и 20 GSM/GPRS/EDGE модем от Wavecom • Airlink Fastrack Xtend GPRS, EDGE и HSPA от Sierra
Wireless (www.sierrawireless.com)
За G4 анализатори, модемите със сериен интерфейс RS–232 могат да бъдат свързани с помощта на USB към сериен
преобразувател, поставен в USB тип A гнездо на анализатора. Тествани са следните USB към сериен конвертори:

• USB към RS–232 конвертор UL-0250 (вижте информация за поръчка на страница 226) • ES-U-1001R10, ES-U-1001-B10 и ES-U-1001-A от EasySync (www.easysync-ltd .com) • USB към RS232 Standard, USB към RS232
Professional и USB към RS232 Mini STD от САЩ
Конвертори (www.usconverters.com)
За анализатори G1 – 3 използвайте компактен флаш към сериен конвертор, поставен в компактния флаш слот на
анализатора. Serial I/O CF Card – Ruggedized от Socket (www.socketmobile.com) е тествана.

CompactFlash модеми (за хардуерни версии 1 – 3)
Compact GPRS™ от Pretec (www.pretec.com) е тестван.
Compactflash модемите могат да се поставят директно в compact flash гнездото на анализатора.

8.2.3 DynDNS
Ако анализаторът е свързан към интернет чрез GPRS/EDGE/HSPA модем или локална мрежа с достъп до интернет
през DSL модем/рутер и искате да се свържете към анализатора от място извън локалната мрежа, тогава трябва да
знаете: • Глобален IP адрес на анализатора, или • Глобален IP адрес на DSL модема/рутера (и се уверете, че има
правилно препращане на портове
рутерът е настроен – подробности в онлайн помощта за BZ-5503)
В някои случаи глобалният IP адрес е статичен и никога няма да се промени, така че вие се свързвате с анализатора,
като използвате BZ-5503 или интернет браузър, използвайки този IP адрес.
Обикновено, когато разглеждате адреси с помощта на интернет браузър, не използвате самия IP адрес, а име на хост
за него (например бихте използвали името на хоста www.google.com вместо „74.125.77.99“). Това изисква доставчик
на DNS (система за имена на домейни), който е вид интернет телефонен указател, който преобразува имената на
хостове в IP адреси вместо вас.
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Въпреки това, за GPRS/EDGE/HSPA или дори DSL рутер често глобалният IP адрес се подновява на
всяка нова връзка или на определени интервали от време (например на всеки две седмици). В този случай вие
ще трябва да промени IP адреса в BZ-5503 или съответно интернет браузъра. За да избегнете това,
може да се използва услуга като DDNS (Dynamic Domain Name System).
DDNS е мрежова услуга, която предоставя способността на модем/рутер/компютърна система да
уведомете доставчик на система за име на домейн да промени в реално време (ad-hoc) активния DNS
конфигурация на неговите конфигурирани имена на хостове и IP адреси. Това ще гарантира, че името на хоста
който използвате, винаги ще се актуализира, за да отразява правилния IP адрес.

Анализаторът поддържа DDNS, предоставен от световния доставчик на DDNS услуги „DynDNS.com“.
След това анализаторът може да бъде конфигуриран да уведомява DynDNS.com всеки път, когато бъде зададен глобалният IP адрес

или променен. Когато BZ-5503 или интернет браузър се свърже с анализатора, той използва a
име на хост, дефинирано от DynDNS.com. След това от DynDNS.com той получава актуализирания IP адрес.
Трябва да създадете акаунт в DynDNS.com, като посочите потребителско име и парола за
акаунт и име на хост (например „MyBK2250.dyndns.org“), идентифициращо вашия анализатор.
Име на хост, Потребителско име и
Парола
и задайте Active на inда
В анализатора трябва да посочите
предпочитанията, под адрес
той уведомява
Модем/DynDNS
настройки. Всеки път, когато анализаторът открие промяна в IP

DynDNS.com.

Моля, обърнете внимание:
За да избегне твърде много трафик в DynDNS.com, анализаторът гарантира, че тази услуга не го прави
позволявайте актуализации на настройките по-често от всеки 10 минути. Така че може да изпитате
до 10 минути изчакване за актуализиране на настройките на DynDNS.

8.3

Мрежови настройки
Анализаторът може да бъде свързан към локална мрежа (LAN) чрез Ethernet кабел или към a
Wi-Fi мрежа, използваща оборудване, отговарящо на стандарта IEEE 802.11a/b/g/n. Тази връзка
може да се използва за синхронизиране на измерване и данни за настройка с хост компютър с помощта на BZ-5503.

Анализаторът поддържа Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).
Това изисква анализаторът да има уникален адрес в мрежата. Този адрес се нарича IP
адрес и се състои от четири набора от 3-цифрени номера, например 010.116.121.016.
IP адресът може да бъде получен по различни начини:
•
Автоматично
•

Използване на DHCP

Сървър на протокол за динамична конфигурация на хост (DHCP) в мрежата присвоява автоматично
IP адрес към анализатора, когато е свързан към мрежата. Това е най-често срещаният начин
за настройка на IP адреси
•

Използване на Link-local

Ако няма автоматично зададен адрес от DHCP сървъра, след няколко секунди
анализаторът ще използва адрес от обхвата на локалните адреси на връзката 169.254.xx
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Това най-вероятно ще бъде случаят, когато свързвате анализатора директно към компютър с помощта на
Ethernet кросоувър кабел
•

Ръчно
Настройвате IP адреса ръчно
Това обикновено е случаят в частна мрежа без DHCP сървър

8.3.1 Свързване към анализатора
Кабелна LAN връзка
• Използвайте „прав“ (стандартен) Ethernet кабел с RJ45 конектори в двата края, за да свържете анализатора
към мрежата (чрез хъб, комутатор или рутер)
• Използвайте “кръстосан” Ethernet кабел с RJ45 конектори в двата края, за да свържете анализатора
директно към компютър

Анализаторите G4 имат функция Auto-MDIX, която ви позволява да използвате или прав, или
кръстосан кабел за свързване към мрежа или компютър.
При G1 – 3 анализатори само тип 2270 има вграден LAN контакт на конекторния панел (вж.
раздел 2.3).

Wi-Fi връзка
Типове 2250 и 2270 предоставят опция за безжична LAN с помощта на Wi-Fi устройство.
Типове 2250 и 2270 с хардуерна версия 4 приемат следното:
• USB Wi-Fi ключ UL-1050 (за предпочитане)
• P322 802.11abg SD WLAN от Socket Mobile (www.socketmobile.com)
Типове 2250 и 2270 с хардуерни версии 1 – 3 приемат следните компактни флаш LAN и
WLAN карти:
• 10/100 Ethernet Ruggedized CF карта от Socket Mobile
(www.socketmobile.com) – Brüel & Kjær номер на поръчка UL-1016
• Go Wi-Fi!® P500 CF WLAN, рев. B и rev. C от Socket Mobile – Номер на поръчката Brüel & Kjær
UL-1019
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8.3.2 Параметри в мрежовите настройки
Местоположение

Използвайте параметъра Location , за да посочите текст с дължина до 20 знака, идентифициращ анализатора
или местоположението на анализатора. Местоположението ще се покаже на компютъра, както и на серийния номер

номер на анализатора при разглеждане на анализатори в BZ-5503 и при свързване чрез
онлайн дисплеят.
Съвет:

Параметърът Location е полезен както за USB, така и за LAN връзки

Мрежова връзка
• G1 – 3 анализатора:
– Тип 2250: : (по
подразбиране)

Нито един

CF Гнездо : Изберете това, за да използвате Ethernet CF карта в гнездото Compact Flash
– Тип 2270:

LAN гнездо : (по подразбиране) Изберете това, за да се свържете чрез LAN кабел. Това е деактивирано, ако Ethernet
CF картата е поставена в гнездото на Compact Flash

CF Гнездо : Изберете това, за да използвате Ethernet CF карта в гнездото Compact Flash
• G4 анализатори (за всички типове анализатори):
–
LAN гнездо

: (по подразбиране) Изберете това, за да се свържете чрез LAN кабел. LAN настройките са скрити, ако a

Поставен е Wi-Fi Dongle или SD WLAN карта
–
–

SD Гнездо : Автоматично се задава, когато SD WLAN карта е в слота за SD карта
WiFi ключ

: Автоматично се задава, когато USB Wi-Fi Dongle UL-1050 е в USB слота

Задаване на IP адрес

Тази настройка е обща за LAN и Wi-Fi връзки.

Автоматично : Получаване на IP адрес от DHCP сървър – ако няма наличен сървър, ще бъде зададен локален
адрес за връзка
Ръчно

: Трябва да зададете IP адрес, Subnet Mask, Default Gateway, Preferred DNS

и алтернативен DNS (вижте по-долу)

IP адрес
IP адресът на анализатора
Може да се избира, ако Задайте IP адрес = Ръчно

Подмрежова маска

Подмрежовата маска , комбинирана с IP адреса , идентифицира мрежовия сегмент
анализаторът е включен

Може да се избира, ако Задайте IP адрес = Ръчно
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Шлюз по подразбиране

Адрес към шлюз за маршрутизиране към друга мрежа
Може да се избира, ако Задайте IP адрес =

Ръчно

Предпочитан DNS

IP адресът на основния DNS сървър
Алтернативен DNS

IP адресът на вторичния DNS сървър
Мак адрес

Адресът за контрол на достъпа до медиите (MAC) на използвания мрежов адаптер (LAN или Wi-Fi). The
MAC адресът е уникален идентификатор, присвоен на мрежовия адаптер. Това поле е за
само информация.
Статус

Състоянието на мрежовата връзка:
•

Оперативен : мрежовият адаптер може да се използва за връзка

•

Неоперативно

: мрежовият адаптер не може да се използва

Параметри само за Wi-Fi

Име
Име (SSID) на мрежата, към която искате да се свържете. Актуализирайте името чрез: •
директно въвеждане на име или
мрежа
• докосване на s иНалична
избиране
на име от списъка
G4 анализаторите автоматично ще открият необходимата защита и ще ви подканят за парола.

Моля, обърнете внимание:

Моля, въведете паролата за мрежата. Ако вече сте свързани към мрежата
можете да изберете да забравите мрежата.

Налични мрежи
Докоснете реда, за да получите списък с наличните мрежи. Докоснете име в списъка, за да се свържете с тази мрежа.

Името се вмъква в реда Име над този ред. Всяко име на мрежа се предшества от
Информация за силата на сигнала , варираща отОтлично
(показва се като '• • • • •') надолу до (показваНе Сигнал
се без точки)

Сигурност (само G1 – 3)
Изберете Защита , както се изисква от мрежата: са
Споделено

,

, WPA PSK

Отворете Споделено

за Wired Equivalent Privacy (WEP) Infrastructure режим.

или WPA2

PSK . Отворете и

WPA PSK

е за Wi-Fi
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Защитен достъп (WPA) с предварително споделен ключ (наричан още личен режим).
подобрена версия на WPA

WPA2

е

Шифроване (само G1 – 3)
Нито един, WEP е активиран, AES е активиран или
активиран
отворена сигурност. саWEP
за еWPA
PSK ие за отворена и споделена сигурност. AES и

Изберете Шифроване , както се изисква от мрежата: е за

TKIP е активиран .
TKIP е активиран

Нито един

WPA2 PSK сигурност

Ключ за шифроване (само G1 – 3)

Поставете ключа за шифроване , изискван от мрежата. Ключът ще се показва, докато не натиснете
Въведете, след което ще бъде заменено с „ *** “

8.4

Известия
Анализаторът може да ви изпраща ежедневно състояние или да ви уведомява, ако нивото на шума надвишава зададено прагово ниво,

ако дисковото пространство намалява или външното захранване е изчезнало и т.н. Това се прави чрез SMS (текст

съобщение) или имейл, както е описано в този раздел. SMS/имейл известието съдържа кратък статус
отчет за анализатора. Тази възможност е особено полезна, ако анализаторът е оставен без надзор
наблюдение.

8.4.1 Настройки на алармата
Ако възникне една или повече от следните аларми, тогава ще бъде издадено известие като SMS
или имейл, в зависимост от вашето оборудване и настройки. Ако известието е неуспешно (например,
връзката е загубена), тогава анализаторът ще се опита да изпрати известието още веднъж след пет
минути.
Таблица 8.1

Настройки на алармата

Тип аларма
Включено

Състояние
Когато анализаторът
е включен или

Коментирайте

Показва стартиране от таймер, или прекъсване на захранването,
или неочаквано поведение

рестартиран

Измерване

Когато измерването

състояние

започва или спира

Показва завършено измерване – или неочаквано
поведение

Когато заредите

Показва възможен проблем с измерването

CIC

Калибрирането на инжекцията е
неуспешно
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Коментирайте

Състояние

Тип аларма

Вътрешен

Когато вътрешната батерия

Показва изтощаване на вътрешната батерия. Вътрешната батерия ще бъде

Батерия

навлиза в определено
състояние: високо, ниско

в едно от състоянията: пълна, висока, ниска, критична, зарежда се или
в за
неизвестна. Можете да зададете аларма на Високо,
Предпочитания
Настройки
Критичен
Ниско или >

или критично.

уведомяване > Настройки на алармата > Вътрешна батерия.

Моля, обърнете внимание: вътрешната батерия обикновено ще бъде в
едно от състоянията, ако
се захранва
отвън.
или Зареждане
Пълна
След това влизането в едно от зададените състояния може да означава прекъсване на
захранването

Тригерен вход

Когато напрежението при

Волтаж

Trigger Input пада до или под
определено ниво

Показва липса на външно захранване или външна батерия се изтощава.
Задайте Настройка > Вход > Тип задействане на
Мониторинг

Напрежение за

.

Задайте границата на
напрежението в Предпочитания > Известия >
Настройки на алармата > Задействащо входно напрежение.
Свържете външната батерия или външно захранване към този вход (в
допълнение към гнездото за външно захранване), за да получите аларма,
ако напрежението падне до или под определеното ниво
Дисково пространство

Когато оставащото дисково

Показва, че дисковото пространство намалява – трябва да се смени с празен

пространство падне до или

диск. Задайте процента в Предпочитания > Известия > Настройки на

под определен процент от

алармата > Дисково пространство

общото дисково пространство

Задействане на ниво Когато са изпълнени
условията за задействане

Показва, че нивото на звука надвишава нивото на задействане, посочено
в LOGGING или ENH. Шаблон за РЕГИСТРАЦИЯ

на ниво
Ниво на отчет Когато LAeq на последния
отчетен период надвишава

Показва, че нивото на звука LAeq за последния отчетен период надвишава
праговото ниво на отчета.

отчета

Прагово ниво

Моля, обърнете внимание: Ако посочите много ниско прагово ниво на
отчет, ще получите известие в края на всеки отчетен период.
Налично само при стартиране на шаблона за подобрено регистриране.
За 2-канален Enh. Регистрирането на праговото ниво на отчета се използва
за гл.1, а праговото ниво 2 на отчета се използва за гл.2.
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Таблица 8.2 Съдържание на уведомлението

Съдържание

Тип информация
Причина за уведомление

Тест

Време на уведомяване

Дата

ID на инструмента

Сериен номер.

Състояние на текущия диск

Свободна памет

Състояние на вътрешната батерия

Пълна, Високо,

Задействащо входно напрежение

Напрежението

, Аларма
и

или Статус

последвано от кратко описание

време

и

Местоположение

/ Обща памет

ниско, Критичен, Зареждане

или неизвестен

(ако е налично)

Състояние на измерването

бягане

, На пауза

или Спряна

(ако е налично)

такива)

Брой записи на сигнали (ако има

Броят на записите на сигнала, направени от началото на
измерването

Последен CIC резултат (ако е наличен)

Успешно Фонов
,
, от реф. отклонения Съотношението
, също
шум високо съотношение
се отклонява
извън допустимите

, Недефиниран Реф. ,

или Недефиниран. За 2-канални

измервания: Един CIC канал за резултати пер

Текуща стойност на LAF (ако е налична) Стойността
Докладване на прагово ниво

Стойността

Ниво на отчет LAeq

Стойността

Моля, обърнете внимание:

. За 2-канални измервания: Един CIC канал за резултати

пер

Част от изброената по-горе информация може да не е налична в зависимост от условията
когато известието е изпратено, например, няма да има налични стойности на измерване
веднага след включване.

8.4.2 Текстови/SMS известия
Известията чрез SMS (текстово съобщение) могат да се използват, ако сте свързали a
GSM/GPRS/EDGE/HSPA модем към анализатора (раздел 8.2.2) и настройте модема на (текст
съобщението не може да бъде изпратено, ако модемът е настроен на GPRS/EDGE/HSPA Dialup

хора с увреждания

).

В допълнение към изпращането на известия, инициирани от аларми, можете да изпратите текст „Информация“ към анализатора

и поискайте SMS известие, след което ще получите известие в рамките на 30 секунди.
> Предпочитания > Известия > SMS:

Трябва да зададете

• Телефонен номер към съответния номер
• Активен към

да
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Можете също така да добавите име към номера за по-лесно идентифициране.
Можете да настроите два отделни SMS телефонни номера за изпращане на SMS известия до двама
получатели.
СМС
Задайте Известие на и известие
ще бъде изпратено чрез SMS до активните телефонни номера, когато

някое от алармените условия е изпълнено или ако анализаторът получи SMS с информация.
Можете да тествате системата, като докоснете
обърнете внимание:

Моля,

> Изпратете известие чрез SMS.

• Две до три текстови съобщения ще бъдат използвани за изпращане на цялото
известие – в зависимост от настройките за съдържание и език.
• Текстовите съобщения не могат да се изпращат или получават, докато анализаторът е свързан към BZ-5503
или показан онлайн.

8.4.3

Известия по имейл
Известията по имейл могат да се използват, ако анализаторът е свързан към мрежа с достъп до поща
сървър. Това обикновено може да се направи, ако анализаторът е свързан през LAN или чрез a
GPRS/EDGE/HSPA модем (вижте раздел 8.2.2 и раздел 8.3).
> Известия > Имейл и подробности за настройката за имейл акаунта под
Отидете на Предпочитания
Към параметър. Подробностите се състоят от името на SMTP сървъра, използвания SMTP порт , дали
SSL/TLS се изисква или не, акаунтът , потребителското име и паролата за акаунта – моля
консултирайте се с раздел D.10 (Приложение D) и вашия имейл доставчик за повече подробности.
Задайте Известие на

Електронна поща

и известие ще бъде изпратено по имейл, когато някоя от алармите

условията са изпълнени.
Можете да тествате системата, като докоснете

> Изпращане на известие по имейл.

Пример за имейл:
Тема: Имейл от 2479719 Abbey Road Test: Ръчен имейл
Тест: Ръчна електронна поща

29-04-2009 12:51:16
Инструмент 2479719 Abbey Road
SD-карта 383 MB / 483 MB
Вътрешно зареждане на батерията
Входно напрежение на задействане 13.5V

Състояние на измерването Изпълнява се

Брой записи на сигнали 13
Резултатът от CIC премина

LAF 45.8dB
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8.5 Уеб сървър
За да се свържете с анализатора чрез интернет браузър, трябва да бъдат изпълнени следните условия:
• Анализаторът трябва да бъде свързан към мрежа, както е описано в раздели 8.2.2, 8.2.3 и 8.3
• Интернет браузърът трябва да поддържа JavaScript™
Уеб страницата на анализатора е тествана на следните интернет браузъри:
• Microsoft® Internet Explorer®, от версия 7 • Mozilla® Firefox®,
от версия 3 • Google Chrome™, от версия 2 • Apple® Safari®,
от версия 4

Може също да можете да се свържете с анализатора, като използвате интернет браузъри на смартфони като такива
като iPhone®.

8.5.1 Защита с парола
Връзката с анализатора е защитена с парола. Има две нива на защита:
• Гост – само за гледане
• Администратор – за преглед и управление на анализатора

Потребителско име и парола
Под Предпочитания задайте потребителско име и парола поотделно за госта и за

Администраторски акаунти.

Трябва да посочите потребителско име и парола за администратора, но можете да посочите
дали гостът изисква влизане или не.

8.6

Свързване към метеорологични станции и GPS приемници

8.6.1 Метеорологични станции
Анализаторът може да бъде свързан към следните метеорологични станции:
• Метеорологична станция MM-0316 – за измерване на скорост и посока на вятъра
• Метеорологична станция MM-0256 – за измерване на скорост, посока на вятъра, околна среда
температура, околно налягане, относителна влажност и валежи
Метеорологична станция може да бъде свързана към анализатора с помощта на USB адаптер ZH-0698.

За терминал за наблюдение на шума тип 3639-A, B и C подробности за това как да монтирате и свържете
метеорологична станция, използваща помощен модул ZH-0689 или ZH-0705, моля, вижте Терминал за наблюдение на шума

Тип 3639-A, B и C – Ръководство за потребителя BE 1818.
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Когато сте свързали метеорологичната станция, можете да проверите връзката, като покажете
моментално актуализирани параметри Wind Dir. и Скорост на вятъра от групата Време .
Данните от метеорологичната станция се получават автоматично по време на измерването и се записват
данни – вижте измервателните параметри в Приложение B. Измерените данни могат да бъдат показани като
параметри от групата Време .
Фиг.8.8
Данни от
метеорологична станция,
получени по време на измерване и
записани на данни

8.6.2 GPS приемници
Анализаторът може да бъде свързан към следните GPS приемници:
• GPS приемник ZZ-0249 – за измерване на географска ширина, дължина, надморска височина и грешка в позицията
За терминал за наблюдение на шума тип 3639-A, B и C подробности за това как да монтирате и свържете
GPS приемника с помощта на спомагателния модул ZH-0689 или ZH-0705, моля, вижте Мониторинг на шума
Терминал тип 3639-A, B и C – Ръководство на потребителя BE 1818.
• ND-100S GPS USB Dongle от Globalsat (www.globalsat.com.tw) – за измерване на
географска ширина, дължина и надморска височина

• BU-353 кабелен GPS с USB интерфейс от Globalsat – за измерване на географска ширина,
дължина и надморска височина

GPS приемниците с USB интерфейс могат да бъдат свързани директно към USB порта на анализаторите с
G4 анализатори. При анализаторите G1 – 3 GPS приемниците могат да бъдат свързани чрез USB адаптер
АО-0657.
Първият път, когато свържете GPS приемника към анализатора (или ако са минали няколко дни, откакто сте
последно ги е свързвал), не забравяйте да сте на открито място с ясна гледка към небето (като парк или
празно поле). Изчакайте GPS инициализацията да завърши. Това може да отнеме няколко минути в зависимост от
фактори като разстоянието от предишните координати, силата на GPS сигнала и околността
терен (високи дървета и сгради могат да блокират сателитните сигнали).
След като географската ширина и дължина (от

Специален група

параметри) показват данни, коригирана е

инициализираните (светодиодът на GlobalSat GPS също ще започне да мига).
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В някои случаи инициализирането може да отнеме до няколко минути в зависимост от условията, споменати по-горе,
преди пълните GPS данни да се покажат на екрана. GPS може да получи по-бърза корекция, ако е свързан чрез малък
USB кабел (доставя се заедно с GPS).
Ако е свързан GPS приемник, когато данните се записват в проект, автоматично се създава GPS бележка като анотация
с GPS информацията.
Вижте повече подробности относно GPS бележките в раздел 3.4.

8.7

Подготовка на вашите измервания
Можете да подготвите измерванията си предварително, като създадете папки за работа, зададете правилните
параметри за измерване в шаблоните, дефинирате настройки за метаданни и като направите контролни списъци
(вижте примера на Фиг. 8.8) или като бележки, съдържащи адреси и телефонни номера на съответните хора, или
бележки, които са били частично попълнени предварително, където просто трябва да попълните окончателната
информация за местоположението. Бележките могат да се прикачват към задания като анотации и могат да се копират
върху проекти, когато е необходимо.

Фиг.8.9
Примерен екран за бележки

Когато приключите с въвеждането на бележката си, докоснете, за да приемете промените и да я запишете като
текстова анотация. Вижте раздел 3.4 за повече подробности относно анотациите.

8.7.1 Метаданни
За лесно и удобно използване на метаданни, дефинирайте настройките за всички метаданни, въведени и показани
на екрана с анотации (вижте раздел 3.4) предварително.
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За да дефинирате настройки за всяко от 30-те метаданни:
Моля, обърнете внимание:

Уверете се, че нямате записани данни, показани на екрана.

1) Докоснете кламер .

Ако иконата на кламер не се вижда, нямате метаданни или анотации. За достъп до
,
,
,селектора на полето
Екран с анотации, използвайте бутоните за навигация ( ), за да преместите
в горния десен ъгъл на полето за състояние. Докоснете кламер .
Съвет:

Ако нямате дефинирани метаданни, можете да създадете набор от метаданни по подразбиране, които да имате
удобна отправна точка за дефиниране на вашите собствени метаданни. Докоснете и поставете отметка в квадратчето
метаданни по подразбиране

Моля, обърнете внимание:

Поставете

и докоснете OK.

Вмъкването на метаданни по подразбиране ще презапише съществуващите метаданни!

2) Докоснете иконата Редактиране пред метаданните, които искате да редактирате (фиг.8.10), за да дефинирате:

– Метаданни:
(видими и редактируеми на екрана с анотации) или

Активирано

хора с увреждания

(невидим на (видимАктивирано
и редактиран на екрана с анотации)

– Име: Вмъкнете име пред стойността на метаданните, когато се показва в анотациите
екран

– Тип: Изберете тип, подходящ за вашите метаданни. Изберете между:
Текст : Метаданните са текстът, който въвеждате или редактирате с помощта на буквено-цифровата клавиатура

: Метаданните се избират от списък с до 30 дефинирани от потребителя текста

Списък за избор

Номер

: Номерът на метаданните се въвежда с помощта на цифровата клавиатура

Индекс

: Номерът на метаданните автоматично се увеличава след създаването на проекта

Не е дефинирано:

Метаданните се премахват от проекта. Това ще бъде първоначалното състояние на

метаданни за стари проекти без метаданни.
):

– Номер на запис (за тип =

Списък за избор

Номерът на запис за текста, който ще бъде дефиниран в списъка за избор. Изберете необходимия номер
и въведете текст в полето за въвеждане на текст
– Текст за въвеждане:
Текст

тип = : За

Списък за избор

: Текстът за избраното

–

Текущ №

–

Текущ индекс

–

: Текстът

За тип = За

тип = : За тип =
(за тип =
Индекс

стъпка

The

Текущ индекс

Индекс

: Индексът

):

се увеличава с

Индексът се преобръща при превишаване
Моля обърнете внимание:

–
–

Вписване№

: Броя

Номер

стъпка

след създаване на проект

Горен лимит

или слизане по-долуДолна граница

стъпка може да бъде отрицателен

Горен лимит

: За тип =

Индекс

: Горната граница на индекса

Долна граница

: За тип =

Индекс

: Долната граница на индекса
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В горната част на екрана можете да поставите отметка, за да използвате настройките за тези метаданни за нови проекти
при затваряне на дисплея.
Отметката е деактивирана за промени в дефиницията на използваните в момента метаданни, тъй като това винаги ще се
използва за нови проекти, но когато редактирате или разглеждате метаданни от предишно записан проект, можете да
решите дали да използвате настройките на нов проекти също или запазете промените само в проекта.

Фиг.8.10
Редактиране на метаданни

8.7.2 Таймери и автоматични измервания
Автоматичното управление на анализатора е достъпно чрез един или повече от таймерите на анализатора (до десет).
Целта на таймера е да инициира измервания в отсъствието на оператор. По принцип таймерът ще:

• Включете анализатора в предварително зададено
време • Заредете предварително избран шаблон •
Стартирайте измерване, както е указано в шаблона • Спрете
измерването след предварително зададено време, определено от настройката на таймера •
Запазете измерването
• Изключете анализатора •
Повторете горното предварително зададен брой пъти на предварително зададени интервали
За да работи таймерът, анализаторът трябва да е в "изключено" състояние.
Таймерът никога няма да прекъсне анализатора, ако той вече се използва ръчно. Ако е зададено време за включване през
времето, когато анализаторът се използва, възможността за таймер се губи.
Можете да контролирате анализатора по време на инициирано от таймера измерване, стига това да не повлияе на
измерванията. Ако се опитате да промените параметри, засягащи измерването, ще бъдете предупредени за това. Ако
продължавате, анализаторът ще се върне към ръчно управление и управлението на таймера не може да бъде възобновено.
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Настройката на таймера изброява таймерите, които са били дефинирани преди това в анализатора (т.е. добавени
от вас или предишни потребители).
Фиг.8.11
Примерна настройка на таймера

В най-горния ред можете да добавите други таймери, като докоснете иконата Добавяне на нов таймер . Можеш
изтрийте таймер от списъка, като докоснете иконата за изтриване на таймер . Само таймери, създадени от
текущият потребител може да бъде изтрит. За да изтриете таймер, дефиниран от друг потребител, трябва да влезете като
друг потребител и след това изтрийте таймера.

За всеки таймер можете да посочите:
състояние
•
: Активирайте или деактивирайте таймера
•

Име

•

Шаблон

: Назовете таймера
: Изберете шаблона, който искате да използвате за измерването

Моля, обърнете внимание:

Шаблоните за време на реверберация не са налични за управление на таймера

•

Начален час

•

Предварително зададено време

: Задайте начален час – поне 3 минути преди текущия час
: Задайте предварително зададеното време за измерване – независимо от настройките в

шаблон, използван от таймера
•

Спрете времето

•

Брой стартирания

•

Старт на всеки

: Времето, когато спира измерването – само за информация
: Задайте общия брой пъти, които искате да започнете измерването

: Интервалът от време между началото на всяко следващо измерване. Този интервал трябва да

Предварително зададено време
+ 3 минути
е по-голям от: Потребителят, който е посочил
таймера. Не може да се променя

•

Потребител

Моля, обърнете внимание:

Когато използвате таймери за автоматични измервания, уверете се, че измервателният уред е свързан към конюшня
захранване. Препоръчително е да зададете раздел 8.1.2.

Вътр. Мощност преминат към Зареждайте само батерията

– виж
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Глава 9
Актуализиране и надграждане на приложения,
Поддръжка, калибриране и отстраняване на неизправности

9.1 Как да инсталирате нови приложения
Софтуер за измерване на нивото на звука BZ-7222, Софтуер за честотен анализ BZ-7223, Софтуер за регистриране BZ-7224, Подобрен
софтуер за регистриране BZ-7225, Опция за запис на сигнал BZ-7226, Софтуер за време на реверберация BZ-7227, Софтуер за сградна
акустика BZ-7228, FFT Софтуерът BZ-7230, опцията за оценка на тона BZ-7231, софтуерът за наблюдение на шума BZ-7232 и опцията за
подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234 са предварително инсталирани на типове 2250 и 2270. В допълнение, 2-канална опция
BZ-7229 (и 2-каналните модули за измервател на нивото на звука, честотен анализ, регистриране, подобрено регистриране и софтуер
за сградна акустика) и софтуер за интензитет на звука BZ-7233 са предварително инсталирани на Type 2270. Въпреки това е необходим
валиден лиценз за стартиране на софтуера. Ако сте закупили анализатора заедно със софтуерното(ите) приложение(а), тогава
съответният(те) лиценз(и) ще бъде предварително инсталиран(и) на анализатора.

Ако закупите отделно софтуерно приложение за вашия анализатор, тогава трябва да инсталирате лиценза на анализатора. Това се
прави с помощта на Measurement Partner Suite BZ-5503, моля, консултирайте се с онлайн помощта, включена в софтуера BZ-5503, за
инструкции как да инсталирате лиценз.
докоснете, на екрана на анализатора, след това Относно , за да получите списък с инсталиран софтуер и лицензи.

9.2 Как да актуализирате/надстроите приложения и да инсталирате нови езици
Brüel & Kjær препоръчва винаги да използвате най-актуалния наличен софтуер. Новите версии на софтуера на анализатора са достъпни
за изтегляне от уебсайта на Brüel & Kjær (www.bksv.com). За да направите това, използвайте Measurement Partner Suite BZ-5503 или
свържете анализатора директно към интернет за изтегляне. Някои версии на софтуера ще бъдат безплатни актуализации, а някои ще
бъдат надстройки, изискващи закупуване на нов лиценз.

9.2.1 Актуализиране/надграждане с помощта на BZ-5503
BZ-5503 може да се използва за актуализиране или надграждане на нови софтуерни приложения на вашия анализатор. Той дори може
да премине към определени версии на софтуера, ако се изисква от органите за типово одобрение. Чрез BZ-5503 можете да инсталирате
и лицензи за конкретни приложения; и ако имате хардуерна версия 1 – 3, инсталирайте предпочитания от вас език (с хардуер G4 всички
езици са предварително инсталирани в анализатора). Инсталацията изисква USB връзка между BZ-5503 и анализатора.
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Софтуерът BZ-5503 ясно ще покаже дали новата версия на софтуера е актуализация (безплатна) или
надграждане (лицензна такса). Моля, консултирайте се с онлайн помощта, включена в BZ-5503, за инструкции
как да инсталирате надстройки/актуализации на софтуера, заедно с предпочитания от вас език.

9.2.2 Актуализиране през интернет
Анализаторът може сам да актуализира софтуера, ако е свързан към интернет – вижте раздел 7.1.
Този метод е особено полезен, ако анализаторът се използва за дългосрочно наблюдение, а вие не го правите
искате да отидете на мястото за измерване за обслужване (т.е. искате да нарушите измерването
възможно най-малко).
Моля, обърнете внимание:

• Методът се използва за актуализиране на софтуера с най-новата версия, достъпна от уебсайта на Brüel &
Kjær. Вече инсталираните езици ще бъдат актуализирани едновременно. Ако имате G1 – 3 анализатори,
не можете да инсталирате нови езици или лицензи – за да направите това, трябва да използвате BZ-5503.

• Това може да се направи дистанционно, ако се свържете с онлайн дисплея с помощта на BZ-5503 или
интернет браузър.
За да актуализирате през интернет:
1) Докоснете , на екрана на анализатора, след това Относно , за да получите списък с инсталиран софтуер и лицензи.
2) Превъртете надолу до долната част на екрана и докоснете

Провериза обновления

мрежата...> на връзка, the

Появява се екранът за актуализация на софтуера – вижте Фиг.9.1 и Фиг.9.2.
3) Кликнете върху бутона Проверка за актуализации , за да проверите за най-новите актуализации.
Това ще се свърже със сървъра за актуализиране на Brüel & Kjær. Ако е налична нова версия на софтуера,
ще се покаже версията на компилацията и можете да откажете или да започнете актуализацията (ще бъдете предупредени,
ако новата версия изисква нов лиценз). Ако наличните версии не са по-късни от
тези, които вече са инсталирани, ще ви бъде казано и актуализацията ще бъде прекратена.
4) Ако изберете да актуализирате анализатора, софтуерът ще започне да се изтегля на SD или CF картата
(G1 – 3 анализатора) вече са поставени в анализатора. Имате нужда от поне 200 MB свободно пространство на
картата с памет. В зависимост от скоростта и качеството на интернет връзката, това може
отнема от няколко минути до няколко часа. Ако връзката се загуби, изтеглянето ще се извърши
автоматично продължава, когато връзката се установи отново.
Моля, обърнете внимание:

Анализаторът може да продължи да измерва по време на периода на изтегляне.

5) Когато изтеглянето приключи, измерването се поставя на пауза и се извършва нормалното използване на анализатора
предотвратено. Връзките към анализатора се прекратяват и надграждането на анализатора ще се извърши
започнете. Това ще отнеме 10-15 минути и анализаторът ще се рестартира, когато приключи. Всички незапазени
регистрационните данни ще бъдат запазени и анализаторът е готов за използване отново.
6) Свържете се отново с анализатора и проверете новата версия на софтуера, като докоснете , върху
екран на анализатора, след това Относно.
За да продължите измерването, натиснете бутона Старт .
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Моля, обърнете внимание:

Ако сте настроили своя анализатор за известия по имейл (вижте раздел 8.4), ще получите
имейл в стъпка 4), когато анализаторът е на пауза, и ще получите нов имейл в стъпка 5), когато
анализаторът се рестартира и отново е готов за свързване.

Фиг.9.1

Относно екрана –
показваща връзката „Проверка
за актуализации в уеб“

Фиг.9.2
Екран за актуализация
на софтуера – показващ
бутона „Проверка за
актуализации“

9.2.3 Понижаване до по-ранна версия
Възможно е да преминете към по-ранна версия на софтуера:
1) Променете най- част от адреса на сървъра (фиг.9.2) към заявения софтуерен пакет, за
примера, новият SW22.
2) Докоснете Проверка за актуализации.

3) Следвайте процедурата, описана в раздел 9.2.1 или раздел 9.2.2.
Моля, обърнете внимание:

Само софтуерни пакети, равни или по-високи от SW24, могат да преминат към друг пакет.
Софтуерните пакети до SW21 са достъпни за актуализиране през Интернет.
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9.3 Как да преместите лиценз
Ако имате повече от един анализатор, може да искате да споделите приложен софтуер между
анализатори. Можете да направите това, като преместите лиценза от един анализатор на друг, като използвате
Measurement Partner Suite BZ-5503, заедно с License Mover VP-0647.
Ако дадете назаем вашия анализатор, може да искате временно да деинсталирате ненужни приложения. Това
може да се постигне чрез преместване на лиценза на приложението към License Mover VP-0647. Когато е необходимо
отново премествате лиценза обратно във вашия анализатор.
Моля, консултирайте се с онлайн помощта, включена в софтуера BZ-5503, за инструкции как да
преместете лиценз.

9.4

Отстраняване на неизправности

9.4.1 Измервания
Ако измерването ви изглежда грешно, тогава:
• Проверете кабелите, ако има такива
• Проверете дали микрофонът, включително предусилвателят, е правилно монтиран в горния контакт (или правилно свързан
към удължителния кабел)
• Проверете дали входният параметър е зададен на

Горна част

Гнездо / Заден гнездо в съгласие с това как вие

ще използват входа. Това се намира чрез докосване • Проверете

> Настройка > Вход

дали сондата, която сте монтирали на вашия анализатор, е избрана като параметър, това също се намира на Трансдюсер
екрана за настройка
• Проверете дали параметрите за избрания преобразувател (особено параметрите

Трансдюсер ) са зададени правилно,

Тип микрофон и Поляризиращо напрежение . Те се намират чрез докосване > Преобразуватели

• Проверете дали параметрите за звуково поле и корекция на предното стъкло са зададени правилно
Те се намират чрез докосване

> Настройка > Вход

• Проверете дали калибрирането е наред (направете ново калибриране с помощта на външен калибратор)

9.4.2 SD/CF карти и USB памети
Софтуерът за регистриране, подобрено регистриране и запис на сигнал изисква измерванията да са
записани на карти памет – SD или (с G1 – 3 анализатора) CF. USB памет може да се използва от

хардуерна версия 4.

Формат и скорост на устройството
За да се осигури надеждна работа с паметта, форматът на файловата система и
скоростта на устройството се тества. При поставяне анализаторът проверява формата на паметта
файловата система на устройството. Ако файловата система не е оптимална за използване с анализатора, тогава вие сте
подканен да го форматирате. Ще бъдете водени през процеса.
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Когато форматът на файловата система е приет, тогава се тества скоростта на устройството. The
test записва данни в устройството и измерва скоростта на запис. Тестът отнема по-малко от минута.
Ако тестът за скорост е успешен, тогава можете да продължите да използвате устройството, в противен случай трябва да използвате
друго устройство с памет или опитайте да преформатирате устройството (ако вече не сте го направили).

Проблеми със съхраняването или извикването на данни
Ако имате проблеми при съхраняването или извикването на данни на устройството с памет, можете да проверите и
поправете целостта на файловата система на устройството или дори го форматирайте отново, като направите следното:
1) Поставете устройството с памет в правилния слот на конекторния панел на анализатора.
2) Ще бъдете уведомени, че е поставено устройство с памет – изберете

да

за промяна на настройката по подразбиране

път на измерване до него.
3) Докоснете

> Explorer

4)

за да отидете нагоре по нивата на папката, докато стигнете до най-горното ниво със списък на
Докоснете налични устройства с памет.

5) Докоснете името на устройството (не иконата), за да получите списък с наличните команди.
6) Изберете, за
да започнете
процедурата. Ако се открият някакви грешки във файловата система, те
Проверка
и ремонт
са фиксирани. Когато приключите, ще бъдете информирани дали устройството с памет е наред или не
грешките са коригирани.
Моля, обърнете внимание:

Процедурата за проверка може да отнеме няколко минути, в зависимост от размера на устройството.

За да форматирате устройство с памет:
ВНИМАНИЕ:

•

Всички данни на устройството ще бъдат изтрити по време на процеса на форматиране.

• Не отстранявайте устройството и не изключвайте анализатора по време на процедурата – това може да повреди
файловата система и данните и да направи устройството неизползваемо.

7) Изберете Форматиране , за да започнете процедурата по форматиране.
Моля, обърнете внимание:

• Процедурата по форматиране може да отнеме няколко минути – в зависимост от размера на
устройство

• Производителността при четене/запис на SD и CF карти с памет и USB памети варира много. Производителността
зависи от производителя на устройството с памет, вида на устройството, размера на устройството, колко е
използвано, колко фрагментирана е паметта и дори от деня на производство на устройството. Две
„идентични“ устройства с памет могат да имат различна производителност, тъй като производителят е
променил вътрешната технология без предупреждение.

• Всички карти, доставени от Brüel & Kjær, са тествани за четене/запис
производителност в анализатора и може да се използва за наличните в анализатора приложения. Ако
имате нужда от повече (или други) типове устройства с памет, моля, консултирайте се с местния представител
на Brüel & Kjær.
Съвет:

Като цяло трябва да изберете устройства, предназначени за индустриален или професионален фотограф
пазар.
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Най-добра практика:

Не забравяйте редовно да преформатирате устройството (особено преди дълго време без надзор
измерване) – това ще осигури най-добра работа на устройството.

8) Изберете Тестване на скоростта, ако искате да проверите скоростта на файла на устройството.

9.4.3

Батерия и повторно калибриране на индикатора за зареждане на батерията
Софтуерът поддържа актуализиран капацитета на батерията. С течение на времето общият капацитет на
батерията намалява. Ако установите, че оценката на „Оставащото време“ (докоснете иконата на батерията , за да
получите тази информация) не съответства на реалното оставащо време (например анализаторът
се изключва автоматично поради липса на захранване, докато прогнозата за оставащото време показва
поне ½ час), тогава трябва ръчно да калибрирате повторно капацитета на батерията. Това е
извършва се по следния метод:
1) Източете цялата мощност от батерията:
а) Включете анализатора.
b) Изключете външното захранване.
c) Изключете анализатора от компютъра.
d) Задайте > Предпочитания > Захранване > Готовност след на e) За да

Никога.

Винаги
изтощите батерията по-бързо, задайте Backlight On на (същото меню)
и изберете
максимално ниво на подсветка на дисплея (докоснете Подсветка в долната част на екрана).
f) Оставете анализатора, докато анализаторът се изключи
2) Заредете батерията напълно (поне 10 часа):
a) Свържете мрежовото захранване ZG-0426 към анализатора.
b) Включете анализатора (и го оставете включен) и не забравяйте да нулирате Standby After и
Backlight On към предпочитаните от вас настройки.
c) Докоснете иконата на батерията за състоянието на батерията . Това ще покаже „Калибриране
Батерия" първоначално. Оставете батерията да се зарежда, докато индикаторът за зареждане на батерията се появи точно под

захранващият контакт започва да мига в зелено (хардуерни версии 1–3) или се променя от червено на
зелен (G4 анализатори) и индикацията „Калибриране на батерията“ изчезва от изскачащия прозорец.

9.4.4 Сензорен екран
Ако докосването със стилуса на екрана изглежда става все по-неточно, можете да коригирате
чувствителен на допир екран, както следва:
1) Докоснете

2) Докоснете

> Предпочитания > Дисплей.
Регулирайте сензорния екран и

следвайте инструкциите на екрана.
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9.4.5

Опции за нулиране

Бутон за рестартиране

ВНИМАНИЕ:

Незапазените данни или настройки ще бъдат загубени, когато нулирате анализатора.

Ако вашият анализатор спре да реагира на натискане на бутон или докосване, нулирайте и рестартирайте анализатора
чрез натискане на бутона за нулиране (намиращ се на конекторния панел – вижте раздел 2.2) със стилуса.
Ако все още имате проблеми, опитайте да нулирате вашия анализатор, както е описано по-долу.

Нулиране на анализатора

1) Нулирайте анализатора до състояние по подразбиране/фабрично инсталирано:

За G1 – 3 анализатори:
Нулирайте анализатора до състояние по подразбиране, където потребителят е 2250
настроен на (за Тип 2250) и (за

Тип 2270) и шаблонът на проекта е настроен на SOUND LEVEL METER. Съществуващият ЗВУК
Шаблонът на проекта LEVEL METER ще бъде презаписан, както и предпочитанията за потребител 2250 или
2270. За да върнете анализатора в състояние по подразбиране:
a) Натиснете и задръжте бутона за включване за поне пет секунди (захранването се изключва).
b) Натиснете и задръжте бутоните Commentary и Save , докато превключвате
на анализатора. Ще се покаже дисплеят на фиг.9.3.
Фиг.9.3
режим на поддръжка
– начален екран за
G1 – 3 анализатора

След няколко секунди ще се покаже дисплеят на фиг.9.4.

2270
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Фиг.9.4
Актуализирайте екрана на
софтуера 2250 за анализатори
G1 – 3

c) Отменете актуализацията, като натиснете който и да е бутон, различен от бутона за приемане .
Фиг.9.5
Нулирайте екрана с
настройки по подразбиране
за G1 – 3 анализатори

d) Натиснете бутона Приемам , за да възстановите настройките по подразбиране.

F или G4 анализатори:
Анализаторът съдържа два комплекта фърмуер/софтуерен пакет и настройки. Единственият
първоначално доставен с анализатора и един инсталиран след това. За възстановяване на фабриката
фърмуер/софтуерен пакет и настройки:
a) Натиснете и задръжте бутона за включване за поне пет секунди (захранването се изключва).
b) Натиснете и задръжте бутоните Commentary и Save , докато превключвате
на анализатора. Ще се покаже дисплеят на фиг.9.6.
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Фиг.9.6
Възстановяване на
фабричния фърмуер и
настройки на G4 анализатори

c) Натиснете бутона Приемам , за да възстановите фабричния фърмуер и настройки.
Ако сега анализаторът функционира нормално, трябва да инсталирате софтуерния пакет по ваше
предпочитание, както е описано в раздел 9.2. Brüel & Kjær препоръчва винаги да използвате найновите налични.
2) (за всички хардуерни версии) Ако сега анализаторът функционира нормално, дефинирайте предпочитаните от
вас настройки в екрана с предпочитания, настройте отново сензорния екран и направете необходимите
промени в настройката (всички достъпни чрез главното меню ).
Ако имате проблеми с избора на друг шаблон или влезете като друг потребител, отбележете коя стъпка причинява
проблема. Може да се наложи да изтриете/преконфигурирате шаблоните или потребителите.
За да изтриете/преконфигурирате шаблони или потребители, използвайте Measurement Partner Suite BZ-5503 с
анализатора, свързан към компютъра чрез Micro USB кабел AO-1494 (G4 хардуер) или Mini USB кабел AO-1476, или
модем/LAN връзка. Моля, консултирайте се с онлайн помощта, включена в софтуера BZ-5503, за инструкции как да
конфигурирате анализатора.

Повторно инсталиране на софтуер (хардуерни версии 1 – 3)
Ако анализаторът все още не работи нормално след извършване на процедурата „Нулиране на анализатора“,
тогава може да се наложи софтуерът да бъде преинсталиран. Това може да стане по два начина:
1) Ако връзката с Measurement Partner Suite BZ-5503 работи с анализатора, свързан към компютъра с помощта на
USB кабел, тогава софтуерът може да бъде преинсталиран и конфигуриран отново чрез USB кабела. Моля,
консултирайте се с онлайн помощта, включена в софтуера BZ-5503, за инструкции как да преинсталирате
софтуера на анализатора.
2) Ако USB връзката към компютъра не работи, имате нужда от Compact Flash карта (размер най-малко 64 Mbytes)
и четец на Compact Flash карти за компютъра. След това можете да използвате Measurement Partner Suite
BZ-5503, за да актуализирате Compact Flash картата с необходимите файлове. Моля, консултирайте се с онлайн
помощта, включена в софтуера BZ-5503, за инструкции как да актуализирате Compact Flash карта с
инсталационни файлове за анализатора.
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Изключете анализатора и поставете компактната флаш карта в CF слота на анализатора. Тогава
натиснете и задръжте бутоните Коментар и Запис , докато включвате
анализатор. Ще се покаже началният екран на режима на поддръжка и след това след няколко
секунди ще се появи екранът, показан на фиг.9.4.
Натиснете бутона Приемам , за да актуализирате софтуера. Това ще отнеме приблизително 5
минути.

ВНИМАНИЕ:

Не премахвайте CF-картата, докато актуализирате софтуера на анализатора!
Когато софтуерът на анализатора бъде актуализиран, ще получите опцията за нулиране на
настройките по подразбиране.

Ако проблемът продължава, тогава трябва да се свържете с местния представител на Brüel & Kjær.

9.5

Грижа, почистване и съхранение
Анализаторът е деликатен прецизен инструмент. Когато боравите, съхранявате или почиствате вашия анализатор,
моля, вземете следните предпазни мерки.

9.5.1 Боравене с анализатора
• Не се опитвайте да премахнете решетката на микрофона, тъй като можете лесно да повредите микрофона по този начин
начин

• Не се опитвайте да отваряте анализатора. Вътре няма части, обслужвани от потребителя. Ако смятате, че вашият анализатор се
нуждае от сервиз, моля, свържете се с вашия представител на Brüel & Kjær
• Не позволявайте анализатора да се намокри
• Пазете анализатора от удар. Не го изпускайте. Транспортирайте го в предоставената чанта за носене

9.5.2

Почистване на анализатора
Ако корпусът на анализатора се замърси, избършете го с леко навлажнена кърпа. Не използвай
абразивни почистващи препарати или разтворители. Не позволявайте влагата да навлиза в микрофона, конекторите или корпуса.

9.5.3

Съхранение на анализатора
• Съхранявайте анализатора на сухо място, за предпочитане в чантата му за носене
• За дългосрочно съхранение извадете батерията
• Не превишавайте границите на температурата на съхранение от –25 до +70 °C (–13 до +158 °F)

Machine Translated by Google
ГЛАВА 9
Актуализиране и надграждане на приложения, поддръжка, калибриране и отстраняване на неизправности

9.6

Услуги в Brüel & Kjær за типове 2250 и 2270

9.6.1 Акредитирано калибриране
За типове 2250 и 2270 можете да поръчате акредитирано калибриране и да избирате между DANAK,
A2LA, UKAS, Eichamt (Австрия), RvA, ENAC, NATA и Inmetro.
За Испания се предлага Primitiva.
Калибрирането ще се извърши в сертифицирана по ISO 17025 лаборатория.

9.6.2

Първоначално калибриране

За да стартирате хронологията на измерванията от първия ден – ако това се изисква, например, за измерване
използване на обществени места, за клиентски одит или процедури за качество – препоръчваме ви да поръчате акредитирани
калибриране заедно с новия анализатор.

9.6.3

Редовно повторно калибриране
Да се изпълнят изискванията за обществени измервания и да се минимизират разходите за грешки, дължащи се на повреда
или неточни измервания, ние можем да организираме калибриране всяка година в сертифициран по ISO 17025
лаборатория в Brüel & Kjær. С годишните данни ще имате непрекъсната история, която да използвате
справка, или за вътрешни изисквания, за одит, изискван от властите, или по искане на
вашите клиенти. И не на последно място, можете да следите историята на чувствителността на вашите анализатори
време.

9.6.4

Калибриране на филтъра
• Можете да поръчате калибриране на филтри. Моля, уточнете в момента на поръчката
• Калибриране на реакцията на филтъра за октавни и 1/3-октавни филтри съгласно IEC 61260

9.6.5

Сервиз и ремонт
Ръчният анализатор е проектиран и конструиран да осигурява дълги години надеждна работа.
Въпреки това, ако възникне повреда, която нарушава правилната функция на анализатора, извадете батерията
опаковайте и изключете всяко външно захранване, за да предотвратите риск от по-нататъшна повреда.
За повече информация относно предотвратяването на неизправности или повреда на вашия анализатор вижте раздел 9.5.
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9.6.6 Хардуерна поддръжка и поправка
Можете да минимизирате риска от неочаквани разходи, като закупите хардуерна поддръжка с пет години гаранция.
Незначителни ремонти, като тези, произтичащи от повреда, причинена от неоторизирана употреба на анализатора,
могат да бъдат извършени по същото време, когато анализаторът се калибрира в Brüel & Kjær. Това ще ви спести
време. Ако техниката открие други грешки по време на калибрирането, ще бъде извършен ремонт, преди да ви върне
анализатора.
Ремонтът се предлага на фиксирана цена, която включва сертификат за тест за съответствие при връщане на вашия
анализатор (без включени данни от измерванията).

9.6.7

Отдаване под наем

За да осигурите оптимално време за работа, можете да наемете заместващ ръчен анализатор* , докато вашият се
калибрира. За да организирате наем, моля, свържете се с местния представител на Brüel & Kjær.

9.6.8

обучение
Основни познания за измерване на звук и вибрации, обучение за анализатори и обучение за приложения са няколко
примера за това, което местното обучение или консултантските часове* могат да направят за вас. За да научите
повече относно часовете за обучение и консултации, моля, свържете се с местния представител на Brüel & Kjær.

* Предоставянето на тази услуга е достъпно от вашия местен офис на Brüel & Kjær
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Глава 10
1/1- или 1/3-октавен честотен анализ (по избор
модул)

Софтуерът за честотен анализ BZ-7223 ви позволява да правите 1/1-октава или 1/3-октава
измервания и измервания на широколентов звук едновременно.
Проверете екрана About, за да видите дали имате лиценз за изпълнение на този модул. (За достъп до
Относно екрана, докоснете иконата Помощ , след което докоснете Относно.) Вижте Глава 9 за инструкции относно инсталирането

лицензи.

10.1 Настройка на анализатора
Честотният анализатор измерва следните параметри на спектъра заедно с пълния спектър
статистика по време на измервания:
• LXeq
• LXFmax
• LXSмакс
• LXFмин
• LXSмин
където X е честотното тегло A, B, C или Z.
Тези спектри и спектралната статистика се записват в проекта заедно с измерените
параметри на шумомера (широколентов).
Спектралната статистика може да се разглежда като LXYN перцентил спектри, където Y е времевото претегляне F
или S и N могат да бъдат един от 7 дефинирани процентила.

В допълнение, моментните спектри LXF и LXS са винаги налични.
1) Изберете шаблона на проекта FREQUENCY ANALYZER. (Вижте раздел 3.2.1 за повече подробности относно
шаблони.) Шаблонът на проекта се показва в горната част на екрана.
2)

> Настройка. Задайте параметрите Broadband и Spectrum според изискванията.
А , б, ° С или З ,
Докоснете (A/B-теглото се определя чрез задаване на параметъра в Настройки

> Настройка > Честота

> Широколентов (без пик).
Задайте параметъра Bandwidth на За да 1/1-октава
излезете от екрана, докоснете .

или

1/3-октава преди да направите измерването.
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Фиг.10.1
Задаване на честотно
тегло и параметри на
честотната лента

Под параметрите за запис на сигнал изберете настройките за запис на сигнала, докато
извършване на измерването. Вижте Глава 13 за повече информация.
Под параметрите за оценка на тона изберете настройките за оценка на тона. Вижте Глава

15 за повече информация.

10.2 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормален шумомер
,
, Изтриване назад и Нулиране ,
измерване, като се използват бутони Старт/Пауза
Продължаване
вижте глава 3 за повече подробности.
Измерването може да управлява генератор, свързан към изходното гнездо на конектора
панел (виж Фиг.2.2 или Фиг.2.3). Активирайте генератора, като зададете параметъра Source на > Setup >

Генератор

Output Socket Signal, след което задайте настройките на генератора в > Setup >
Генератор. Генераторът ще се управлява с помощта на Escape Time и Build-up Time, като
описано на фиг.14.3.

10.3 Показване на резултатите
Екранът за измерване на честотния анализатор включва три раздела в долната част: раздел Спектър ,
Раздел Broadband и раздел XL View (Изключително голям). Разделите ви позволяват да избирате различни начини за
показване на резултатите от измерването. Всички с изключение на раздела Spectrum са разгледани в глава 3.
По-долу обаче е предоставено кратко резюме.
Разделът Broadband показва моментално показание на LAF със свързаната лентова графика и четири
параметри на измерване, последвани от два параметъра за настройка на измерване. (Първият
измервателният параметър се показва с по-голям размер на шрифта за по-добра четливост.)
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Разделът XL View увеличава размера на показанията на първия параметър до 4-цифрен дисплей на цял екран
(включително десетичната точка).

Разделът Спектър (който се появява само като раздел, ако софтуерът за честотен анализ BZ-7223 е
активиран), показва два различни спектрални параметъра, които се измерват едновременно. В примера
на фиг.10.2 LZFmax и LZF се разглеждат едновременно.
Моля, обърнете внимание:

Иконите за референтен спектър и основен спектър показват кой спектър
към кой параметър принадлежи.

1) Изберете кои спектри да видите, като докоснете полетата с параметри в двата реда над
дисплей на спектъра.
Тези редове също включват показания на стойностите на спектъра, подчертани от курсора на спектъра.
Докоснете спектъра на честотата, която ви интересува – или просто докоснете някъде в областта на спектъра и
след това преместете курсора до позицията, която ви интересува, като използвате бутоните наляво

стрелка

и надясно .
Отдясно на спектъра също има две широколентови ленти (със същите параметри).
Показва.
Фиг.10.2
Извеждане на резултатите
– спектрален екран

2) Регулирайте оста X (хоризонталната честотна ос под графичния дисплей), като докоснете
мащаба и достъп до падащото меню (фиг.10.3):
• Използвайте Set Lower Display Limit , за да зададете долната честотна граница на оста X
• Използвайте Set Higher Display Limit , за да зададете горната честотна граница на оста X
• Използвайте Reset Display Range , за да покажете всички измерени честотни ленти
Моля, обърнете внимание:

• Тези настройки засягат само честотния диапазон на дисплея на измерените данни, но не и
честотния диапазон на самото измерване.
• Диапазонът на дисплея автоматично се нулира, ако промените параметъра за настройка на честотната
параметър или променете

Ниска честоталента на филтъра.
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Фиг.10.3
Регулиране на оста X

3) Мащабирайте Y-оста (лявата вертикална скала на графичния дисплей), като докоснете скалата и
достъп до падащото меню (фиг.10.4).
Съвет:

Можете също да изберете курсора на спектъра и да натиснете бутона Приемам .

Фиг.10.4
Мащабиране на оста Y
на дисплея Spectrum

4) Изберете Auto Zoom , за да регулирате обхвата на оста Y за най-добро прилягане на измерения спектър.
5) Изберете Увеличаване/Намаляване, за да регулирате мащаба.
6) Изберете мащабиране нагоре/намаляване , за да регулирате пълната стойност на мащаба по оста Y – или изберете автоматично мащабиране

за да изберете най-доброто мащабиране за гледане на спектрите – без да регулирате увеличението.
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7) Spectrum Table показва показаната част от спектъра в табличен вид – както на фиг.10.5.
, в горната част на екрана, за да изберете между три различни изгледа
Докоснете Формати на
таблицата :

–

Два параметъра

–

: за показване на стойности от двата спектъра

Един параметър

: само за показване на стойности от основния спектър (достъпно за

–

Само софтуер за време на реверберация)
Един параметър (обвиване)

: за показване само на стойности от основния спектър, но с

колони, обвити на дисплея, за да позволят възможно най-много стойности на екрана
Фиг.10.5
Таблица на спектъра

8) За да излезете от Spectrum Table, докоснете иконата.
9)

Автоматично мащабиране

и

Автоматичен мащаб

автоматично затворете падащото меню, в противен случай изберете Близо,

докоснете извън падащия списък или използвайте бутона със стрелка наляво , за да затворите менюто.
Съвет:

Бърз начин за автоматично мащабиране е да докоснете някъде в спектъра и след това да натиснете Приеми
бутон два пъти.

Моля, обърнете внимание:

Запазете шаблона, ако искате да използвате настройките на дисплея за други измервания.
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Някои параметри се изчисляват въз основа на спектрите:
•
SIL, PSIL, SIL3 и LXeq(f1–f2) се изчисляват по време на измерването и се записват заедно с другите
данни от измерването
• Параметрите на шума NC, NR, RC, NCB, силата на звука и нивото на силата на звука са само за показване
и се изчисляват на базата на измерените LXeq спектри. Това означава, че когато имате LXeq
спектър можете също да изчислите и покажете тези параметри
• NC, NR, RC и NCB са дефинирани за 1/1-октавни LZeq спектри, но NC, NR, RC и NCB се изчисляват за
всяко честотно претегляне и всяка октавна честотна лента. A-, B- и C-претеглените спектри се
преобразуват в Z-претеглени спектри, а 1/3-октавните спектри се преобразуват в 1/1октавни спектри преди изчислението
• Силата на звука и нивото на силата на звука се изчисляват за 1/3-октавни спектри с произволно
честотно претегляне. A, B и C претеглените спектри се преобразуват в Z-претеглени спектри преди
изчислението
Ако са измерени 1/1-октавни LZeq спектри, тогава можете да покажете крива на шума заедно с
спектъра на LZeq , вижте примера на фиг.10.6.
Фиг.10.6
Показване на
крива на шума
заедно със спектъра на LZeq

За RC и NCB имате също възможност за показване на граничните криви за Rumble и Hiss,
и за тракане и вибрация заедно с 1/1- октавния LZeq спектър.
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10.3.1 Усмивки
Ще се покаже усмивка вдясно от името на проекта, ако има проблеми с изчисляването на шума
параметри или показване на шумови криви (вижте прегледа в таблица 10.1).
Таблица 10.1 Преглед на усмивките

Обяснение

усмивка

Без сила на звука за 1/1-октави

Описание
Изберете 1/3-октава

Няма регистриран параметър Leq

Изберете Leq спектър за регистриране

Несъответствие на звуковото поле за

Задайте

Сила на звука

с

Честотни ленти извън шума

Нивата са по-ниски или по-високи от всяка лента на шумовата крива

Кривите на шума изискват използването на микрофон.

Изберете микрофон

Показване на шумовата крива с LZeq

Параметрите на шума се изчисляват, но кривите на шума

Криви

Сила на звука параметър

в

Вход

в съответствие

Корекция на звуковото поле

могат да се показват само заедно с LZeq
Крива на шума само за 1/1-октави

Параметрите на шума се изчисляват, но кривите на шума
могат да бъдат показани само за 1/1-октави

10.4 Запазване на резултатите
Измерванията се запазват и могат да се видят по-късно, по същия начин, както е описано за звука
Проектът Level Meter в глава 3.
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Глава 11
Регистриране (допълнителен модул)

Софтуерът за регистриране BZ-7224 ви позволява периодично да измервате и записвате данни на SD или CF карти.
Можете също да запишете на USB памет с G4 анализатори. Модулът е оптимизиран за посещавани
използване, което означава, че докато измервате, можете да анотирате всеки звук онлайн, както и да „маркирате“.
към пет различни звукови категории онлайн.
Основното предимство е, че данните се документират на място и следователно са готови за последваща обработка и
отчитане в офиса с помощта на Measurement Partner Suite BZ-5503 или друга последваща обработка
софтуер като Evaluator Type 7820, Protector Type 7825 или Microsoft® Excel®.
В допълнение към измерването на широколентови параметри (вижте глава 3) и спектри* (вижте глава 10),
модулът Logging ви позволява едновременно да регистрирате следните параметри:
• Широколентови параметри (включително широколентови статистики)
• Спектри* на всеки 100 ms (включително спектрална статистика)
• Широколентови параметри на всеки 10/100 ms
• Запишете измерения сигнал†
Предоставен е общ преглед, показващ наличните опции по време на типична задача за регистриране
Таблица 11.1.

Таблица 11.1 Преглед на наличните опции по време на типична задача за регистриране

Избор
Вписан

1 s – 24 h

Записан (100
Госпожица)

Записан (10
ms)

Обща сума

Широколентов достъп
месечен цикъл

100 ms

Параметри
1 до 10
или Всички (45)

Няма, LAeq, LAF
и/или LAS

10 ms

Изминалото време

Никой или LAF

Всички (58)

* Изисква софтуер за честотен анализ BZ-7223
† Изисква опция за запис на сигнал BZ-7226

Широколентов достъп

Статистика
Нито един

или Пълен

Нито един
на разположение

Спектрален

Параметри
0–3
или Всички (5)

Няма, LXeq,

LXF или LXS

Спектрален
Статистика
Нито един

или Пълен

Нито един
на разположение

Нито един

Нито един

Нито един

на разположение

на разположение

на разположение

Пълна

Всички (5)

Пълна

Machine Translated by Google
124

Ръчни анализатори типове 2250 и 2270 – Ръководство за потребителя

Проверете екрана About, за да видите дали имате лиценз за изпълнение на този модул. (За достъп до
Относно екрана, докоснете иконата Помощ , след което докоснете Относно.) Вижте Глава 9 за инструкции относно инсталирането

лицензи.

11.1 Настройка на анализатора
1) Изберете шаблона на проекта LOGGING. (Вижте раздел 3.2.1 за повече подробности относно шаблоните.) The
шаблонът на проекта се показва на черния банер в горната част на екрана.

Моля, обърнете внимание:

Шаблонът за проект за регистриране предполага, че имате лиценз за честотен анализ
Софтуер. Ако не, тогава вместо това изберете шаблона за проект Logging SLM.

2) В зависимост от вашето устройство с памет:
• Поставете SD карта с памет в слота за SD карта в долната част на анализатора
•

Ако имате G1 – 3 анализатори, можете да поставите CF карта с памет в слота за CF карта на
дъното на анализатора

• С G4 анализаторите можете да използвате USB тип A памет в долната част на анализатора

да
Ще бъдете уведомени, че е поставена карта с памет – изберете, за да промените настройката
по подразбиране
път на измерване до картата с памет.
Моля, обърнете внимание:

3)

Не можете да регистрирате данни на вътрешния диск.

> Explorer от списъка с опции. Създайте папка за задание за измерванията и настройте
Докоснете заданието/пътя за измерване по подразбиране, както е описано в Глава 6.

4)

> Настройка (фиг.11.1). Задайте параметрите Input, Frequency Settings и Statistics като
Необходимо е докосване за измерване на шумомера и честотния анализатор, вижте Глава 3
и глава 10, съответно. Тези настройки са общи както за регистрирането, така и за общата сума
измерване.

Фиг.11.1
Екранът за настройка
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5) Под параметрите за контрол на измерването задайте време за измерване и регистриране

да, ако искате регистрирането да се синхронизира
Период според изискванията. Задайте Синхронизиране с часовник на

с цели минути или часове. Например, ако периодът на регистриране е зададен на 1 минута и започнете
измерването в 8:12:33, тогава първият интервал на регистриране ще бъде от 8:12:33 до 8:12:59 (27
секунди), секундата ще бъде от 8:13:00 до 8:13:59 (60 секунди) и т.н. Задайте Синхронизиране с

часовник , ако
Неискате всеки интервал на регистриране да бъде точно определеният период на регистриране. Комплект

На
Калибриране на инжектиране на заряд, ако искате
да потвърдите пълната измервателна верига
чрез извършване на CIC в началото и в края на измерването на регистриране, вижте раздел 5.7.
6) Под параметрите на регистрираната широколентова връзка изберете кои широколентови параметри искате
за регистриране в съответствие с параметрите за контрол на измерването . Можете да изберете да влезете Пълен
Статистика за период на регистриране или не. Можете също да изберете да регистриратевсичко
измерената широколентова връзка

Параметри или до 10 Избрано

Избрано
брой параметри. Ако изберете, тогава можете да посочите

параметъра.
7) Параметърът Logged Spectrum* ви позволява да изберете кои спектри да регистрирате. Можеш
всичко, Нито един
укажете да се регистрират
или до 3

Избрано

спектри. Можете също да изберете да регистрирате Full Spectral

статистики за период на регистриране или не.
8) Параметърът Logged (10/100 ms) ви позволява да регистрирате широколентов LAeq с изминало време
от 100 ms и период на регистриране от 100 ms, LAF и/или LAS, с период на регистриране от 100 ms,
и/или LAF с период на регистриране от 10 ms, независимо от другите параметри на регистриране.
В допълнение към три широколентови параметъра, можете да регистрирате LXeq, LXF или LXS спектъра с
период на регистриране от 100 ms, където 'x' е претеглянето на спектъра.
Моля, обърнете внимание:

LAF с период на регистриране 10 ms и спектър с период на регистриране 100 ms ще бъде
се съхраняват в проекта, но няма да бъдат показани от анализатора. Използвайте MPS BZ-5503 за
показва LAF , регистриран на всеки 10 ms, и спектърът, регистриран на всеки 100 ms.

9) Под Маркери можете да посочите имената на петте налични маркера. Маркерите са
предварително дефинирани, както следва:

– Маркер 1: „Изключване“ – може да се контролира чрез натискане на бутона за обратно изтриване – Маркер 2:
„Ръчно“ – може да се контролира чрез натискане на бутона за ръчно събитие – Маркер 3: „Ниво“ – може да се
контролира от тригера за ниво откриване

– Маркер 4: „Маркер 4“

– Маркер 5: „Маркер 5“
– Маркер 6: „Звук“ – задава се при запис на сигнал (обикновено звук) – изисква сигнал
Софтуер за запис BZ-7226
Всички маркери могат да се управляват със стилуса в дисплея на профила .
Можете да зададете време за предварително маркиране между 0 и 5 секунди. Това ще започне маркери 1, 2 или 3
задайте брой секунди преди маркера преди точката, където бутонът за изтриване назад ,
Бутонът за ръчно събитие или съответно тригерът за ниво са натиснати. Вижте раздел 11.3.2.

* Изисква софтуер за честотен анализ BZ-7223
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10) Под параметрите на Level Trigger изберете настройките за задействане на маркер номер 3
„Ниво“, за стартиране на запис на сигнал и за изпращане на SMS или имейл – вижте раздел 8.4 и
Глава 12: –
Настройте контрола за задействане на ниво на На за да активирате функцията за задействане на нивото или Изклза да деактивирате
улеснение
– Задайте Trigger Parameter на параметъра, който искате да наблюдавате, например LAeq –
вижте таблица A.11 за пълния списък с параметри
– Задайте начален наклон , ако искате
да стартирате, когато параметърът на задействане надвиши старта
Покачване
Ниво (и спрете, когато падне под нивото на спиране) или до, ако искате дападане
започнете, когато
Параметърът на задействане пада под началното ниво (и спира, когато надвиши нивото на спиране)
– Задайте начална продължителност за броя секунди, които параметърът за задействане трябва да изпълни
състояние на задействане, преди точката на задействане да бъде потвърдена
– Задайте продължителност на спиране за броя секунди, за които параметърът на задействане не изпълнява
условие за задействане, за да потвърдите крайната точка на задействането (вижте
връзка между параметрите на тригера на фиг.11.2)

Фиг.11.2

Връзка между параметрите на тригера
LAeq
100dB

Параметър на задействане = LAeq

90dB

Начален наклон = издигане

80dB

70dB

Начало Продължителност

60dB

Продължителност на спиране

Начално ниво = 50dB

50dB

2s
Ниво на спиране = 40dB

40dB

3s

Тригерна точка
30dB
Тригерна точка
20dB

10dB

0

Предварителен запис (само за BZ 7226)

След запис (само за BZ 7226)

Време в секунди.

11) Под параметрите за запис на сигнал изберете настройките за запис на сигнала, докато
извършване на регистриране – вижте Глава 12.
12) Под Input укажете Trigger Input , ако искате да започнете записа на сигнала с помощта на външен
задействащ сигнал. Вижте подробности в Приложение А.
За да излезете от екрана, докоснете .
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11.2 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормално измерване на шумомер,
, подробности.
,
като използвате бутони Старт/Пауза Продължаване
Назад-изтриване
и Нулиране , вижте Глава 3 за повече

Ако сте задали параметъра Charge Injection Calibration на тогава CIC се извършва
в началото на измерването
На,
и в края на измерването. Маркер за изключване е зададен в профила на регистриране в точката, където се
изпълнява CIC. Актуализирането на общите параметри е спряно, докато се изпълнява CIC. Можете да видите
резултатите от CIC под Общи параметри, CIC Резултат 1 и CIC Резултат 2.

11.2.1 Анотиране на проект
Докато използвате софтуера за регистриране, можете да коментирате измервания, като използвате нормалния
метод за добавяне на пояснения към проект, преди или след измерване, или докато измерването е на пауза.
След това анотациите могат да се видят чрез докосване на кламер или докосване > Explorer от списъка
опции.с
раздел 3.4.
Въпреки това, ако изберете да анотирате профила по време на измерването, иконата ще се появи под
профила, а не като икона в полето за състояние или прикачена към проект в Explorer, както е описано погоре. В този случай преглеждате анотацията, като използвате метода, описан в раздел 11.3.1.

11.2.2 Записване на сигнала
Можете да запишете входния сигнал по време на измерването* чрез натискане на бутона за ръчно събитие
(маркер за ръчно събитие), бутона за обратно изтриване (маркер за изключване) или когато нивото на
определен параметър надвиши определено ниво – или можете да запишете сигнала през цялото измерване
– в зависимост от настройката за запис на сигнал на екрана за настройка – подробности в Глава 12.

11.3 Показване на резултатите
Екранът за измерване на регистриране (или раздел Профил ) включва три раздела в долната част: раздели
Профил, Спектър и Широколентов достъп (SLM за регистриране включва разделите: Профил, Широколентов
и XL изглед). Разделите ви позволяват да изберете различни начини за показване на резултатите от
измерването. Всичко с изключение на раздела „ Профил “ е разгледано по-рано в глави 3 и 10, но по-долу е
предоставено кратко обобщение.
Разделът Broadband показва моментално LAF показание със свързаната лентова графика и редица параметри
на измерване. (Първият измерван параметър се показва с по-голям размер на шрифта за по-добра четливост.)

* Изисква лиценз за софтуер за запис на сигнал BZ-7226
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Разделът XL View увеличава размера на показанията на първия параметър до 4-цифрен дисплей на цял екран
(включително десетичната точка).
Разделът Спектър показва два различни спектрални параметъра, които се измерват едновременно.

11.3.1 Разделът Профил
Разделът Профил показва профил на регистриран широколентов параметър (dB спрямо времето). Това е много
удобен при маркиране на звукови категории онлайн или анотиране на измерването (фиг.11.3).

Фиг.11.3
Раздел Профил (показващ
разширено поле за състояние)

Поле за състояние

Полето за състояние е разширено, за да включва допълнителен ред информация под двата съществуващи
линии с информация, обхванати по-рано в шумомера и честотния анализатор (вж
Фиг.11.3).
Този допълнителен ред информация ви позволява да:
• Изберете дали да се показват резултатите от измерването
от измерването или от широколентовото измерване. Изберете
Обща сума
Вписан
за показване на измервателните параметри
на
общото
измерване
във всички
– разделите
Broadband
и или
Обща сума честотния
Spectrum ще показват
параметри
илиизгледи
спектри,
подобни
на
шумомера
анализатор.
Записан (100 ms)
(Разделът Профил ще бъде празен, тъй като общото измерване съдържа само един набор от параметри). Изберете за
показване на измервателните параметри от интервалите на регистриране. Курсорът в профила избира кой интервал
на регистриране да се показва във всички изгледи. Изберете за показване на LAeq, LAF или LAS в профила от
интервалите на регистриране от 100 ms. Тази настройка
не показва спектри или параметри в други изгледи
Вписан

Записан (100 ms)
• Вижте началния час на измерването (за интервал (за време

) или началния час на текущото регистриране, ако

Обща сума

или
на интервала наВписан
регистриране,
посочен
от ms)
курсора.
измерването и профилът не е замразен) или началото в някой от
Записан
(100

Докоснете избраните данни от друг интервал на регистриране

Начален час разделите за
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• Вижте дали показването на профила по време на измерването е замразено или не. Когато иконата е
„анимирана“, дисплеят се актуализира с нови регистрирани данни по време на измерването. Можете да
замразите актуализацията на дисплея, като докоснете иконата. Това също замразява иконата. Докоснете
отново иконата, за да размразите дисплея
• Преминете напред или назад през интервалите за регистриране на всички дисплеи, като използвате иконите
и . (Иконите също са свързани с курсора на профила, така че всяко съответно движение назад или напред
през интервалите в единия дисплей ще бъде възпроизведено в другия)

Известно взаимодействие с дисплея автоматично ще замрази и размрази дисплея (само докато
измерване):
• Докоснете стилуса върху профила. Това ще настрои курсора на профила и ще замрази актуализацията на
дисплея на профила. Можете да преместите курсора до всяка точка в профила, като използвате бутоните със
стрелки наляво и надясно. Профилът ще се превърта автоматично, ако е необходимо. Размразете, като докоснете
икона

• Докоснете и задръжте стилуса върху дисплея на профила и го плъзнете наляво или надясно. Това ще замрази
дисплея и ще покаже два курсора. След това премахнете стилуса от дисплея и се появява падащо меню с
възможност за задаване или редактиране на маркер или анотация (вижте по-долу).
Изберете желаната функция от падащото меню. Когато функцията бъде изпълнена, профилът се размразява
автоматично и напредва, както преди да докоснете
екран

Регистрираните данни се показват като два профила. Прегледът на профила с целия профил и
Профилът със 100 проби от регистриране .

Общ преглед на профила
Общ преглед на целия профил се показва на екрана в най-горната част на графиката
площ.

Прегледът се основава на LXeq,1s (X = A или B, в зависимост от честотата
Настройки > Широколентова връзка (без пикова настройка). Оста Y се мащабира автоматично.

Когато сте се регистрирали повече от 4 минути, всеки пиксел по оста X ще покрива повече
от 1 s. След това прегледът ще се покаже от минималния LXeq,1s до максималния LXeq,1s в рамките
интервалът, покрит от пикселите по оста X.
Докоснете в прегледа на профила, за да изберете частта от целия профил, която да се покаже в профила по-долу.

Профилът
Профилът показва сто проби от регистрираните данни.
Изберете кой параметър да видите, като докоснете полето за параметър в реда над профила.
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Маркерите се показват между профила и параметъра на профила. Маркер 1 (Изключване) е
най-горно позициониран маркер. Името на маркера се показва, ако маркерът припокрива курсора
позиция. Ако сигналът е записан, тогава звуков маркер (Маркер 6) се показва над
профил – маркерът покрива точно времето на запис на сигнала.
Можете да разглеждате маркери, като използвате

бутони в профила.

Целият или която и да е част от записа на сигнала може да бъде възпроизведен еднократно или многократно – вижте

Глава 12 за подробности.
Вдясно от профила широколентовият параметър LAF се показва и актуализира независимо от
състоянието на измерване и състоянието на замръзване на дисплея.

Анотациите се показват под профила като икони. За да изберете анотация, докоснете и задръжте
стилус от едната страна на иконата, точно над нея, след което плъзнете стилуса към противоположната страна на иконата

(така изглежда като примера на Фиг.11.4) и отстранете стилуса от дисплея.
Фиг.11.4
Избор на анотации

Появява се падащо меню, изберете желаната функция:
•
или
Отворете бележката

Пуснете коментар

•

Изтриване на анотация

•

Преместване на анотация

(до позицията на дисплея, където стилусът е бил премахнат от дисплея)

Мащабирайте Y-оста (лявата вертикална скала на графичния дисплей), като докоснете скалата и
достъп до падащото меню (както в раздела Spectrum ):
• Изберете

Автоматично мащабиране

• Изберете

Увеличаване/намаляване

за регулиране на обхвата на Y-оста за най-добро прилягане на измерения спектър
за регулиране на увеличението

• Изберете, заМащаб
да регулирате
стойността на пълната скала по оста Y - или изберете изберете найнагоре/намаляване

Автоматичен мащаб да се

доброто мащабиране за гледане на спектрите - без регулиране на мащаба

•

Автоматично мащабиране

и

Автоматичен мащаб

автоматично затворете падащото меню, в противен случай изберете

Близо

докоснете извън падащия списък или използвайте бутона със стрелка наляво , за да затворите менюто

,
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11.3.2 Маркиране на звукови категории
Използвайте тази възможност, за да категоризирате звука, докато измервате или докато наблюдавате различните видове
звук на дисплея. Това ще направи много по-лесно извършването на последваща обработка и отчитане обратно в офиса.

Можете да маркирате до пет звукови категории онлайн. Маркерите се показват като хоризонтални линии над звуковия
профил (фиг.11.3). Има два основни типа маркер: • Маркер за изключване – това ви позволява да маркирате звук, който
искате да изключите от вашия
измерване по-късно по време на последваща обработка или докладване. (Не премахва никакви данни от вашето
измерване)
• Маркер за събитие – това ви позволява да маркирате определен звук, който ви интересува по време на вашия
измерване
На анализатора: •
Маркер 1 се използва като маркер за изключване
• Маркери от 2 до 5 се използват като маркери за събития. Всички тези маркери за събития могат да бъдат дефинирани от потребителя.

Можете да дефинирате маркер, като докоснете > Настройка > Маркери.
– Маркер 2 е зададен на маркер за ръчно събитие по подразбиране – той може да се контролира от ръчно
Бутон за събитие и стилус.
– Маркер 3 е настроен на маркер за ниво на събитие по подразбиране – може да се контролира от тригера за ниво
съоръжението и стилуса.
• Маркер 6 се използва като звуков маркер и показва размера на записа на сигнала.
Анализаторът ви позволява да видите маркерите на по-късна дата, като извикате данните и прегледате желания профил.
(Това може да стане и ако сте прехвърлили данните към BZ-5503).
Ако е необходимо, Measurement Partner Suite BZ-5503, Evaluator Type 7820 и Protector Type 7825 могат да използват маркерите
в своите изчисления. Маркер номер 1 (Маркерът за изключване) винаги ще се използва като маркер за изключване, докато
маркери от 2 до 5 ще се използват, както е дефинирано в софтуера Type 7820 Evaluator/Type 7825 Protector. Имената на
маркерите обаче ще бъдат прехвърлени от анализатора. Маркер 6 ще се използва като звуков маркер.

Маркиране по време на измерването Параметърът
на измерване се показва като прогресиращ профил.

Използване на бутони
Натиснете бутона за обратно изтриване , за да стартирате маркер за изключване (маркер номер 1). Маркерът се показва
над профила. Натиснете бутона още веднъж, за да спрете маркера за изключване.
Натиснете бутона за ръчно събитие , за да стартирате маркер за ръчно събитие (маркер номер 2). Маркерът се показва над
профила. Натиснете бутона още веднъж, за да спрете ръчния маркер за събития.
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Използване на стилуса
Докоснете и задръжте стилуса върху дисплея на профила в позицията, където искате да започне маркерът.

Това ще замрази дисплея и ще покаже курсор в позицията на стилуса. След това плъзнете стилуса наляво или
надясно до позицията, където искате да свърши маркерът. Това ще покаже втори курсор. След това премахнете
стилуса от дисплея и се появява падащо меню, показващо петте маркера, които сте посочили в настройката.
Изберете маркера, от който се нуждаете. Маркерът се показва над профила, курсорите изчезват и профилът се
отмразява и напредва, както преди да докоснете екрана.

Моля, обърнете внимание:

Ако изберете Sound Marker, тогава звукът за тази част ще бъде записан – вижте Глава 12 за
подробности.

Маркиране на измерване, докато е на пауза Параметърът
на измерване се показва като профил, докато измерването е на пауза.

Можете да използвате стилуса, за да маркирате звуковите категории
Докоснете и задръжте стилуса в дисплея на профила на позицията, където искате да започне маркерът.
Това ще покаже курсор на позицията на стилуса. След това плъзнете стилуса наляво или надясно до позицията, където
искате да свърши маркерът. Това ще покаже втори курсор. След това премахнете стилуса от дисплея и се появява
падащо меню, показващо петте маркера, които сте посочили в настройката. Изберете маркера, от който се нуждаете.
Маркерът се показва над профила и курсорите изчезват.

11.3.3 Редактиране на маркери в профили
За да разширите маркер:
1) Докоснете и задръжте стилуса върху дисплея на профила в позиция в обхвата на маркера.
2) Плъзнете стилуса наляво или надясно до позицията, където искате да свърши маркерът.
3) Извадете стилуса от дисплея и се появява падащо меню.
4) Изберете маркера, който искате да разширите, от падащото меню.

За да стесните маркер:
1) Докоснете и задръжте стилуса върху дисплея на профила в позицията вътре в диапазона на маркера, където
искате да спре.
2) Плъзнете стилуса наляво или надясно до позиция извън обхвата на маркера.
3) Извадете стилуса от дисплея и се появява падащо меню.
4) Изберете Изтрий
маркера, който искате да стесните, от падащото меню. Частта, където маркерът припокрива празнината
между двата курсора, ще бъде изтрита.

Machine Translated by Google
ГЛАВА 11
Регистриране (допълнителен модул)

За да изтриете маркер:
1) Докоснете и задръжте стилуса в дисплея на профила в позиция вляво от маркера, който желаете
да изтрия.
2) Плъзнете стилуса до позиция вдясно от маркера.
3) Извадете стилуса от дисплея и се появява падащо меню.
4) Изберете

Изтрий

Моля, обърнете внимание:

за маркера, който искате да изтриете от падащото меню.
Звуковите маркери не могат да се редактират. Маркиране на целия звуков маркер (или част от него) и
избиранетоИзтрий
ще изтрие целия звуков маркер и записа на сигнала.

11.3.4 Анотиране на звукови категории
Можете да анотирате измерването онлайн с устен коментар или писмена бележка или (с
Само тип 2270) изображение. Анотацията се показва като икона под звуковия профил.

Анотиране по време на измерването
Измерваният параметър се показва като прогресиращ профил.

Използване на бутони
Натиснете и задръжте бутона за коментар и говорете с анализатора, за да направите своя
коментар. Освободете бутона, когато приключите. Това ще вмъкне анотация за коментар в профила на адрес
времето, когато бутонът е бил натиснат.

Използване на стилус

Докоснете и задръжте стилуса в дисплея на профила на позицията, където искате да бъде анотацията
започнете. Това ще замрази дисплея и ще покаже курсор на позицията на стилуса. След това плъзнете
стилуса малко наляво или надясно и го повдигнете отново. Появява се падащо меню и под петте
или Добави
бележка
Добавете изображение
маркери, които можете да изберете,Добави
за да коментар
добавите изречен
коментар
илиили
да напишете

бележка или заснемане на изображение. Когато приключите, коментарът, бележката или изображението се вмъкват в
профил, курсорите изчезват и профилът се размразява и напредва както преди докосването на
екран.

Анотиране, докато измерването е на пауза
Измерваният параметър се показва като профил, докато измерването е на пауза.

Използване на стилус за анотиране на звука
Докоснете и задръжте стилуса в дисплея на профила в позицията, където искате да започне маркерът.
Това ще покаже курсор на позицията на стилуса. След това плъзнете стилуса малко наляво или надясно
и извадете стилуса от дисплея. Появява се падащо меню и под петте маркера
или Добавете
Добави
коментар
, Добави
изображение
можете да изберете
(само
тип 2270),
за дабележка
добавите
изречен
коментар,
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напишете бележка или заснемете изображение. Когато приключите, коментарът, бележката или изображението се вмъкват в

профил и курсорите изчезват.

Използване на бутони
Използването на бутона за коментар по време на пауза означава, че анотацията на коментара ще
да бъде добавен към проекта вместо към профила. (Анотациите могат да се видят чрез докосване на
изследовател
икона на кламер или докоснете Главното меню и изберете от списъка с опции.
Вижте

раздел 3.4.)

11.3.5 Редактиране на анотации в профили
За да преместите анотация:
1) Докоснете и задръжте стилуса върху дисплея на профила в позиция от едната страна на анотациите
икона.

2) Плъзнете писалката през иконата за пояснения до позицията, където искате пояснението
премества.
3) Извадете стилуса от дисплея и се появява падащо меню.
4) Изберете

Преместване Коментар

(или

,

Преместване Бележка

или

) от падащото меню.

Преместване на изображение

За да изтриете анотация:
1) Докоснете и задръжте стилуса на дисплея на профила в позиция отляво на иконата за пояснения
искате да изтриете.
2) Плъзнете стилуса до позиция отдясно на анотацията.
3) Извадете стилуса от дисплея и се появява падащо меню.
4) Изберете

Изтрий

за анотацията, която искате да изтриете от падащото меню.

11.4 Запазване и извикване на резултати
Измерванията се запазват и могат да се видят по-късно, по същия начин, както е описано за звука
Проект за нивомер в глава 3 и глава 6.
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Подобреният софтуер за регистриране BZ-7225 ви позволява периодично да измервате и записвате данни на
карти с памет. Можете също да запишете на USB памет с G4 анализатори. Модулът е оптимизиран за използване
без надзор, което означава, че модулът ще измерва и записва данни по ефективен начин, без да е необходимо
присъствието на оператор.
В допълнение към измерването на широколентови параметри (вижте Глава 3) и спектри* (вижте Глава 10), той
едновременно регистрира следните параметри (вижте Глава 11): • Широколентови параметри (включително
широколентови статистики) • Широколентови параметри на всеки 10/100 ms • Спектри * (включително
спектрална статистика) • Спектри на всеки 100 ms • Запишете измерения сигнал†

И накрая, модулът за подобрено регистриране може също да регистрира с различен период (периодични
отчети – например всеки час) за докладване: • Широколентови параметри (включително широколентови
статистики) • Спектри* (включително спектрални статистики)

Модулът Enhanced Logging може да измерва непрекъснато, ограничено само от паметта за данни и захранването.
Общ преглед, показващ наличните опции по време на типична подобрена задача за регистриране, е предоставен
в таблица 12.1.

* Изисква софтуер за честотен анализ BZ-7223 †
Изисква опция за запис на сигнал BZ-7226

Machine Translated by Google
136

Ръчни анализатори типове 2250 и 2270 – Ръководство за потребителя

Таблица 12.1 Общ преглед на наличните опции по време на типична разширена задача за регистриране

Широколентов достъп

Избор

месечен цикъл

Параметри
1 до 10

1 s – 24 h

Вписан

100 ms

Записан (100
Госпожица)

или всички (45)

Няма, LAeq, LAF
и/или LAS

Записан
(10 ms)

10 ms

1 m – 24 h
Периодични доклади

Изминали

Обща сума

време

Никой или LAF

Широколентов достъп

Статистика

Спектрален

Параметри

Няма

0–3

или Пълно
Няма

Спектрален
Статистика
Няма
или Пълно

или Всички (5)

Няма, LXeq, LXF

налични
Няма
налични

или LXS

Няма
налични

Няма
налични

Няма
налични
Нито един

Всички (53)

Пълна

Всички (5)

Всички (67)

Пълна

Всички (5)

или Пълен

Пълна

Проверете екрана About, за да видите дали имате лиценз за изпълнение на този модул. (За достъп до
Относно екрана, докоснете иконата Помощ , след което докоснете Относно.) Вижте Глава 9 за инструкции относно инсталирането
лицензи.

12.1 Настройка на анализатора
1) Изберете шаблона на проект ПОДОБРЕН РЕГИСТРАЦИЯ. (раздел 3.2.1 за повече подробности относно
шаблони.) Шаблонът на проекта се показва на черния банер в горната част на екрана.
2) В зависимост от вашето устройство с памет:
– Поставете SD карта с памет в слота за SD карта в долната част на анализатора
– Ако имате G1 – 3 анализатори, можете да поставите CF карта с памет в слота за CF карта на
дъното на анализатора
– С G4 анализаторите можете да използвате USB тип A памет в долната част на анализатора

да

Ще бъдете уведомени, че е поставена карта с памет – изберете, за да промените настройката по подразбиране
път на измерване до картата с памет.
Моля, обърнете внимание:

Не можете да регистрирате данни на вътрешния диск.

3) Докоснете > Explorer , след което създайте папка за работа за измерванията и задайте стойността по подразбиране
задание/път за измерване, както е описано в глава 6.
4)

> Настройте и настройте измерването, както е описано за Регистриране в Глава 11, стъпки
Докоснете 4 – 12.
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5) Под параметрите за контрол на измерването :
– Задайте Запазване на данните за проекта на, Непрекъснато регистриране и Период на отчет според изискванията

– Изберете дали искате или не да запазите
обърнете внимание:

Моля,

Пълна Спектрална

статистика за отчети

Всички останали измерени широколентови и спектрални параметри се регистрират автоматично на
отчетен период.

След това можете да изберете:

– Брой CIC
– Желани периоди от време за калибриране
6) Под параметрите на регистрирания спектър можете да изберете да регистрирате
Период на регистриране или не.
Моля, обърнете внимание:

Пълна Спектрална

статистика пер

Записване на пълна спектрална статистика за кратък период на регистриране (например всяка секунда)
заема много място на картата с памет.

С
7) Под Тригери можете да посочите активен таймер
за запис за периодично стартиране на сигнал
запис (например пет минути на час) и можете да зададете до четири независими
Тригери за ниво да бъдат активни в четири различни часа през деня. Всеки тригер за ниво работи като
посочени в раздел 11.1. Освен това можете да посочите период на задържане – това означава, че
през този период новите тригери се инхибират. Също така имате способността да задействате LXeq(f1–f2).
обърнете внимание:

Можете да задействате на определена честотна лента чрез настройка

Моля,

f1 = f2 .

8) Под параметрите на Lden Periods можете да настроите дневните, вечерните и нощните периоди и
наказания в съответствие с вашето местно законодателство.
За да излезете от екрана, докоснете .

12.2 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормален шумомер
,
,
измерване, като се използват бутони Старт/Пауза
Продължаване
Изтриване назад и Нулиране ,
вижте глава 3 за повече подробности.
По време на измерването обаче данните се записват автоматично в проекти, по един на ден. The
проектите се записват автоматично във времето, посочено в параметъра Save Project Data at in
> Настройка > Контрол на измерването. Следващият проект се стартира (автоматично) веднага
след първия, без загуба на данни.
Моля, обърнете внимание:

Когато предварително зададеното време за регистриране изтече или поставите на пауза измерването, тогава проектът
няма да се запази автоматично. Това трябва да се направи ръчно.

В случай на прекъсване на захранването или други повреди, софтуерът се рестартира автоматично. Това означава
че данните от измерванията, събрани до момента на рестартирането, се записват в проект и a
започва ново измерване. Новото измерване започва в нов проект.
Проектите са именувани, както е посочено в

> Предпочитания > Потребители и проекти.
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Например, ако изберете Автоматично именуване на проекти и започнете измерването на 13-ти от
ноември, след това вашите проекти за измерване на 48 часа (ако приемем, че сте започнали по средата
на деня и сте задали Запазване на данните за проекта при параметър на ) 00:00:00
ще бъде:

• 051113 001 (съдържа данни от средата на деня 13 ноември до полунощ)
• 051114 001 (с данни за цял ден – 14 ноември)
• 051115 001 (съдържа данни от полунощ до средата на деня на 15 ноември)
Ако не сте избрали Автоматично именуване на проекти , ще имате следните проекти
Проект на и няма запазени проекти
(ако приемем, че параметърът Префикс на името на проекта е зададен

преди в директорията): •
Проект 001
• Проект 002
• Проект 003
На ,
Ако сте задали параметъра Charge Injection Calibration на, тогава е CIC калибриране
изпълнявани в определени часове на деня. Маркер за изключване е зададен в профила за регистриране на
сума
точка, където се извършва CIC. Актуализацията на параметрите иОбща
периодичния
Отчетите се спират, докато се изпълнява CIC. Можете да видите резултатите от CIC калибрирането
под параметри,
Обща сума
CIC Резултат 1 да се 4 .

Резултатът от CIC може да

премина, Фоновият шум също е висок

или Съотношението CIC се отклонява от реф.

(

Реф.

бъде или споменат тук, е препратката, създадена от първия ръчен CIC, и е тази, използвана като
позоваване на всички последващи измервания на съотношението CIC, вижте раздел 5.7.)
Моля, обърнете внимание:

Ако тригер за ниво е активен, когато CIC трябва да започне, тогава CIC няма да бъде направен.

12.2.1 Анотиране на проект
Измерванията могат да бъдат анотирани по същия начин, както анотирате измерванията в регистъра. Вижте
раздел 11.2.1.

12.2.2 Записване на сигнала
Записите на сигнали могат да се извършват по същия начин, както е описано в Измервания в регистъра. Вижте
раздел 11.2.2.

12.3 Показване на резултатите
Екранът за подобрено измерване на регистриране включва три раздела в долната част: Профил,
Спектър и широколентова връзка – както прави екранът за регистриране на измервания. Преглеждате данни в

по същия начин, както в модула Logging. Маркирате и анотирате звукови категории и редактирате маркери
и анотации по същия начин, както в модула Logging – моля, вижте Глава 11.
Селекторът за резултати (първият елемент в третия ред на полето за състояние) определя дали резултатите от

, Записан (100 ms)
Обща сума, Вписан
измерванията
се показват.

или

Докладвай
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Ако трябва да покажете данни от друг ден от измерването, използвайте Explorer, за да изберете и

отворете проекта от този ден.

12.3.1 Разделът Профил
Разделът Профил показва профил на регистриран широколентов параметър (dB спрямо времето). Вижте фиг.12.1.
Фиг.12.1
Изглед на профил
в подобрено регистриране

12.3.2 Показване на индикатори за шум
Лден

и

Ldn

параметрите се показват в раздела Широколентов достъп при избор

Индикатори за шум
Селекторът на резултатите. След това изберете
Фиг.12.2

Индикатори за шум

Обща сума

в

от групата параметри Leq . Вижте фиг.12.2.
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12.3.3 Запазване и извикване на резултати
Измерванията се запазват и могат да се видят по-късно, по същия начин, както е описано за звука
Проект за нивомер в глава 3 и глава 6.
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Глава 13
Опция за запис на сигнал

Опция за запис на сигнал BZ-7226 ви позволява да записвате входния сигнал (обикновено звук) в 16-битова или 24-битова
резолюция по време на измерване (24-битова само за BZ-7222/23/24/25/30/33). Записването на сигнала може да се
управлява ръчно или чрез използване на външен тригерен сигнал. Записът може също да се задейства, когато измерен
параметър надвиши предварително зададено ниво (само за BZ-7224 и BZ-7225). Записаният звук може да се възпроизвежда
и слуша с помощта на предоставените слушалки HT-0015.
Звукът се записва директно на карта с памет. С анализаторите G4 звукът може да бъде записан и на USB памет.

Основното предимство е, че данните се документират на място и следователно са готови за последваща обработка и
отчитане обратно в офиса с помощта на Measurement Partner Suite BZ-5503 или друг софтуер за последваща обработка
като Evaluator Type 7820, Protector Type 7825 или Microsoft® Excel ®.
Проверете екрана About, за да видите дали имате лиценз за изпълнение на този модул. (За достъп до екрана Информация,
докоснете иконата Помощ , след което докоснете Информация.) Вижте Глава 9 за инструкции относно инсталирането на
лицензи.

13.1 Звукомер и софтуер за честотен анализ
Можете да използвате функцията за запис на сигнал заедно със софтуера за измерване на нивото на звука и
софтуера за честотен анализ. Можете да запишете звука за целия период на измерване или можете да запишете
звук за контролирани части от измерването. Записите са прикачени към проекта като анотации, наречени
“Soundrec N”, където N е номерът на записа за проекта. (раздел 3.4 и раздел 6.3.2 за описание как да използвате
анотации.)

Моля, обърнете внимание:
• Записите на сигнали могат да се правят само по време на
измервания. • Записите на сигнали могат да се правят само върху проекти, записани на карти
с памет (или с G4 анализатори, на USB памет).

13.1.1 Настройка на анализатора
1) Изберете шаблон за проект SOUND LEVEL METER или шаблон за проект FREQUENCY ANALYZER (вижте раздел 3.2.1 за
повече подробности относно шаблоните).
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2) В зависимост от вашето устройство с памет:
– Поставете SD карта с памет в слота за SD карта в долната част на анализатора
– Ако имате G1 – 3 анализатори, можете да поставите CF карта с памет в слота за CF карта на
дъното на анализатора
– С G4 анализаторите можете да използвате USB тип A памет в долната част на анализатора
Не можете да запишете сигнала на вътрешния диск.

Моля, обърнете внимание:

3)

> Explorer. Отидете до картата с памет, създайте папка за задание за измерванията
Докоснете и задайте заданието/пътя за измерване по подразбиране, както е описано в Глава 6.

4)

> Настройка. Задайте всички параметри според изискванията за шумомера или честотата
Докоснете Измерване на анализатора, вижте съответно глава 3 и глава 10.

5) Под Запис на сигнал можете да посочите параметрите за контрол на записа , както следва:

–

Автоматичен , ако искате да започнете записа, когато започнете измерването и спрете

когато поставите на пауза измерването и да ограничите записа до максимална продължителност, ако
Ограничението на продължителността е зададено на

–

Ръчно събитие

На

, ако искате да започнете и спрете записа с помощта на ръчно събитие

бутон по време на измерването и за ограничаване на продължителността на записа, ако
.
Ограничението на времетраенетоНа
е зададено
на В този случай записът ще бъде поне с минимална продължителност
дълго, но не по-дълго от максималната продължителност. Използвайте Време за предварителен запис и Време
за след запис , за да укажете колко допълнително искате да бъде записано преди и след
събитие

–

Външно събитие , ако искате да започнете и спрете записа с помощта на външен тригерен сигнал,

свързан към тригерния вход. Вижте подробности в Приложение А

–

Изображение Събитие

(само тип 2270), ако искате да направите кратък запис заедно с

заснемане на изображение. Записът ще бъде „Време преди запис + Време след запис +
Дължина 1" секунда. Вижте подробности в таблица A.13

–

Изкл, ако не искате да записвате сигнала

6) Задайте качество на записа на
обърнете внимание:

Моля, Високо, Среден

,

Справедлива

или ниско в

съответствие с вашите нужди.

Високото качество изисква повече дисково пространство от ниското – подробности в Приложение A.

или
7) Задайте записан сигнал на едно от двете (A/B
се определя, чрез
на параметъра
> Настройка > Честота
Входтеглото
A/B-претеглен
Вход задаване
C-претеглен
Вход вZ-претеглен

Настройки > Широколентов (без пикова)). Input C-weighted е подходящ за използвани записи
след това за идентифициране на източника на звук – той съдържа цялото звуково съдържание на сигнала, но
намалява нискочестотния шум от вятър и др.
На на – ако просто искате да слушате сигнала след това. Пълният
8) Задайте автоматичен контрол на усилването

120 dB динамичен диапазон (от макс. входно ниво и надолу) ще бъде преобразуван в 40 dB и
сигналът се съхранява като 16-битов WAV файл.
Задайте автоматичен контрол на усилванетоИзкл
на – ако трябва да записвате калибрирани сигнали или трябва
24 на
бита
анализирайте WAV файла след това на компютър. Задайте разделителна способност
(препоръчително), за да покриете
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пълен динамичен диапазон от 120 dB (от макс. входно ниво и надолу) или задайте Резолюция , за

16 бита

и

да укажете пиковото ниво на запис.
> Настройка > Вход > Вход на тригер и изберете тригер, ако искате да стартирате сигнала

9)

Докоснете запис с помощта на външен задействащ сигнал. Вижте подробности в Приложение А.

За да излезете от екрана, докоснете иконата.

13.1.2 Управление на записа
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормален шумомер
,
,
измерване, като се използват бутони Старт/Пауза
Продължаване
Изтриване назад и Нулиране ,
вижте глава 3 за повече подробности.
Когато измервателният сигнал се записва, иконата за запис се показва в
Поле за състояние. Записът е приложен към проекта като анотация. След това се показва иконата за анотации,
за да покаже, че проектът е анотиран.
Когато контролът на записа е настроен на, Автоматичен
записът ще, започне, когато измерването приключи
започна и продължава за максималната продължителност или за изминалото време, което от двете е по-малко. Ако ти

продължите пауза на измерване, след което започва нов запис.
,
събитие
Когато контролът на записа е настроен на, Ръчно
записът
ще започне
при първото натискане
бутона за ръчно събитие по време на измерването и спрете при второ натискане;
ако го натиснете втори път, преди да е изтекла минималната продължителност , записът ще започне
продължете до изтичане на минималната продължителност ; ако го натиснете втори път след Максимум
Продължителността е изтекла, след което записът вече е спрян, когато Максимална продължителност
изтече и вместо това бутонът ще инициира нов запис.
Външно събитие
Когато контролът на записа е зададен на тогава

, и Trigger Input е настроен на

Ниво на напрежение,

записът започва, когато нивото на напрежението е „високо“ и спира, когато нивото на напрежението е „ниско“
(подробности в Приложение А). Ограничението на продължителността няма ефект върху тази настройка.

Когато контролът на записа е зададен на

Изображение Събитие (само

тип 2270), тогава ще запишете 1s плюс

време преди и след запис.
Ако е зададено време за предварителен запис , тогава записът ще започне този път, преди да натиснете
Бутон за ръчно събитие . Това е възможно, тъй като записът се извършва непрекъснато в an
вътрешен буфер, готов за запазване като файл на вълната. Времето за предварителен запис е ограничено от този буфер

размер и качество на запис – подробности в Приложение A.
Моля, обърнете внимание:

Много дългите записи на сигнали ще бъдат разделени на вълнови файлове, съдържащи максимум 10 минути,
това означава, че 35-минутен запис на сигнал ще се състои от 4 вълнови файла, три с по 10 минути
звук и един с 5 минути звук.

13.1.3 Възпроизвеждане на записа
Записите на сигналите са приложени към проекта за измерване като анотации. Иконата за анотации
се показва в полето за състояние, за да покаже това. Докоснете кламера, за да отворите списъка с анотации.
Докоснете анотацията, за да я възпроизведете – подробности в глава 3 и глава 6.
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13.2 Регистриране и подобрен софтуер за регистриране
Можете да използвате запис на сигнал заедно със софтуера за регистриране и подобрено регистриране. Ти
можете да записвате звука за целия период на измерване или можете да записвате звук за контролиран
части от измерването. Записите се прикачват към профила като звукови маркери. Сигналът
записите могат да се контролират от бутона за ръчно събитие , бутона за обратно изтриване ,
външен задействащ сигнал или от нивото на измерения сигнал. Можете също да контролирате сигнала
запис с помощта на стилуса, за да маркирате интересната част от профила.
Моля, обърнете внимание:

• Записите на сигнали могат да се правят само по време на измервания.
• Записите на сигнали могат да се правят само върху проекти, записани на карти с памет или, с G4
анализатори, от USB памет.

13.2.1 Настройка на анализатора
1) Изберете шаблон на проект за регистриране, регистриране SLM или подобрено регистриране. (вижте раздел 3.2.1 за
повече подробности за шаблоните.)

2) В зависимост от вашето устройство с памет:
– Поставете SD карта с памет в слота за SD карта в долната част на анализатора
– Ако имате G1 – 3 анализатори, можете да поставите CF карта с памет в слота за CF карта на
дъното на анализатора
– С G4 анализаторите можете да използвате USB тип A памет в долната част на анализатора
Моля, обърнете внимание:

Не можете да запишете сигнала на вътрешния диск.

> Explorer. Отидете до картата с памет, създайте папка за задание за измерванията

3)

Докоснете и задайте заданието/пътя за измерване по подразбиране, както е описано в Глава 6.

4)

> Настройка. Задайте всички параметри, както се изисква за регистриране или подобрено регистриране

Измерване с кран, вижте съответно глава 11 или глава 12.
5) Под Запис на сигнал можете да посочите параметрите за контрол на записа , както следва:

–

Автоматичен

, ако искате да започнете записа, когато започнете измерването и спрете

когато поставите на пауза измерването и да ограничите записа до максимална продължителност, ако
Ограничението на продължителността е зададено на

–
–

Ръчно събитие

На

, ако искате да започнете и спрете записа с помощта на ръчно събитие

бутон по време на измерването
Изключване на събитие,

ако искате да започнете и спрете записа с помощта на бутона за изтриване назад

по време на измерването
– Външно събитие, ако искате да започнете и спрете записа с помощта на външен тригерен сигнал,

–
–

свързан към тригерния вход
Събитие на ниво,

ако искате да започнете и спрете записа въз основа на настройките за задействане на ниво

по време на измерването
всичко

събития

, ако искате да започнете и спрете записа въз основа на някое от събитията
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Моля, обърнете внимание:

Когато контролът на записа е зададен на някое от събитията, можете да ограничите продължителността на
.
запис, ако Ограничението на продължителността е На
зададено
на В този случай записът ще бъде най-малко
Минимална продължителност дълго, но не по-дълго от максималната продължителност. Използвайте Време

–

преди запис и Време след запис, за да посочите колко допълнително искате да бъдете
записани преди и след събитието
Изображение Събитие

(само тип 2270), ако искате да направите кратък запис заедно с

заснемане на изображение. Записът ще бъде „Време преди запис + Време след запис +
Дължина 1" секунди. Вижте подробности в Приложение A

–

Изкл, ако не искате да записвате сигнала

6) Задайте качество на записа на
обърнете внимание:

Моля, Високо, Среден

,

Справедлива

или ниско в

съответствие с вашите нужди.

Високото качество изисква повече дисково пространство от ниското – подробности в Приложение A.

или
, Вход чрез
7) Задайте записан сигнал на едно от двете
(A/B
теглото се определя
задаване на
параметъра
в Настройка >
Вход
A/B-претеглен
C-претеглен
Вход Z-претеглен

Честота
Настройки > Широколентов (без пикова)). Input C-weighted е подходящ за използвани записи
след това за идентифициране на източника на звук – той съдържа цялото звуково съдържание на сигнала, но
намалява нискочестотния шум от вятър и др.
8) Задайте автоматичен контрол на усилването
На
на – ако просто искате да слушате сигнала след това. Пълният
120 dB динамичен диапазон (от макс. входно ниво и надолу) ще бъде преобразуван в 40 dB и
сигналът се съхранява като 16-битов wav файл.

Задайте автоматичен контрол на

Изкл – ако трябва да записвате калибрирани сигнали или трябва

усилването, за да анализирате wav-файла след това на компютър.

24 бита (препоръчително) за покриване на

Задайте Резолюция на пълен динамичен диапазон от 120 dB (от макс. входно ниво и надолу) или

16 бита и

задайте Резолюция , за да укажете пиковото ниво на запис.

За да започнете записа с помощта на външен тригерен сигнал, докоснете

> Настройка > Въведете и посочете

Trigger Input. Вижте подробности в Приложение А.
За да излезете от екрана, докоснете иконата.

13.2.2 Контролиране на записа
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормално измерване на регистриране,
използване на бутони Старт/Пауза, Продължаване, Нулиране и Запазване , вижте Глава 11 за повече подробности.

Когато измервателният сигнал се записва, тогава иконата за запис се показва в
Поле за състояние. Записът се прикачва към профила като Маркер 6 (Звук).
, когато измерването приключи
Ако зададете контрол на записа на записаАвтоматичен
ще започне,
започна и продължава за максимална продължителност или изминало време, което от двете е по-малко. Ако продължите

пауза на измерване, след това започва нов запис.
, при първото натискане на
Ръчно
събитие
Ако зададете Контрол на записа на записът
ще
започне
Бутон за ръчно събитие по време на измерването (това стартира маркер за ръчно събитие и a
Звуков маркер) и спрете при второто натискане; ако го натиснете втори път преди това
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Минималната продължителност е изтекла, след което записът ще продължи, докато изтече минималната продължителност
изтекъл; натискането му втори път след изтичане на максималната продължителност няма да има ефект върху
записването на сигнала (маркерът за ръчно събитие обаче ще бъде спрян).
на събитие
Ако зададете Контрол на записа на записътИзключване
ще започне
при,първото натискане на

Бутон за обратно изтриване по време на измерването (това стартира маркер за изключване на събитие и a
Звуков маркер) и спрете втория път, когато го натиснете – поведението ще бъде подобно на управлението
чрез бутона за ръчно събитие .
, и Trigger Input е настроен на

Когато контролът на записа е зададен на тогаваВъншно събитие

Ниво на напрежение

,

записът започва, когато нивото на напрежението е „високо“ и спира, когато нивото на напрежението е „ниско“
(подробности в Приложение А). Ограничението на продължителността няма ефект върху тази настройка.

Ако настроите контрола на записа да

Събитие на ниво

, записът ще започне, контролиран от нивото

задейства – вижте глава 11 за подробности.
Когато контролът на записа е настроен на

Изображение Събитие (само

тип 2270), тогава ще запишете 1s плюс

Време преди и след запис
Ако настроите контрола на записа да стане всичко събития

, записът ще започне, когато някое от събитията по-горе

активен и да спре, когато всички събития отново са неактивни.
Ако е зададено време за предварителен запис, записът ще започне този път преди събитието
появява се. Това е възможно, тъй като записът се извършва непрекъснато във вътрешен буфер, готов
да бъдат запазени като файл на вълната. Времето за предварителен запис е ограничено от този размер на буфера и от записа
Качество – подробности в Приложение А.
Моля, обърнете внимание:

Много дългите записи на сигнали ще бъдат разделени на вълнови файлове, съдържащи максимум 10 минути,
това означава, че 35-минутен запис на сигнал ще се състои от 4 вълнови файла, три с по 10 минути
звук и един с 5 минути звук.

13.2.3 Управление на записа с помощта на стилуса
,
всичкоможе
събития
Ако контролът на записа е настроен на някое от събитията, или на записа също
да бъде
контролиран с помощта на стилуса директно върху профила, по същия начин, както маркирате звук
категории – подробности в Глава 11.
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Фиг.13.1
Примерен дисплей за
регистриране
(показващ маркер за вътрешен буфер)

Малкият триъгълник над профила показва количеството звук, което имате във вътрешността
буфер – готов за съхранение във файл на вълната. Ще имате звук от този триъгълник вдясно
страна на профила. Триъгълникът се актуализира всяка секунда.
За да направите запис на сигнал с помощта на стилуса, докоснете и задръжте стилуса върху дисплея на профила и
плъзнете го до позицията, където записът на сигнала трябва да приключи, след това премахвате стилуса и получавате
падащо меню с възможност за настройка на един от шестте маркера. Ако изберете тогава

Звук

,

прави се звуков маркер и звукът за маркирания интервал се съхранява във файл с вълна. Само
част от звука, наличен във вътрешния буфер (вдясно от малкия триъгълник), ще бъде
се съхранява и звуковият маркер ще показва само тази част.
Моля, обърнете внимание:

При избор на интервал за запаметяване (или задаване на маркер), показването на профила замръзва, но
записът на сигнала все още се актуализира във вътрешния буфер. Наличната част от буфера
на екрана ще намалее и ще видите малкия триъгълник да се движи надясно. Бъди сигурен
Звуков
маркер
да не чакате твърде дълго при избора на от
падащото
меню – иначе
записът на сигнала ще изчезне от вътрешния буфер.

13.2.4 Възпроизвеждане на записа
Възпроизвеждате звука просто като изберете част от маркера – както е описано в раздела
11.3.3 – и изберете от появилото
се падащо меню. Следното падащо меню
Играйте Звук
след това ще се появи меню (фиг.13.2).

Machine Translated by Google
148

Ръчни анализатори типове 2250 и 2270 – Ръководство за потребителя

Фиг.13.2
Възпроизвеждане на
записа – падащото меню

Изберете един от четирите начина за възпроизвеждане на звук: Избор

Избор

ще играе ролята, която сте избрали; ще

Повторете

Отказ
възпроизведе избраната част, докато не натиснете върху
изскачащото меню; ще играе на Да се Край

звук от избраната от вас позиция на звуковия маркер до края; и накрая ще играе на

всичко

запис на целия сигнал, независимо от вашата точка на избор.

Фиг.13.3
Възпроизвеждане
на записа – изскачащ
прозорец за изходно ниво

Когато сте избрали метода на възпроизвеждане, се появява изскачащ прозорец, обясняващ как да регулирате
изходно ниво в слушалките и как да спрете възпроизвеждането.
Докоснете иконата за минимизиране , за да намалите това до малка синя лента в горната част на екрана – което ви позволява
за да гледате профила отдолу – ще забележите, че курсорът на профила се актуализира всяка секунда
към позицията на звука, който се възпроизвежда в момента.
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Фиг.13.4
Възпроизвеждане
на записа – минимизиране на
изскачащия прозорец

Малката синя лента с бутони в горната част може да бъде увеличена отново чрез докосване или можете да я затворите
и спрете възпроизвеждането, като докоснете .

13.2.5 Записи на сигнали на компютър
Когато проекти, включително запис на сигнал, са прехвърлени в архив на компютър с помощта на
BZ-5503, тогава записите могат да се възпроизвеждат директно от BZ-5503.
Записите на сигнали могат да бъдат въведени в платформата за мултианализатор на Brüel & Kjær PULSE за по-нататъшно
анализ – моля, свържете се с местния представител на Brüel & Kjær за допълнителна информация.
Моля, обърнете внимание:

Когато записвате сигнали за допълнителен анализ в PULSE, не забравяйте да запишете Z-претегленото

Изкл за запис на сигнал
сигнал и изберете Автоматичен контрол на усилването под параметрите
и изберете Качеството на записа , за да отговаря на вашите нужди за честотно съдържание – вижте подробности
относно честотата на вземане на проби в Приложение А.

Когато автоматичният контрол на усилването е

Изкл, тогава информацията за калибриране се съхранява във вълната

настроен на файлове – позволява на PULSE да анализира записите на сигнала, като взема предвид калибрирането.
Моля, обърнете внимание:

Други звукови плейъри освен BZ-5503 може да не са в състояние да усилят WAV „24 бита на проба“
достатъчно файлове, за да чуете слаби звуци. Ако това е необходимо, тогава използвайте 16 бита на проба.

149

Machine Translated by Google
150

Ръчни анализатори типове 2250 и 2270 – Ръководство за потребителя

Machine Translated by Google
151

Глава 14
Софтуер за време на реверберация
(Модул по избор)

14.1 Въведение
Софтуерът за време на реверберация BZ-7227 ви позволява да измервате времето на реверберация в 1/1 октава или 1/3
октава.
Проверете екрана About, за да видите дали имате лиценз за изпълнение на този модул. (За достъп до екрана Информация,
докоснете иконата Помощ , след което докоснете Информация.) Вижте Глава 9 за инструкции относно инсталирането на
лицензи.

14.1.1 Определение
Времето на реверберация (RT) е най-важният параметър, описващ акустичното качество на стая или пространство. Важен
е за нивата на звука, разбираемостта на речта и възприемането на музика.
В допълнение, той се използва за коригиране на ефектите от RT върху акустиката на сградата и измерванията на
звуковата мощност.
RT е времето на затихване на звука в помещението след спиране на възбуждането. Това е времето за спад на нивото с 60
dB, но затихването обикновено се оценява за спад от 10, 20 или 30 dB, като се използват измерванията в тези диапазони,
за да се направи регресионна линия, която след това се екстраполира към диапазона от 60 dB ( Фиг.14.1).

RT може да бъде означен като EDT, T20 и T30 съответно за тези три диапазона на оценка. EDT се използва само за
акустика на помещения, докато T20 и T30 могат да се използват и за измерване на акустика на сгради, звукова мощност
и коефициент на поглъщане.
RT се измерва в честотни ленти от 1/1 или 1/3 октава, някои от които могат да бъдат осреднени, за да се осигури резултат
с едно число за най-значимите ленти.
RT може да варира от 0,1 секунди (или по-малко) в безехови камери до 10 или повече секунди в големи обществени
пространства.
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Определение за време на реверберация (RT). Посочен е обхват на оценка от 30 dB за изчисляване на T30
dB

Линия на регресия
0 dB

Възбуда

–5 dB

Ниво

Диапазон на оценка

–35 dB

Заден план
Ниво на шум

–60dB

време
Време на реверберация

060210

RT варира между позициите в една стая, така че обикновено се измерва на няколко позиции. Средната пространствена
стойност (средна стойност за стая) за всички позиции дава цялостна оценка и резултатите от позицията могат да се
използват за посочване на акустичното качество като функция на местоположението.
Средната стойност на стаята може или да бъде направена като средна стойност на спектрите на RT, или изчислена за
осреднените разпадания (средна стойност на ансамбъла), т.е. разлага се.

14.1.2 Как измерваме времето за реверберация?
RT може да се измерва с помощта на прекъснат шум, с вградения генератор на шум, или чрез използване на импулсно
възбуждане (метод на Шрьодер), като например от пръсване на пистолет или балон.

Метод на прекъснатия шум Когато
използвате усилвател на мощност и източник на звук от високоговорител (фиг.14.2), анализаторът ще включва и
изключва своя генератор на шум, след което ще измерва и показва RT спектъра и затихванията.
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Фиг.14.2

Типична настройка на RT измерване с помощта на източник на високоговорител

DIRAC
Бяло розово

-20 -10 0 dB

230/115 V AC / 650 W

Защитете

Усилвател на мощност тип 2734

Включено

О аз
Балансиран в

-6 -5

Генератор

Ниво

-4

-9

Високоговорител
Предпазител

-12
в

-3
Навън

Дистанционно

-18

-2

-24

-1
-30

Mp3 плейър

0

dB

2734

4292-L

2250

ZE-0948

110009/1

Фиг.14.3

Типичен RT цикъл на измерване за метода на прекъснатия шум

dB
Ниво на звука

Започнете

време

бягство
време

Изградят
време

Около 1s

Време на разпад

Измерване на разпад
Генератор включен

060208

Фиг.14.3 показва типичен цикъл на RT измерване, автоматично извършен от анализатора, където различните стъпки
са описани, както следва:
1) След „Старт“ има избрано „Време за бягство“, което позволява освобождаване на мястото на измерване.
2) След това генераторът на шум се включва и изчаква избраното време за „Натрупване“, за да позволи достигането
на стабилно състояние.
3) Измерването на затихването започва. Нивото за първата секунда или около това (обозначено с "Около 1s" на фиг.
14.3) се използва за идентифициране на нивото на възбуждащия звук като референтно ниво от 0 dB.
4) Генераторът на шум се изключва и започва "Времето на затихване".
5) Измерването на затихването приключва, когато се измери само нивото на фоновия шум (автоматично установено
от анализатора).
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6) Стъпки от 2 до 5 автоматично се повтарят избран брой пъти и измерените затихвания
се осредняват заедно, за да се намали несигурността на измерването.
7) Времевите спектри на реверберация EDT, T20 и T30 се изчисляват и показват на екрана.
Измерването може да бъде в октави или 1/3-октави паралелно в избираем честотен диапазон, което ви позволява да
фокусирате звуковата мощност върху съответния диапазон. Във всяка честотна лента затихването се пробва 200 пъти
всяка секунда, за времена на реверберация до 20 секунди.
Можете да подобрите съотношението сигнал/шум, като ограничите честотния диапазон на шума, за да покрие само
една честотна лента, като същевременно поддържате изходната мощност постоянна. Първо правите паралелно
измерване, след което, ако съотношението сигнал/шум е твърде ниско в няколко ленти (обикновено при ниски
честоти), избирате тези ленти за серийни измервания. Можете да повторите измерванията, като включите само тези
ленти и да обедините резултатите с паралелното измерване.

Метод на импулсно възбуждане При
импулсивното възбуждане всичко, което трябва да носите, е тип 2250-F/2270-F, статив и балон (или друг източник на
импулси, като например стартов пистолет). След като стартирате анализатора и пуснете балона, анализаторът ще
започне да измерва, ще анализира разпадането и ще покаже RT спектъра и разпадането.
Обхватът на единичен вход означава, че не са необходими пробни измервания, когато се използва методът на
импулсно възбуждане.

Фиг.14.4

Типичен RT цикъл на измерване за метода на импулсно възбуждане
dB
Ниво на звука

Ниво на задействане

Започнете

Импулс
Възбуда

време
Изчакайте ниво
за надхвърляне
Ниво на задействане

Време на разпадане

1s
Измерване на импулс

060209

Фиг.14.4 показва типичен цикъл на RT измерване, извършен от анализатора, където различните стъпки са описани,
както следва:
1) След „Старт“, анализаторът изчаква нивото да надвиши „Нивото на задействане“ (обозначено на анализатора на
три места от „светофара“, даващ кратко зелено мигане всяка секунда).
2) Извършва се импулсно възбуждане, например стреля се с пистолет или се спука балон.
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ВНИМАНИЕ:

Силно се препоръчва използването на защита за слуха.

3) Измерването на импулса започва 1 s преди нивото да превиши „Нивото на задействане“.
4) Измерването на импулса спира, след като анализаторът отново открие нивото на фоновия шум
(автоматично измерено от анализатора).
5) Анализаторът извършва обратно интегриране на импулсното измерване.
6) Времевите спектри на реверберация EDT, T20 и T30 се изчисляват и показват на екрана.
Измерването може да бъде в октави или 1/3-октави паралелно в избираем честотен диапазон.
Във всяка честотна лента затихването се пробва 200 пъти всяка секунда.
Импулсната характеристика е обратно интегрирана (според метода на Шрьодер). На теория,
полученото разпадане ще бъде еквивалентно на средната стойност на голям брой разпадания, направени с
метод на прекъснатия шум. Следователно разпадането ще бъде гладко, като се използва само един изстрел.

14.2 Настройка на анализатора
1) Изберете шаблона на проекта REVERBERATION TIME. (вижте раздел 3.2.1 за повече подробности относно
шаблони.) Шаблонът на проекта се показва в горната част на екрана.
2) Докоснете,

> Настройка. Задайте честотната лента и долната и горната честота на измерването

както е необходимо.

3) Задайте измерване, базирано на карта = вНе
настройката за контрол на измерването – реверберацията
след това разпаданията ще бъдат номерирани от поз. 1 до N. Вижте как да измервате с позиция
управление в раздел 14.2.1.

Не , ако искате да проверите времето на реверберация и затихванията преди това
да
ръчно запазване на измерването – в противен случай изберете автоматично
запазване на затихванията

4) Задайте автоматично запазване =

след всяко измерване.
5) Задайте режим на измерване на:

–
–

Паралелен,

за едновременно измерване на всички ленти в спектъра

Сериен, за измерване само на избрани ленти (за запазване и обединяване с предишно

измерен паралелен спектър)

–

Комбиниран, за измерване паралелно и след това серийно в автоматизирана последователност

Когато правите серийно измерване, честотната лента на генератора ще съответства на избраната
лента, като по този начин увеличава изходната мощност за лентата и увеличава съотношението сигнал/шум
за групата.
6) Анализаторът автоматично открива времето на затихване и спира измерването в края на
разпадането – но при специални условия (например при измерване с висока
фонов шум) времето на затихване не може да бъде открито и измерването ще продължи до
20 s. За да минимизирате времето за измерване и изискването за памет за измерването,
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можете да ограничите измерването, като зададете Max Decay Time. 3 s са достатъчни за повечето
обикновени стаи, но трябва да се увеличи за по-големи зали или стаи за реверберация.
7) Задайте Възбуждане на Импулс , ако искате да измервате чрез импулсен метод (отидете на стъпка
15) – в противен случай изберете

Прекъснат шум

.

14.2.1 Метод на прекъсвания шум
8) Задайте броя на затихванията, които искате да измерите на позиция – анализаторът автоматично
контролира генератора, измерване на разпадите и осредняване на разпадите.
9) Задайте генератора според изискванията – задайте тип генератор на

Външен

външен генератор (подробности в Приложение A) – в противен случай го оставете на

ако искате да контролирате

Вътрешенда използвате вътрешното

генератора.
10) Изберете Noise Type за вътрешния генератор.

Розово обикновено се използва шум.

11) Регулирайте нивото на изхода на вътрешния генератор, за да съответства на входа на усилвателя на мощност
използвани от настройката

Съвет:

Ниво [re. 1 V]

.

Можете ръчно да включвате и изключвате генератора, като докоснете иконата на високоговорител в
полето за състояние.

12) Задайте време за бягство , за да можете да напуснете стаята, преди генераторът да бъде включен по време
измерването – виж фиг.14.3.
13) Задайте време за натрупване, за да позволите на шума от възбуждане да достигне стабилно ниво преди
измерването започва. 1 s е достатъчна в повечето обикновени стаи, но трябва да се увеличи за
по-големи зали или реверберационни стаи.
14) Изберете източника на звук , използван за оптимизиране на честотната характеристика на вътрешния генератор
изход или за равна реакция на мощността, или за оптимална разлика в мощността между съседни
1/1- или 1/3-октавни ленти – като по този начин се елиминира необходимостта от еквалайзер за изглаждане на

неизвестен
отговор в повечето случаи. Изберете тип, съответстващ на вашия източник на звук – изберете, ако сте
използвате източник на звук, различен от Brüel & Kjær, или не искате да направите корекция на честотата
отговор. Отидете на стъпка 16.

14.2.2 Импулсивен метод
15) Задайте ниво на задействане достатъчно ниско, за да сте сигурни, че импулсът ще се задейства, но достатъчно високо, за да
избягвайте задействането на фоновия шум. Ниво между 80 и 100 dB обикновено е адекватно.

даавтоматично
,
16) Ако сте задали Автоматично запазване на, тогавада
Повторното
задействане може да бъде настроено на
започнете ново измерване, когато измерването е запазено. Това ви позволява да отидете на
друга позиция и направете нов импулс, без да е необходимо да управлявате анализатора
между измерванията. Наблюдавайте как „светофарът“ показва състоянието на
измерване (вижте Таблица 4.2 и Фиг.14.4), което ви улеснява да промените позицията и
генерира импулс, синхронизиран с процедурата на измерване. Натиснете Старт/Пауза
бутон за спиране на измерването, когато последното измерване е записано.
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14.2.3 Запис на сигнала
17) Задайте контрола на записа на

Автоматичен ако искате да запишете сигнала по време на измерването.

Записите могат да бъдат възпроизведени след това за идентифициране на причината за измерванията
различаващи се един от друг – или (ако Възбуждането е настроено наИмпулс
) за допълнителен анализ на
измерена импулсна характеристика чрез софтуер за последваща обработка като DIRAC Room Acoustics
Тип софтуер 7841.
Записите ще съдържат сигнала от момента на натискане на бутона Старт до
измерването спира. Записът ще бъде приложен към измерването като анотация.
Моля, обърнете внимание:

Записването на сигнал изисква лиценз за опция за записване на сигнал BZ-7226.

За да излезете от екрана за настройка, докоснете иконата.

14.2.4 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормален шумомер
,
, Изтриване назад и Нулиране ,
измерване, като се използват бутони Старт/Пауза
Продължаване
вижте глава 3 за повече подробности.
Обърнете внимание на следните изключения:

• Натискането на Старт инициира цикъл на измерване, малко по-сложен от стандартното SLM измерване – вижте
Фиг.14.3 и Фиг.14.4 за подробности. Резултатите са същите, но набор от измервателни данни – в този случай
реверберацията затихва в една позиция
• Създаване на нов проект за време на реверберация: Измерените данни се съхраняват на позиция – и можете да
имате няколко позиции в един проект. Следователно стартирането на напълно нов проект не може да бъде
направено чрез натискане на Нулиране и след това Старт (както при измерване с помощта на шаблона SLM), тъй
като това ще измери затихванията на една позиция в проекта – нов проект се инициира чрез избиране на нов
проект шаблон (или пак същия). Това ще създаде нов проект

14.2.5 Серийни измервания
Ако сте направили измерване с помощта на метода на прекъсвания шум и при някои честоти
не сте успели да получите достатъчно съотношение сигнал/шум. Този проблем може да се появи при
честоти, при които фоновият шум е твърде висок. След това честотите ще бъдат маркирани
с червени усмивки (виж Таблица 14.1).
За да разрешите това, намалете фоновия шум (което може да не е възможно) или увеличете мощността на
високоговорителят в стаята източник.
Ако вашият високоговорител вече произвежда възможно най-много шум, можете да ограничите честотата
обхват на шума, за да покрие само една честотна лента, като същевременно поддържа изходната мощност постоянна,
като по този начин повишава нивото на шума в по-малкия честотен диапазон. За лента от 1/3 октава това ще стане
увеличете нивото на шума в лентата с до 10 dB.
За да изберете честотните ленти за измерване (използване на ограничен шум, за да покрие само тези ленти):
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1) Докоснете

> Настройка > Контрол на измерване > Режим на измерване и изберете

Сериен.

2) На дисплея Spectrum изберете лентите, които искате да измерите, като използвате курсора и натиснете
оста x, за да изберете лентата за серийно измерване (Фиг.14.5).

Фиг.14.5
Избор на ленти за
серийни измервания
Отляво: Избор на
лента за сериал
измерване
Вдясно: Стрелката
сочи към символа
“s”, който показва
избраното
честотна лента

Моля, обърнете внимание:

Малък

с се появява над избраните честотни ленти (фиг.14.5).

3) Когато сте избрали честотните ленти, които искате да измерите отново, натиснете Старт/Пауза
Натисни бутона.
След това анализаторът ще започне в най-ниската избрана честотна лента, генерирайки шум в тази лента,
направете измерване и автоматично преминете към следващата избрана лента. Това ще продължи до

всички избрани ленти са измерени.

4) Натиснете бутона Запазване , за да запазите и обедините лентите с измерването, което имате
вече е готово (не забравяйте да изберете правилната позиция, преди да запазите).

Комбинирайте паралелни и серийни измервания в автоматизирана последователност
Можете да ускорите процеса на измерване, ако започнете, като проучите дали трябва да използвате
серийни измервания при определени честотни ленти или не. Ако трябва да измерите някои ленти
серийно, > Настройка > Контрол на измерване > Режим на измерване и изберете След това изберете обхватите, Комбиниран.
които искате да измервате серийно (вижте по-горе).
Натиснете бутона Старт/Пауза , за да направите нормално паралелно измерване и след това направете
серийни измервания – всички в автоматизирана последователност.

Machine Translated by Google
ГЛАВА 14
Софтуер за време на реверберация (допълнителен модул)

14.2.6 Анотиране на проекти и позиции
Докато използвате софтуера Reverberation Time, можете да анотирате проекта Reverberation Time
използвайки нормалния метод за добавяне на анотации към проект. След това анотациите могат да бъдат прегледани
като докоснете иконата за анотации или докоснете

> Explorer. Вижте раздел 3.4.

Вашият проект обаче може да съдържа много измервания, по едно на позиция, така че можете да коментирате всяко
позиция в проекта. Записите на сигнали се прикачват автоматично като анотации към позициите.
Анотациите на позициите се управляват в екрана Обзор – описано в следващия раздел.

14.3 Показване на резултатите
Екранът за измерване на времето на реверберация включва три раздела в долната част: Общ преглед,
Спектър и разпад. Разделите ви позволяват да избирате различни начини за показване на
резултати от измерване:
• Общ преглед: Показва позициите на измерване в таблица – по една позиция на ред. Използвайте това, за да
получите общ преглед на вашите измервания, за включване/изключване на позиции от средната пространствена
стойност на всички позиции в стаята и за управление на анотации/записи на сигнали в позициите
• Спектър: Показва спектрите на реверберация графично или като таблица за една позиция или за средната стойност
на стаята. Като алтернатива може да показва моментното ниво на звуково налягане по време на измерване

• Затихване: Показва затихването на реверберацията при една честота, за една позиция или за стаята
средно аритметично

14.3.1 Преглед
Разделът Преглед показва позициите на измерване в таблица – по една позиция на ред.
Фиг.14.6
Раздел Преглед
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Поле за състояние

Полето за състояние се състои от три реда (виж Фиг.14.6) – първите два реда с информация са
общи за редовете за състояние в шумомера и честотния анализатор (вижте глава 4).
Моля, обърнете внимание:

Първият ред на полето за състояние може също да съдържа усмивка, указваща качеството на
стая (пространствената средна стойност на всички позиции). Вижте описанието на усмивките по-долу
параграф и раздел 14.5.

Третият ред информация ви позволява да:
• Изберете измерената позиция. Избраната позиция е маркираната в таблицата. Избраната позиция ще бъде тази,
която се показва при избиране на раздела Spectrum или Decay
• Пристъпете напред или назад през позициите на всички дисплеи, като използвате иконите и
• Получете информация за качеството на измерването чрез показан индикатор за качество (усмивка).
като икона:
: означава, че резултатите трябва да се използват с повишено внимание

: означава, че резултатите може да са подозрителни или липсващи

Няма икона означава, че анализаторът не е открил проблеми с качеството на измерването

Докоснете усмивката, за да получите по-подробна информация за индикацията за качество. (Вижте описанието
усмивки в раздел 14.5.)

Таблица

Заглавният ред на таблицата съдържа (отляво надясно):
• RT селектор (EDT, T20 или T30), който определя кой RT да се показва в редовете на таблицата
По-долу. Той също е свързан с основния Спектър
селектор и основен
Разпад селектор
• Селекторът за честота (който включва бутони за намаляване и увеличаване) определя честотата на показанията в
редовете на таблицата по-долу. Селекторът на честотата е свързан с
Спектър

курсора и честотата на избрания • Отчитане на RT

Разпад

стойността за текущото измерване, преди да се запише на позиция
Всеки ред от таблицата съдържа (отляво надясно):
• Отметка, контролираща дали позицията е включена или изключена от Средното за стаята. Докоснете го, за да
включите (отметнете) или изключите (премахнете отметката) позицията. Всички позиции по подразбиране са
включени в Средната стойност за стаята
Изберетеза да изберете
Преглед на
анотациите
• Позицията. Докоснете го, за да получите падащо меню с две опции и . Използвайте,
позиция
и да

Изберете видите

Преглед на
анотациите
списъка с анотации за позицията.
Можете
да добавяте
както е описано
анотации
в Глава
към позицията
6
от този изглед –

• Възможна анотация, обозначена с . Докоснете го, за да видите списъка с анотации за позицията
• Отчитането на RT параметъра при честотата, определена от RT селектора и Frequency селектора в заглавния ред на
таблицата. Може да има усмивка вдясно от показанието, предупреждаващо за качеството на показанието.
Докоснете усмивката, за да получите по-подробна информация за предупреждението
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14.3.2 Спектър
Разделът Спектър показва спектъра на времето за реверберация от позиция или средната стойност за стаята
време на реверберация или и двете. Нивото на звука се показва по време на измерванията.
Фиг.14.7
Раздел Спектър

Поле за състояние

Полето за състояние в раздела Спектър е същото като в раздела Общ преглед .

Графика на спектъра
Графиката на спектъра е същата като в софтуера за честотен анализ: две 1/1-октави или 1/3октавни спектри, насложени с показания на курсора. Показаният честотен диапазон е автоматично
коригирани за измервания честотен диапазон.
Малки усмивки са поставени под всяка честотна лента с потенциален проблем. Усмивките също са
налични при показанията на курсора. Докоснете усмивката в показанията на курсора, за да получите подробна информация
относно предупреждението.

Селекторите за параметър на спектъра над графиката избират кои спектри да се показват. Можеш
EDT другия Т20 , Т30 или EDT . Ако искате само една графика, вие
Т20 @Pos, можете
Т30 @Pos,
изберете да показвате: @Pos,
да зададете
на

Изкл.

В допълнение към избора кой параметър да се показва, можете да изберете – това

Ниво на звука на дисплея

ще покаже Z-претегления спектър LZF заедно с A- и C-претегления широколентов
нива – виж фиг.14.8. Когато показвате LZF, можете да докоснете селектора LZF и да изберете
Време на реверберация за показване на времевите спектри на реверберация.

Когато започнете измерване, графиката автоматично ще покаже спектъра на нивото на звука,
когато приключи, ще покаже спектъра на времето за реверберация.

Дисплей
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Фиг.14.8
Изглед на спектъра
при измерване

Основната графика на спектъра на дисплея (тази с ленти) се избира с помощта на параметъра
селектор на втория ред от двата показани над графиката (LZF на Фиг.14.8). Усмивки отдолу
спектрите (ако има такива) принадлежат към основния спектър. Селекторът на параметри за главния
Spectrum е свързан със селектора в раздела Общ преглед и селектора на параметри за главния
decay в раздела Decay .
Референтният спектър на дисплея (този, показан като малки линии над лентите на Фиг.14.7)
се избира с помощта на селектора на параметър на първия ред от двата показани над графиката (на Фиг.14.7).
Селекторът на параметри за референтния спектър е свързан със селектора на параметри
за референтната крива на затихване в изгледа за затихване.
Курсорът е свързан със селектора за честота в разделите Преглед и Затихване .
Докоснете оста Y, за да изберете:

•
•
•

Автоматично мащабиране

за регулиране на обхвата на Y-оста за най-добро прилягане на измерения спектър

Увеличаване/намаляване за регулиране на увеличението
Таблица на спектъра за да покажете спектъра в таблица, вижте пример на фиг.14.9

Т30
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Фиг.14.9
Таблица на спектъра

Помощни параметри
Под графиките има два реда, съдържащи параметри за показване на широколентовата реверберация
пъти за текущата позиция или средното за стаята. Можете също така да покажете LCF и LAF
широколентови стойности.

14.3.3 Разпад
Разделът Decay показва намаляването на времето за реверберация от позиция или средната стойност на помещението – или и двете

(фиг.14.10).
Поле за състояние

Полето за състояние в раздела Decay е същото като в разделите Overview и Spectrum .
Графика на разпад

Графиката на затихване показва затихването на една честотна лента за избраната позиция и/или
затихване на същата честотна лента за средната стойност на помещението (изисква Ансамбъл усредняване).

Т20на
Селекторите на параметрите на затихване над графиката избират кое затихване да се покаже:
позВсяка
или EDT
определена позиция (Поз.),Т30
прина
Поз.
от тези селекции показва разпадането на

измерване в избраната позиция заедно с отчитането на T20 в Pos, T30 в Pos и EDT

и средната
EDT стойност на стаята заедно с
Т20 , Т30 за
при поз. показват затихването

отчитане съответно на T20, T30 и EDT. Ако искате само една графика, можете да зададете другата

селектор към Изкл.
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Фиг.14.10
Изглед на разпад

Основното затихване на дисплея (показва се като непрекъсната линия) се избира с помощта на параметъра
Т30
селектор на втория ред от двата, показани над дисплея (на Поз. 1 на фиг. 14.10). The

селекторът на параметри за основния разпад е свързан със селектора в раздела Общ преглед и
селектор на параметри за основния спектър в раздела Спектър .
Еталонното затихване на дисплея (показва се като пунктирана линия) се избира с помощта на параметъра
Т20
селектор в първия ред от двата, показани над дисплея (на поз. 1 на фиг. 14.10). The

селекторът на параметри за еталонното затихване е свързан със селектора на параметри за еталонното
спектър в раздела Спектър .
Селекторът за честота (също с бутони за намаляване и увеличаване) определя
честота на кривите на разпадане. Селекторът на честота е свързан с курсора на спектъра и
Селектор на честота в раздела Общ преглед .
В горния десен ъгъл на зоната за преглед се показва стойността на един индикатор за качество:
•

C: xx%. Индикаторът Curvature – ако е над 10%, тогава се задава индикаторът за качество „%“, което означава
„Decay is bent“

За повече подробности относно показателите за качество вижте раздел 14.5.
Докоснете оста Y, за да изберете:

•
•
•
•
•

Автоматично мащабиране

за регулиране на обхвата на Y-оста за най-добро прилягане на измерения спектър

Увеличаване/намаляване за регулиране на увеличението
Автоматичен мащаб

за да изберете най-доброто мащабиране за гледане на спектрите – без да регулирате увеличението

Мащаб нагоре/намаляване за да регулирате пълната стойност на скалата по оста Y
Показване/скриване на регресионна линия за

показване/скриване на регресионната линия и диапазона на оценка за

основен разпад, заедно с двата показателя за качество C и ξ
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14.4 Измервания с графично управление на позицията
Анализаторът може да следи позициите на източника и приемника по графичен начин заедно с
измерванията. За да направите това, направете следните настройки на екрана за настройка:

даза контрол на измерването – реверберацията
1) Задайте Map Based Measurement= в настройките
след това разпаданията ще бъдат поставени графично върху „картата“, показана в раздела Общ преглед , и
номерирани като отношения източник-приемник (например S1R2 означава измерване на затихване
с шум от източник 1 и измерен в позиция на приемника 2).

да на всички комбинации от източник и
2) Задайте Meas. Всички поз. за всеки източник = за измерване
Не искате
,
позиции на приемника. Задайте, ако
да измервате на определен брой позиции на приемника
на източник.
3) Задайте брой позиции на източник на броя позиции на приемника, за които искате да измервате
източник.
4) Задайте Увеличение на

Първо източниците, Първо приемници или Наръчник. Обикновено е най-подходящ
Първо източниците
за

Импулсивно възбуждане (след това можете да се разхождате между позициите на източника и да генерирате
импулси, докато анализаторът е поставен на триножник в една позиция на приемника); е

Първо приемници

най-добро за възбуждане с прекъснат шум (можете да местите анализатора между позициите на приемника,
докато източникът на звук остава на същото място).
След това разделът Общ преглед ще изглежда като Фиг.14.11:
Фиг.14.11
Разделът за преглед,
показващ един източник и един
позиция на приемника

Обърнете внимание на иконите за добавяне на източник и добавяне на приемник в заглавието на картата. Докоснете за добавяне
нови източници и докоснете, за да добавите нови приемници на картата.
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Фиг.14.12
Раздел за преглед, показващ
два източника и три
позиции на приемника

Можете да местите източниците или приемниците на картата, като докоснете източника/приемника (вижте

Ход
Фиг.14.13), изберете от
падащото меню, което се появява, след което натиснете в позицията, където
искате източника/приемника (вижте Фиг.14.14).
Фиг.14.13
Докоснете източник, за да
получите падащо меню с
опции
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Фиг.14.14
Източници и приемници
преместени на места на
картата в съответствие с
физическото им положение
в стаята

Тъмнозелените полета на картата показват избраната връзка източник-получател. Следващият
измерването ще бъде запазено на тази позиция.
Резултатите от измерванията на позициите на приемника се показват в полетата на приемника
позиции – определени от селектора за параметър и честота в заглавието на картата.
Фиг.14.15
Примерен дисплей,
показващ
измерване в
прогрес

Примерът на фиг.14.15 показва състоянието, когато са направени и записани четири измервания
и позицията при S1R3 е избрана, готова за следващото измерване. Обърнете внимание на малките усмивки в
някои от позициите на приемника – можете да ги докоснете и да получите по-подробна информация.
Можете да прикачите текст или коментари към позициите на източника или получателя, като

Преглед на анотациите

изберете (Фиг.14.13) и добавите нови анотации, както е описано в Глава 6. Обърнете внимание на двете малки кламери на S1

и R2 – те показват анотации на тези позиции.
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Карта

Таблица на
точно над иконите Добавяне на източник и Добавяне на приемник и изберете за показване

Докоснете измерванията в таблица (вижте Фиг.14.16). Таблицата съдържа същата информация като таблицата
описано в предишния раздел при измерване без управление на позицията (фиг.14.6).
Фиг.14.16
Базиран на карта

измервания
показани в таблица

Моля, обърнете внимание:

Можете да преместите данните от една позиция в друга: Докоснете позиция, която искате да преместите и
изберетеРазрез
от падащото меню, след това докоснете позицията, където искате да го поставите, и изберете
Залепете.

Това може да се направи както на картата, така и в таблицата.

Ако искате да измервате при конкретен брой позиции на приемника за източник, тогава картата е за една
позицията на приемника за източник, например, ще изглежда като Фиг.14.17.
Фиг.14.17
Базирано на
карта измерване, показващо
един приемник на източник

Моля, обърнете внимание:

Има само икона за добавяне на източник , защото се добавя посоченият брой приемници
автоматично при добавяне на източник.
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Разделите Spectrum и Decay функционират по същия начин, както при измерване без позиция
управление. Единствената разлика е посочването на позицията в полето за състояние – това вече е a

Селектор източник-приемник вместо селектор за номер на позиция.

14.5 Индикатори за качество
Има индикатори за качество за всяка честотна лента във всеки спектър от време на реверберация за
всеки спектър от време на реверберация. Те включват букви, символи или усмивки, вижте Таблица 14.1 за
преглед. Един от показателите за качество е препоръчан в ISO 3382-2 Анекс Б като мярка
колко добър наклонът на затихването може да бъде приближен до права линия:
•
C: xx%. Индикаторът Curvature – ако е над 10%, тогава се задава индикаторът за качество „%“, което означава
„Decay is bent“
Таблица 14.1 Преглед на индикаторите за качество и усмивките

качество

Индикатор

Обяснение

усмивка

Не е намерен край на разпадане

н

Описание
Краят на разпадането не може да бъде
определен, защото не завършва във фоновия
шум

г
T

Y

T

Фоновият шум е твърде висок Фоновият шум е над горната точка за оценка

Не е намерено начало на затихване

Не е намерено начало на затихване

Фоновият шум е твърде висок Фоновият шум е над долната точка за оценка

Макс. Времето на затихване е твърде кратко Долната точка на оценка е извън времето
за затихване
Наклонът на затихването е положителен, тоест

З

Не е установено разпадане

П

Времето за реверберация е твърде кратко По-малко от 2 точки в обхвата на оценка

О

времето на реверберация е отрицателно

Нивото на звука на възбуждане е твърде

Претоварване

високо

Твърде кратко време на реверберация B×T под 16 (B = честотна лента на филтъра и T
Е

= време на реверберация на детектора) – изисква
се от ISO 3382

Р

T20 използван (T30 не е наличен) T20 използван (T30 не е наличен)
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качество

Индикатор

Обяснение

усмивка

Висок фонов шум

н

Описание
Фоновият шум е твърде близо до нивото на
долната точка на оценка

стр

Кратко време на реверберация

По-малко от 4 точки в диапазона за оценка

Разпадът е огънат

Разликата между Т20 и Т30 е по-голяма от 10%.

%

(Препоръчителен показател за качество от ISO
3382–2, приложение B)
Разпадането е нелинейно

к

Коефициентът на корелация при линейната регресия е
твърде нисък

Индикаторите за качество (първата колона) са показани само в таблицата на спектъра.
Усмивките се показват на:
•

всички показания на резултатите от времето на реверберация

• на селектора за позиция като „сума“ от всички индикатори за качество от всяка честотна лента • върху стаята
(проект) като „сума“ от всички индикатори за качество от всяка честотна лента в
Времеви спектър на реверберация в помещението

Обяснението се показва, ако докоснете усмивка (с изключение на малките усмивки под честотата
ленти в спектъра – изберете честотната лента с курсора и докоснете усмивката в
четене на курсора).

14.6 Запазване и извикване на резултати
1
Измерванията се записват при номера на позиции (например ) или релацииПоз.
източник-приемник
S1R1 на проекта. Това означава, че има повече измервания, съхранени в
(например ) в рамките
Времето на реверберация проектира в сравнение с шумомера, честотния анализатор или регистрирането
проекти, които съдържат само едно измерване в рамките на всеки проект.
За да отворите записан проект, докоснете > Explorer и докоснете иконата на проекта, след което можете да видите всички

измерени данни и дори да продължи измерването на нови позиции.
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Глава 15
Опция за оценка на тона BZ-7231 –
1/3-октавен метод

Опция за оценка на тона BZ-7231 включва оценка на тона според избрани методи. The
софтуерният модул включва метод, базиран на FFT, както и метод, базиран на 1/3 октава. Позволява
оценка на тоновете на място.
Резултатът от оценката на тона е корекцията, която трябва да се добави към LAeq , както е описано в
съответните стандарти за изчисляване на нивото на рейтинг.
BZ-7231, когато се използва със софтуер за честотен анализ BZ-7223, софтуер за регистриране BZ-7224 и
Подобреният софтуер за регистриране BZ-7225 ви позволява да:
• Оценете тоновете в измерен спектър от 1/3 октава съгласно ISO 1996:2007, Приложение D • Оценете тоновете в измерен
спектър от 1/3 октава съгласно италианския закон, „Ministero dell'ambiente, Decreto 16 marzo 1998”, наричан по-долу
„италиански закон“
BZ-7231, когато се използва със софтуер за анализ на FFT BZ-7230, ви позволява да: • Оценявате
тонове в измерен FFT спектър съгласно ISO 1996:2007, Приложение C • Използвайте функцията „Генериране на тон
при курсора“, за да генерирате чист тон на изхода за слушалки
на ръчния анализатор, за сравнение с действителния шум
Този раздел ще се съсредоточи върху оценката на тона въз основа на метода на 1/3 октава. Моля, обърнете се към потребителя
Ръководство BE 1778: „Софтуер за анализ на FFT BZ-7230 и опция за оценка на тона BZ-7231, за използване
с ръчни анализатори типове 2270 и 2250” за подробна информация относно оценката на тона
базирани на FFT спектри.
Опцията за оценка на тона BZ-7231 предоставя резултати на потребителя на място, както и подготовка за последваща обработка
и отчитане обратно в офиса. Документацията може да бъде попълнена с помощта на
Measurement Partner Suite BZ-5503 или измерените данни могат да бъдат експортирани за последваща обработка
от Evaluator Type 7820 или друг софтуер за последваща обработка като Microsoft® Excel®.
Проверете екрана About, за да видите дали имате лиценз за изпълнение на този модул. (За достъп до
Относно екрана, докоснете иконата Помощ , след което докоснете Относно.) Вижте Глава 9 за инструкции относно инсталирането
лицензи.
Ако сте закупили Тип 2250/2270 заедно със софтуерното(ите) приложение(а), тогава
съответните лицензи се доставят предварително инсталирани на анализатора.
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Ако сте закупили отделно софтуерно приложение за вашия тип 2250/2270, тогава трябва да инсталирате лиценза на
анализатора. Това се прави с помощта на BZ-5503, моля, консултирайте се с онлайн помощта, включена в софтуера
BZ-5503, за инструкции как да инсталирате лиценз.

15.1 Оценка на тона съгласно ISO 1996-2, Приложение D
Когато се оценява шумът, обикновено се признава, че шумът, съдържащ чуваеми чисти тонове, е по-досаден от шума
със същото A-претеглено широколентово ниво, който не съдържа чуваеми тонове. Когато се оценява шум, който
съдържа тонове или тесни ленти от шум, трябва да се добави корекция към A-претегленото средно по време ниво,
LAeq. Първата оценка на чуваемите тонове в шума най-често се извършва от човешкото ухо. Но за резултатите от
сравнителния анализ и документацията може да е необходим обективен анализ.

Оценката на тона може да се извърши с помощта на стандарта ISO 1996-2:2007 „Определяне на нивата на шум в
околната среда“, Приложение D: „Обективен метод за оценка на чуваемостта на тонове в шума – Опростен метод“.
Този метод използва измервания на 1/3 октава.
Изборът на метод зависи от местното законодателство, което може да се отнася до ISO 1996-2 или местен метод.

Намерете повече информация относно нивото на оценка и оценката на шума в околната среда в ISO 1996-2 и в
Екологичната брошура на Brüel & Kjær.

15.1.1 ISO 1996-2, Приложение D – Изчисления за оценка на тона
Методът ISO търси измерен, осреднен по време (Leq) спектър за разлики в нивата между съседни 1/3-октавни ленти.
Ако разликата в нивата между лента от 1/3 октава и лентата от двете й страни е по-висока от определено ограничение,
може да се добави корекция за звукови тонове към нивото LAeq при изчисляване на рейтинговото ниво, Lr.

В ISO 1996-2, приложение D, спектърът е разделен на три честотни диапазона: нисък, среден и висок. Във всеки
честотен диапазон е определена специфична граница за разликите в нивата, водещи до корекция (фиг.15.1).

Machine Translated by Google
ГЛАВА 15
Опция за оценка на тона BZ-7231 – 1/3-октавен метод

Фиг.15.1

Дефиниране на честотни диапазони и разлики в нивата

dB

16

ниско

14

12

Разликите в нивата могат да бъдат дефинирани в нисък,
среден и висок честотен диапазон:

10
Предложени
граници на

Среден

8

разликата в нивата
за съседни ленти [dB]

6
Високо

4

2

0

25 Hz

125 160

400 500
1/3 - октавни ленти [Hz]

10 kHz

080160

Предложените честотни диапазони и разлики в нивата между съседните ленти са: •
Нискочестотен диапазон: включва 1/3-октавните ленти от 25 Hz до 125 Hz с ниво
разлика за детектиран тон, по-голям от 15 dB
• Среден честотен диапазон: включва 1/3-октавните ленти от 160 Hz до 400 Hz с ниво
разлика за детектиран тон, по-голям от 8 dB
• Високочестотен диапазон: включва 1/3-октавни ленти от 500 Hz до 10 kHz с ниво
разлика за детектиран тон, по-голям от 5 dB
Със софтуера BZ-7231 честотните диапазони и границата за разликите в нивата в нисък, среден и висок диапазон
могат да бъдат зададени от потребителя.

Оценката на тона се извършва за всички измерени честотни ленти (включително тези под 25 Hz и
над 10 kHz). Границата на разликата в нивото се екстраполира от ниския и високия диапазон, за да
покрие целия диапазон на измерване.
Ако се засекат тонове извън диапазона от 25 Hz до 10 kHz, индикаторът за качество (жълто усмивка)
показва „Открит е тон извън ISO обхвата“.
ISO 1996–2, Приложение D не уточнява размера на корекцията. В настройката по подразбиране на
BZ-7231, Brüel & Kjær са избрали да зададат стойността на 5 dB.
Изчисляване на разликата в нивата между една лента и съседните ленти Софтуерът BZ-7231
изчислява разликата в нивата между лента от 1/3 октава и две съседни ленти от 1/3 октава с пониски нива. Разликата се изчислява между лентата в средата и най-високата от съседните ленти.

173

Machine Translated by Google
174

Ръчни анализатори типове 2250 и 2270 – Ръководство за потребителя

15.2 Оценка на тона според италианското законодателство
Оценката на тона в Италия се извършва на нормални спектри от 1/3 октава, но с опция за използване на тесни ленти
(като FFT), в случай на съмнение.
Методът, описан в италианския “Decreto 16 marzo 1998” гласи, че 1/3- октавният LZFmin спектър се използва за оценка
на тоновете в шума. Анализът трябва да се извърши в честотния диапазон от 20 Hz до 20 kHz и има тон, ако нивото на
дадена лента е с повече от 5 dB по-високо от нивата в съседните ленти. Корекцията Kt, която трябва да се добави към
измерения LAeq, ще бъде приложена само ако лентата с тона докосне или надхвърли контура на нивото на силата на
звука, докоснат от друга честотна стойност на спектъра. (Примери за контури на нивото на силата на звука от Evaluator
Type 7820 са показани на Фиг.15.2.) Размерът на корекцията Kt се определя като 3 dB.

Фиг.15.2
Примерен дисплей от
оценител тип 7820,
показващ LLFmin
спектър и контури на
нивото на силата на звука

Еднаква крива на силата на звука е крива на честотната характеристика. Кривите на еднаква сила на звука са
експериментални резултати от представяне на чисти тонове и нива на различни честоти на млади хора без увреден
слух. По контурната линия младият, среден, нормален слушател ще прецени, че тоновете, представени с различни
комбинации от честота и dB, са еднакво силни.
Кривите на еднакво ниво на гръмкост са определени от ISO 226 „Акустика – нормални контури на ниво на еднаква
гръмкост“. Италианският „Decreto 16 marzo 1998“ се отнася до ISO 226 (1987), но стандартът ISO 226 е напълно
преработен в последната версия от 2003 г. Вашият анализатор, с инсталиран софтуер BZ-7231, използва по
подразбиране кривите на свободно поле от версията от 1987 г. Но контурите на дифузно поле от ISO 226 (1987), както
и кривите на свободно поле от ISO 226 (2003) са внедрени и могат да бъдат избрани.
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15.3 Настройка на анализатора
15.3.1 Избор на опцията за оценка на тона
Докоснете

> Настройка > Оценка на тона и задайте Оценка на тона на

На

(фиг.15.3).

Фиг.15.3
Задаване на оценка на тона

на Вкл

Докоснете

закон

> Настройка > Оценка на тона и задайте Стандартен тон на

ISO 1996:2-2007

или италианеца

DM 16-03-1998 :

Фиг.15.4
Настройка на
метода за оценка на тона

Ако изберете метода за оценка на тона съгласно стандарта ISO 1996–2, приложение D, вие
може да приеме настройката по подразбиране съгласно този стандарт. След това можете да промените различния тон

ISO 226
параметри според вашите нужди (с изключение на параметъра, който
е сив) и
преминете директно към измерването.
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Ако изберете метода за оценка на тона според италианския закон (т.е. вие избирате

DM 16-03-1998)

, тогава сте приели настройката по подразбиране за този стандарт и единствената

ISO 226
параметърът, който можете да промените, е параметърът.
Изберете едно от дифузните или свободните полета
опции за контур, налични от падащото меню с параметри (което се появява, когато докоснете
параметър). За повече подробности и за информация как да настроите индивидуална оценка на тона
параметри, вижте следващия раздел.

15.3.2 Ръчно настройване на измерване
ISO 1996–2, Приложение D
Когато е избрана оценка на тона съгласно ISO 1996-2, Приложение D, можете да зададете разделението
между ниския и средния честотен диапазон, разделението между средния и високия
честотен диапазон, както и границите за разликите в нивата между съседни ленти – вж
Фиг.15.5. (Можете също да се обърнете към Фиг.15.1 за дефиниция на честотните диапазони и ниво
разлики.)
Фиг.15.5
Отляво: Настройка на „Low
Freq. Параметър на
последната лента
Вдясно: Задаване на
параметъра „Ниска разлика
в нивото“.

Задавате разделението между ниския/средния честотен диапазон, като избирате необходимата стойност за
в диапазона
Последно(илина
Банда (от 12,5 Hz до 315 Hz) и задайте разделението
най-високата)
ниските честоти
между средния/високия честотен диапазон, като изберете необходимата стойност за (или

Последно

Банда
най-високата)
в средния честотен диапазон (от 160 Hz до 20 kHz).
Методът ISO не посочва кое честотно претегляне трябва да се използва, така че по подразбиране
настройка, избрано е A-претегляне. Това обаче не е описано в метода ISO, така че няма предупреждения
ще се генерира, ако изберете други честотни тегла.

Италианско право

Когато е избрана оценка на тона съгласно италианския закон, анализираният спектър трябва да бъде
Z-претеглено минимално ниво, измерено във всяка лента от 1/3 октава, LZFmin. Параметърът LZFmin е
автоматично се избира на страницата за измерване, когато изберете

DM 16-03-1998

.
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ISO 226
Тестът за контурите на силата на звука е зададен по подразбиране 1987 Свободно полеопция на контура
1987
поле
на параметрите. Можете също така да изберете
и Дифузно
параметри
на контура,2003 Свободно поле опции от ISO 226

ако е необходимо. Вижте фиг.15.6.
Фиг.15.6
Задаване на опциите за
контур на силата на звука

15.3.3 Настройка на измерването чрез настройка по подразбиране
Изберете параметъра Tone над спектъра и започнете измерването, като натиснете
Бутон за стартиране/пауза .

Ако избраните параметри на настройката не съответстват на избраните

метод за оценка на тона, ще се покаже следният изскачащ прозорец:
Фиг.15.7
Изскачащ прозорец за
измерване на тона
проверка на настройката

Изскачащият прозорец може да бъде дезактивиран за остатъка от сесията на измерване. За да го активирате
отново ще трябва да презаредите шаблона или да рестартирате анализатора си. Тази автоматична проверка е
деактивирано, когато > Настройка > Оценка на тона > Оценка на тона е зададено на
Изкл.
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За да нулирате всички съответни параметри до настройките по подразбиране, докоснете бутона OK . (Настройката по подразбиране

включва предварително зададени параметри, които отговарят на избрания стандарт. Те са описани в табл
15.1.) За да измерите с настройките, които сте задали ръчно, докоснете бутона Отказ .
Таблица 15.1

Параметър за настройка

Параметри по подразбиране,
използвани от автоматичното измерване
проверка на настройката

Стойност по подразбиране

Избран стандарт: ISO 1996-2, Приложение D
3 dB

Корекция
Последна лента в нискочестотен диапазон

125 Hz

Последна лента в средния честотен диапазон

400 Hz

Ниска разлика в нивата

15 dB

Средна разлика в нивата

8 dB

Голяма разлика в нивата

5 dB

Избран стандарт: Италиански закон (DM 16-03-1998)
ISO 226

Моля, обърнете внимание:

1987 Свободно поле

На не е така
Дори ако сте задали оценка на тона на (екран за настройка), изчислението
се извършва, докато параметърът Tone бъде избран над спектъра.

Съвет:

Може да намерите Template Explorer (достъпен от главното меню ) полезен, за да запазите вашите
собствена настройка за измерване.

15.3.4 Запис на сигнала
Ако има валиден лиценз за опцията за запис на сигнал BZ-7226, е възможно да се запише
звук по време на измерване. (Вижте глава 13 за информация относно опцията за запис на сигнал.)
Моля, обърнете внимание:

Когато записите на анализатора трябва да се използват за повторен анализ на компютър, не забравяйте да зададете Автоматично

Изкл
,
Задайте параметъра Gain Control под параметрите
за запис на сигнал и задайте
Параметър за качество на запис към

Високо.
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15.4 Измерване
15.4.1 Показване на резултата

Оценката на тона не се извършва, докато параметърът Tone не бъде избран над спектъра. (Това
се извършва чрез докосване на едно от полетата за параметри в двата реда над дисплея Spectrum и
избиране от
падащото меню.) След като бъде избрано, оценката на тона се извършва на
Тон
избран спектър. Резултатите се актуализират по време на измерването.
Фиг.15.8
Избиране на
параметъра Tone над
дисплея на спектъра

На дисплея с резултати син маркер е поставен в горната част на всяка открита лента с тон.
Показани са разликите отляво и отдясно на честотната лента, избрана от главния курсор (вкл
отляво и отдясно) в панела с тонални параметри над спектъра (фиг.15.9). Основният курсор е
се премества или с помощта на твърдите клавиши, или със стилуса.

Фиг.15.9
Разликите отляво и
отдясно на избраната
честотна лента са
показани в
панел с тонални
параметри – в този
пример има 11,4 dB
разлика отляво и 3,9
dB разлика отдясно
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Информацията, показана в панела със стойности, може да бъде променена чрез докосване в полето. От тона
параметри, настройката и избраният тон стандарт могат да бъдат избрани. Вижте фиг.15.10.
Резултатите от оценката на тона могат да бъдат намерени и чрез докосване на раздела Широколентов достъп и
сърфиране по подобен начин.
Фиг.15.10
Промяна на
информацията, показана
в панела със стойности

15.5 Шаблон BZ-7224 за софтуер за регистриране
Резултатите от оценката на тона могат да бъдат намерени в раздела Спектър на шаблона за регистриране.
Оценката на тона се извършва за всеки период на регистриране, както и за общото време на измерване
(фиг.15.11).
Фиг.15.11
Преглед на резултатите в
шаблона за регистриране

Вижте Глава 11 за повече информация относно настройването на измерване на Logging.
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15.6 Шаблон за подобрен софтуер за регистриране BZ-7225
Параметърът на тона може да бъде показан както за периодите на регистриране, така и за отчетните периоди в Спектъра
раздел на шаблона за подобрено регистриране (фиг.15.12).
Фиг.15.12
Преглед на резултатите в
подобрения шаблон за
регистриране

Вижте Глава 12 за повече информация относно настройването на измерване на Logging.

15.7 Кодове за състояние (усмивки)
Когато е Тон
избрано в панела с параметри на тонове, списъкът с кодове за състояние се актуализира. Докоснете a
усмивка, за да получите обяснение на кода на състоянието и за съвет как да поправите или подобрите
настройки на анализатора, вижте пример на фиг.15.13.
Фиг.15.13
Пример за обяснение
на код на състояние
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, ан
Ако сте избрали като преобразувател
вход,
оценка на тона
Акселерометър
1/1-октаваили

Директен

ще се изпълни, но ще се покаже усмивка. Когато докоснете усмивката, тя ще ви посъветва да използвате
а

Микрофон

.

За преглед на всички средства за защита, свързани с различните усмивки, моля, вижте Таблица 15.2
Таблица 15.2 Преглед на усмивките и свързаните средства за защита

Обяснение

Лекарство – Съвет за решение

Без оценка на тона на 1/1 октави

Няма метод за оценка на тоновете, когато спектърът се

Цвят на усмивката
червен

анализира в ленти от 1/1 октава, вместо това изберете 1/3
октава
червен

Анализ на „Акселерометър“ Анализът се извършва на вход на акселерометър, изберете микрофон

червен

Спектърът трябва да бъде LZFmin

Когато е избрано италианското законодателство,
анализираният спектър трябва да бъде LZFmin

червен

Без оценка на тона на инст. параметри

Не е възможно да се правят оценки на тона върху моментни
параметри („Бързо“ или „Бавно“)

Жълт анализ на "Директно"

Анализът се извършва на "Директен" вход, изберете
микрофон

Жълто Настройка, различна от стандарта ISO

ISO е избран и настройката за измерване се отклонява
от предложенията в стандарта ISO

Жълт минимален или максимален спектър

Когато е избран стандартът ISO,
анализираният спектър трябва да бъде Leq

Предложена честота на жълт тон извън
ISO диапазон

В стандарта ISO определеният честотен диапазон за
оценка на тона е от 25 Hz до 10 kHz. Разпознат е тон извън
този честотен диапазон

Честотата на жълтия тон е извън предложената
DM гама

В стандарта според италианския закон оценката на тона
трябва да се извършва в диапазона от 20 Hz до 20 kHz.
Разпознат е тон извън този честотен диапазон

Моля, обърнете внимание:

Методът ISO не определя филтъра за претегляне, който да се използва. Филтърът за претегляне на A е
избрани по подразбиране, но всички избираеми широколентови филтри могат да се прилагат без предупреждения.
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15.8 Извикване на запаметени измервания
Запазените измервания с помощта на шаблоните за честотен анализатор, регистриране и подобрено
регистриране могат да бъдат отворени и може да се приложи оценката на тона. Моля, направете справка с
раздел 3.3 и раздел 6.3 за информация как да запазите и извикате съответно измерванията.
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Глава 16
2-канален вариант BZ-7229

2-канална опция BZ-7229 позволява 2-канални измервания с ръчен анализатор
Тип 2270. Тази опция добавя допълнителен канал за измервателни данни. Двата канала могат да имат
входове от един и същ тип преобразувател (например два микрофона) или различни преобразуватели
(например един микрофон и един акселерометър).
Проверете екрана About, за да видите дали имате лиценз за изпълнение на този модул. (За достъп до
Относно екрана, докоснете иконата Помощ , след което докоснете Относно.) Вижте Глава 9 за инструкции относно инсталирането

лицензи.

2-каналната опция работи със следните приложения:
• Шумомер BZ-7222

• Честотен анализ BZ-7223
• Сеч BZ-7224
• Подобрено регистриране BZ-7225
• Софтуер за строителна акустика BZ-7228
и с тези опции:
• Опция за запис на сигнал BZ-7226
• Опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234
Моля, обърнете внимание:

• 2-каналното подобрено регистриране не е налично за G1 – 3 анализатори.
Моля, направете справка с Ръководството за потребителя на софтуера за строителна акустика
BZ-7228 BE-1799 за описание на двуканалния софтуер за строителна акустика
•

Ако сте закупили вашия анализатор заедно със софтуерното(ите) приложение(а), тогава
съответният(те) лиценз(и) идва предварително инсталиран на анализатора

•

Ако сте закупили отделно софтуерно приложение за вашия анализатор, трябва да инсталирате
лиценза на анализатора. Това се прави с помощта на BZ-5503, моля, консултирайте се с онлайн
помощта, включена в софтуера BZ-5503, за инструкции как да инсталирате лиценз
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16.1 Свързване на преобразуватели
Моля, вижте раздел 2.5 за свързване на два трансдюсера към инструмента и глава 5 за
създаване на преобразуватели в базата данни на преобразуватели и за калибриране.
> Настройка > Въвеждане ще видите две колони за индивидуалните настройки на двете
Докоснете канали. Вижте Фиг.16.1 за това как да настроите двата преобразувателя. На екрана за настройка можете също
настройте индивидуални филтри за корекция на сондата като корекцията на предното стъкло.
Фиг.16.1
Настройте преобразувателите

За да изберете етикети, различни от Ch.1 и Ch.2 (например параметър

в

за гл.1 и

Навън за

гл.2), докоснете

Label и въведете новия етикет.

16.2 Настройка на обхват
Моля, обърнете внимание:

Натискане

преди измерване да започне автоматичен обхват, който автоматично избира

Висок диапазон или Нисък диапазон, както е подходящо.

Тип 2270 хардуер може да се използва по два начина:
1) Като едноканален шумомер с един обхват и честотен анализатор като тип 2250:
• В даден момент може да се измерва само един канал
• Входът може да се избира между двата физически канала в потребителския интерфейс
• Пълният диапазон на измерване на ниво се покрива в един диапазон без контрол на диапазона на ниво
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2) Като двуканален, многодиапазонен шумомер и честотен анализатор
• И двата канала могат да се измерват едновременно
• Пълният диапазон на измерване на нивото се покрива в два диапазона с контрол на диапазона на ниво. Тези
диапазоните се наричат:

Висок диапазон за най-малко чувствителен диапазон с усилване от 0 dB, което позволява възможно най-висок вход

Нисък диапазон за най-чувствителния диапазон с 30 dB усилване
За да зададете настройките на обхвата за 2-канални измервания,

> Настройка > Вход > Обхват и

докоснете изберете съответния обхват (фиг.16.2).
Фиг.16.2
Настройка на диапазона

16.2.1 Под обхват/Претоварване
В случай на индикация за недостатъчен диапазон в ред 2 на панела за състояние (само),
променете
Висок
диапазон на В случай на
Обхват

. индикация за претоварване (обикновено), променете на .Нисък
(Или използвайте
диапазон

ниско

Висок диапазон

Автоматичен диапазон, който отнема няколко секунди.) Фиксираното претоварване се обозначава за всеки канал с помощта на икони:

За Ch.1 за Ch.2:, и за двата канала: .

16.3 Настройка на 2-канален шумомер
1) Изберете 2-Ch. Шаблон за проект SOUND LEVEL METER.
Шаблонът на проекта се показва в горната част на екрана, ако не показва правилния
шаблон докоснете лентата с шаблони на проекта в горната част на екрана и изберете правилния шаблон
от падащото меню. (Вижте раздел 3.2.1 за повече подробности относно шаблоните.)
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2)

> Настройка > (фиг.16.3).
Докоснете – Настройки на честотата , за да зададете параметри за претегляне на широколентовата честота, както е необходимо.
– Статистика за задаване на статистически параметри, както се изисква.

3) Докоснете за изход.

Фиг.16.3
Настройка на честота
и статистика
параметри

16.3.1 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормален шумомер
,
,
измерване, като се използват бутони Старт/Пауза Продължаване
Изтриване
назад и Нулиране ,
вижте глава 3 за повече подробности.
Двата канала се контролират и измерват едновременно, като по този начин част от домакинството
параметрите са общи за двата канала, например начално време и изминало време.

16.3.2 Показване на резултатите
Резултатите се показват като лентови графики и измервателните параметри могат да се показват на
Раздел Broadband или раздел XL View (Extra Large), като изберете съответния раздел (фиг.16.4).

Machine Translated by Google
ГЛАВА 16 2канална опция BZ-7229

189

Фиг.16.4
Показване на резултатите

16.3.3 Запазване на резултатите
Измерванията се запазват и могат да бъдат отворени по-късно по същия начин, както е описано за проекта за измерване на
нивото на звука в глава 3.

16.4 Настройка на 2-канален честотен анализатор
1) Изберете 2-Ch. Шаблон за проект FREQUENCY ANALYZER.
Шаблонът на проекта се показва в горната част на екрана, ако не показва правилния шаблон, докоснете лентата с шаблони
на проекта в горната част на екрана и изберете правилния шаблон от падащото меню. (Вижте раздел 3.2.1 за повече
подробности относно шаблоните.)
2)

> Настройка > (фиг.16.5).
Докоснете – Настройки на честотата , за да зададете параметри за претегляне на широколентовата честота, както е необходимо.
– Статистика за задаване на статистически параметри, както се изисква.
Настройките за Spectrum Weighting и основата за Spectrum Statistics са налични в този шаблон.

3) Докоснете за изход.
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Фиг.16.5
Настройка на честотните
параметри

16.4.1 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормален шумомер
,
, Изтриване назад и Нулиране ,
измерване, като се използват бутони Старт/Пауза
Продължаване
вижте глава 3 за повече подробности.
Двата канала се контролират и измерват едновременно, като по този начин част от домакинството
параметрите са общи за двата канала, например начално време и изминало време.

16.4.2 Показване на резултатите
Резултатите се показват като лентови графики и параметри на измерване на екрана за измерване в
три раздела: Spectrum, Broadband или XL View (Extra Large), като изберете съответния раздел
(фиг.16.6).
Фиг.16.6

Показване на резултатите (Spectrum, Broadband и XL)
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Когато един и същи тип преобразуватели се използват и от двата канала (например два микрофона
или два акселерометъра) или ако показвате данни само от един канал, тогава дисплеят на спектъра е
стандартният дисплей на спектъра (фиг.16.7).
Фиг.16.7
Едноканален
спектър

Когато преобразувателите на двата канала са от различен тип (например микрофон и акселерометър),
мащабирането на двата спектъра може да се настрои индивидуално за лесно сравнение. Ch.1 ще
използва стандартната Y-ос отляво на спектъра, а Ch.2 ще има своя собствена Y-ос отдясно на спектъра
(вместо широколентовите стойности). Докосването върху Y-ос Ch.2 разкрива същите възможности за
мащабиране и мащабиране на спектъра, както при Ch.1. Вижте примерите на фиг.16.8.
Фиг.16.8 Показване на резултатите с различно мащабиране за всеки канал
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16.4.3 Запазване на резултатите
Измерванията се запазват и могат да бъдат отворени по-късно по същия начин, както е описано за звука
Проектът Level Meter в глава 3.

16.5 Настройка на 2-канално регистриране и подобрено регистриране
1) Изберете:
– 2-Ч. РЕГИСТРАЦИЯ SLM шаблон на проект за регистриране на широколентови данни само от двете
входове
– 2-Ч. LOGGINGproject шаблон за регистриране както на спектри, така и на широколентови данни от
двата входа
– 2-Ч. ENH. Шаблон на проект за РЕГИСТРАЦИЯ за регистриране както на спектри, така и на широколентови данни
от двата входа, като прави отчети и периодично записва данните в паметта
карта.

2-гл. Enh. Регистрирането не е налично за G1–3.

Моля обърнете внимание:

Шаблонът на проекта се показва в горната част на екрана, ако не показва правилния
шаблон докоснете лентата с шаблони на проекта в горната част на екрана и изберете правилния шаблон
от падащото меню. (Вижте раздел 3.2.1 за повече подробности относно шаблоните.)
2)

> Настройка > (фиг.16.5).
Докоснете – Настройки на честотата , за да зададете параметри за претегляне на широколентовата честота, както е необходимо.
– Статистика за задаване на статистически параметри, както се изисква.

3) Задайте широколентовите параметри, които искате да влезете в Logging Broadband.
Можете или да регистрирате всички параметри от двата канала, или да изберете до 10 параметъра от
два канала. Колкото по-малко параметри изберете, толкова по-малко място ще е необходимо за запазване на
карта памет.
4) Задайте параметрите на спектъра, които искате да влезете в Logged Spectrum.
Можете или да регистрирате всички параметри на спектъра от двата канала, или да изберете до четири спектъра
параметри от двата канала.
5) Задайте параметрите, които искате да регистрирате на всеки 10/100 ms в Logged (10/100 ms).
Можете да зададете до 4 широколентови параметъра и два спектъра от двата канала.
6) Задайте параметъра(ите) за задействане на нивото според изискванията.

Можете да задействате нивото на параметър от Ch.1 или Ch.2.
7) Докоснете за изход.
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Моля, обърнете внимание:

Трябва да изберете преобразувателите, преди да изберете параметрите за регистриране и да изберете
параметър(и) за задействане на ниво. Смяната на трансдюсера след това може да коригира избраното
параметър; например, ако сте избрали да регистрирате Ch.1 LAeq и да смените сондата
на канал 1 от микрофон към акселерометър, тогава Ch.1 LAeq няма да бъде
Изкл.
вече е наличен и параметърът ще бъде зададен на

16.5.1 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали едноканално регистриране или
Enh. Измерване на сеч. Вижте Глава 11 и Глава 12 за повече подробности.
Двата канала се контролират и измерват едновременно, като по този начин част от домакинството
параметрите са общи за двата канала, например начален час и изминало време.

16.5.2 Показване на резултатите
Резултатите се показват като лентови графики и параметри на измерване на екрана за измерване на
три раздела: Профил, Спектър или Широколентов достъп, като изберете съответния раздел.
Вижте глава 11 за повече подробности относно дисплеите за регистриране и глава 12 за повече подробности
контролиране на дисплеите с подобрено регистриране.

16.5.3 Запазване на резултатите
Измерванията се запазват и могат да бъдат отворени по-късно по същия начин, както е описано за Влизане
Глава 11 и подобрено регистриране в глава 12.

16.6 Настройка на 2-канален запис на сигнал
Запис на сигнал в 2-кан. шаблоните се настройват по същия начин, както в единичния канал
шаблони (глава 13), със следните допълнения и промени:
1) Параметърът Канал за запис може да бъде настроен да записва гл.1гл.2,

Избирам

И двете и

или И двете.

двата канала едновременно.

2) Параметърът Записан сигнал е зададен на

Вход Z-претеглен

и не може да се променя.

Параметърът Записан сигнал не се показва в настройките.
Изкл,
3) Ако автоматичният контрол на усилването е зададен
на Пиковото ниво на запис автоматично се настройва на
Висок
възможно най-висока настройка; например 145 dB за настройка на диапазона , зададена
на идиапазон
115 dB

за Настройка на обхвата ,

Нисък диапазон когато

използвате микрофони тип 4189.

зададена на Параметърът Пиково ниво на запис не се показва в настройката.
2-каналните записи се възпроизвеждат в слушалките като стерео сигнал.
Използвайте Measurement Partner Suite BZ-5503, за да възпроизвеждате 2-каналните записи или като стерео
сигнал или като два моно сигнала, един за Ch.1 и един за Ch.2.
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Глава 17
Подобрена вибрация и
Нискочестотна опция BZ-7234

Опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234 позволява • Gпретеглящи параметри в съответствие със стандартите ISO 7196:1995 и ANSI S1.42–2001 (R2011),
използвайки нискочестотни микрофони Brüel & Kjær
• Измервания на параметрите на човешката вибрация с помощта на ниско ниво на акселерометър Brüel &
Kjær в съответствие със стандартите ISO 8041:2005 и DIN 45669–1:2010–09
• Високо- и нискочестотни филтри заедно с интегриране на сигнала във времевия домейн (вход
на акселерометър), за да се получи:
– Стойности на широколентовото ускорение в специфични честотни диапазони
– Стойности на широколентова скорост в рамките на специфични честотни диапазони

– Стойности на широколентовото изместване в специфични честотни диапазони
– Спектри на ускорение
– Спектри на скоростта
• Peak-Peak стойност
• 1/3-октавен честотен анализ до 0,8 Hz (1/1-октава до 1 Hz)
Тази опция може да се използва заедно със следните модули:
• Софтуер за измерване на нивото на звука BZ-7222

• Софтуер за честотен анализатор BZ-7223
• Софтуер за регистриране на данни BZ-7224

• Подобрен софтуер за регистриране BZ-7225
Проверете екрана About, за да видите дали имате лиценз за изпълнение на този модул. (За достъп до
Относно екрана, докоснете иконата Помощ , след което докоснете Относно.) Вижте Глава 9 за инструкции относно инсталирането

лицензи.

Моля, обърнете внимание:

•

Ако сте закупили вашия анализатор заедно с някакви софтуерни приложения, тогава съответните
лицензи идват предварително инсталирани на анализатора.

•

Ако сте закупили отделно софтуерно приложение за вашия анализатор, тогава трябва да
инсталирате лиценза на анализатора. Това се прави с помощта на BZ-5503, моля, консултирайте
се с онлайн помощта, включена в софтуера BZ-5503, за инструкции как да инсталирате лиценз.
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17.1 Звукови измервания и G-претегляне
Този раздел описва как да измервате G-претеглящи параметри. Вижте G-претеглената честота
отговор на фиг.17.1.
Фиг.17.1 G-претеглена честотна характеристика
20.00 часа

10.00 часа

0,00
–10.00ч
–20.00ч
–30.00ч

Усилване
[dB]

–40.00
–50.00
–60.00
–70.00
–80.00
0,1000

1,0000

10.0000

100.0000

10 000.0000

Честота [Hz]
130809

Опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234, заедно с BZ-7222, BZ-7223,
BZ-7224 или BZ-7225 и нискочестотен микрофон тип 4193 или тип 4964* измерват
следните времеви широколентови параметри в допълнение към стандартните измерени параметри:
•
LGeq : G-претеглено еквивалентно непрекъснато ниво на шум
•
LG10макс: Максимално времево претеглено ниво на звука, измерено с G-претегляне и 10 s
експоненциална времеконстанта

•

LG10мин: Минимално времево претеглено ниво на звука, измерено с G-претегляне и 10 s
експоненциална времева константа

•
•

LGpeak : Максимално пиково ниво на звука с G-претегляне
TGpeak : Време, когато е настъпило G-претегленото пиково ниво на звука

Налични са и следните моментни стойности:
•
LG10 : Моментно времево претеглено ниво на звука с G-претегляне и 10 s експоненциална времева
константа
•

LGpeak, 1s: Максимално пиково ниво на звука с G-претегляне през последната секунда

* Възможно е с нискочестотен адаптер UC-0211. Вижте таблица C.5 бележка за тип 4193 и тип 4964.
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17.1.1 Настройка на анализатора за G-претегляне
1) Монтирайте вашия нискочестотен микрофон и нискочестотен адаптер (ако се използва) на
предусилвател и го свържете към горния контакт (вижте раздел 2.5.2). Първият път, когато използвате
сонда, ще трябва да се създаде в базата данни на сондата (раздел 5.5) и да се калибрира
(раздел 5.3).
2) Изберете ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО НА ЗВУКА, ЧЕСТОТЕН АНАЛИЗАР, РЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ SLM, ENH.
РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ENH. LOGGING SLM шаблон на проект.
Шаблонът на проекта се показва в горната част на екрана, ако не показва правилния
шаблон докоснете лентата с шаблони на проекта в горната част на екрана и изберете правилния шаблон
от падащото меню. (Вижте раздел 3.2.1 за повече подробности относно шаблоните.)
> Настройка > Вход > Преобразувател и изберете подходящия микрофон.

3) Докоснете
Моля, обърнете внимание:

Инсталирането на опцията за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234 позволява лиценз
допълнителни опции за параметъра Low Frequency (само модул Frequency Analyzer) и
за честотно тегловните параметри (фиг.17.2).

Фиг.17.2
Пример за
допълнителни
параметри след
инсталиране на Enhanced Vibration и Low
опция за честота
Лиценз BZ-7234

4) Задайте Ниска честота на

Разширено.

5) Задайте:

– Широколентов (с изключение на пик)
до претеглянияА) и

– Широколентов пик до

Ж

А, Г (едновременно измерване с двете честоти

Ж ако трябва да измерите G-претегления пик

6) (само модул Frequency Analyzer) Задайте Spectrum Weighting на
7) Докоснете за изход.

А , ° С, З

или

Ж,

както се изисква.
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17.1.2 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормален шумомер
,
, Изтриване назад и Нулиране ,
измерване, като се използват бутони Старт/Пауза
Продължаване
вижте глава 3 за повече подробности.
Моля, обърнете внимание:

• Нискочестотните настройки изискват много по-дълго време за установяване на филтрите и
детекторите за правилни резултати. Инструментът автоматично се грижи за това и изчаква
(след като натиснете Старт ) необходимото време за установяване на отделните детектори.

• Не можете да започнете измерване с G-претегляне, без да използвате един от
нискочестотните микрофони.

17.1.3 Показване на резултатите
Докоснете показанията на широколентовия резултат, за да изберете параметри от Ниска честота или
Група Lpeak за избор на G-претеглени резултати (фиг.17.3).

Фиг.17.3
Избор на
нискочестотни
широколентови резултати за отчитане

Моля, обърнете внимание:

Ако използвате шаблона FREQUENCY ANALYZER , ще имате и параметъра
= б °СЗ Жи
F1 = долна честота и
F2 = най-висока честота на честотата
LXeq(f1 – f2) , х А////ленти
в спектъра. С помощта на G-претегляне на спектъра бихте, например, били
може да прочете параметъра (5 HzLGeq
– 20 Hz) в случаите, когато това е необходимо
докладвани.
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17.2 Общи измервания на вибрации
Този раздел описва как да измервате параметрите на подобрената обща вибрация. Параметрите на
подобрената вибрация се измерват при прилагане на интегриране (за получаване на сигнала за скорост)
или двойно интегриране (за получаване на сигнала за изместване) като вход към широколентовите
детектори.
В допълнение към интеграцията за скорост можете да избирате между четири лентови филтъра:
1) 1 – 100 Hz
2) 10 – 1000 Hz
3) 0,3 – 1000 Hz
4) 3 – 20000 Hz
В допълнение към двойната интеграция за изместване можете да избирате между три лентови филтъра:
1) 1 – 100 Hz
2) 3 – 300 Hz
3) 10 – 1000 Hz
Изборът на интеграция и филтър се управлява от тегловния филтър за широколентовите детектори.
Имате следните възможности за два широколентови детектора и пиков детектор: • Acc Linear – :
Линейно претеглен сигнал за ускорение в пълния честотен диапазон • Acc 1 k – 20 kHz: Линеен
претеглен сигнал за ускорение в честотния диапазон 1 k – 20 kHz • Vel 3 – 20000 Hz: Линеен претеглен
сигнал за скорост в честотния диапазон 3 – 20 000 Hz • Vel 0,3 – 1000 Hz: Линеен претеглен сигнал за
скорост в честотния диапазон 0,3 – 1000 Hz • Vel 10 – 1000 Hz: Линеен претеглен сигнал за скорост в
честотният диапазон 10 – 1000 Hz • Vel 1 – 100 Hz: Линеен претеглен сигнал за скорост в честотния
диапазон 1 – 100 Hz • Dis 10 – 1000 Hz: Линеен претеглен сигнал за изместване в честотния диапазон 10
– 1000 Hz • Dis 3 – 300 Hz: Сигнал с линейно претеглено изместване в честотния диапазон 3 – 300 Hz • Dis
1 – 100 Hz: Сигнал с линейно претеглено изместване в честотния диапазон 1 – 100 Hz

Претеглящият филтър за спектралния детектор може да бъде един
от: • Acc Linear: Линеен претеглен сигнал за ускорение в пълния честотен диапазон •
Vel 3 – 20000 Hz: Линеен претеглен сигнал за скорост в честотния диапазон 3 – 20000 Hz • Vel 0,3 –
1000 Hz : Линеен претеглен сигнал за скорост в честотния диапазон 0,3 – 1000 Hz • Vel 10 – 1000 Hz:
Линеен претеглен сигнал за скорост в честотния диапазон 10 – 1000 Hz • Vel 1 – 100 Hz: Линеен
претеглен сигнал за скорост в честотния диапазон 1 – 100 Hz
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Опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234, заедно с BZ-7222, BZ-7223,
BZ-7224 или BZ-7225 и акселерометър, измерва два комплекта широколентови параметри плюс
Параметри Peak, Peak-Peak и Crest Factor.
Моля, обърнете внимание:

Peak-Peak се изчислява само въз основа на измервания на изместване.

Конвенциите за именуване на параметри следват формата:

xpar(f1 – f2)
където
•

х = a за ускорение, v за скорост, d за преместване

•

ал = параметърът
(f1 – f2) = възможен честотен диапазон

•

Примери за това са:

• aLinear: Линейно ускорение
• vFast max: Бърза максимална скорост
• dPeak(1 – 100 Hz): Пиково изместване в честотен диапазон 1 – 100 Hz
Изключение от правилото е: Peak Particle Vel. – Пикова скорост в честотен диапазон 1 – 100 Hz

17.2.1 Настройка на анализатора за общи измервания на вибрации
1) Свържете акселерометър към задния контакт.
Ако това е първият път, когато използвате акселерометъра, трябва да създадете акселерометъра в
база данни на сондата (раздел 5.5) и я калибрирайте (раздел 5.8).
2) Изберете ВИБРАЦИОНЕН ИЗМЕРИТЕЛ, ВИБРАЦИОННА ЧЕСТОТА. АНАЛИЗАР, РЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ SLM,
ПОДОБРЕН РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПОДОБРЕН РЕГИСТРАЦИЯ SLM шаблон на проект.
Вижте раздел 3.2.2 за повече подробности относно избора на шаблони.
3) Докоснете > Настройка > Въвеждане:

a) Въведете и изберете b) Заден гнездо .
Преобразувател и изберете подходящия акселерометър.
4)

Моля, обърнете внимание:

Инсталирането на опцията за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234 позволява лиценз
допълнителни опции за параметъра Low Frequency (само модул Frequency Analyzer) и
за честотно тегловните параметри (фиг.17.4).
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Фиг.17.4
Пример за допълнителни
общи параметри на
вибрации след
инсталиране на подобрена
вибрация и ниска
опция за честота
Лиценз BZ-7234

4) Задайте:

– Вибрационни филтри за

Общ

– Широколентови детектори 1 и широколентови детектори 2 към необходимите претеглящи филтри
– Широколентов пик според изискванията
Само модул за честотен анализатор
– Претегляне на спектъра според изискванията.
5) Докоснете
Моля, обърнете внимание:

> Единици > Инженерна единица и изберете

Не (за dB) или

Ако искате показанията в g вместо m/s2, докоснете
.
и изберете

да

(за m/s2).

> Предпочитания > Вибрационен модул

САЩ/Великобритания

6) Докоснете за изход.

17.2.2 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормален шумомер
, Продължете Бутони
,
за обратно изтриване и нулиране ,
измерване, като използвате Старт/Пауза ,
вижте Глава 3 за повече подробности.

17.2.3 Показване на резултатите
Докоснете показанията на широколентовия резултат, за да изберете параметри от Linear, Peak, Max или Min
група за избор на общите резултати от вибрациите (фиг.17.5).
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Фиг.17.5
Избор на резултати с
подобрена вибрация

Пример 1: Сериозност на вибрациите
Механичните вибрации на въртящи се и бутални машини често се измерват в съответствие

със стандартите ISO 2954 и ISO 10816–1 до ISO 10816–6.

Подходящи за това акселерометри са серия тип 4533/34 с общо предназначение и тип 8341
индустриален.

Величините, които трябва да бъдат измерени, са широколентово ускорение, скорост и изместване в
10 – 1000 Hz типичен честотен диапазон, за големи машини изместването е дори по-ниско
честоти.
Подходяща настройка е (Фиг.17.4):
• Широколентов детектор 1 е настроен на скорост в честотния диапазон от 10 до 1000 Hz
( Vel

10-1000Hz)

• Широколентов детектор 2 е настроен на изместване в същия честотен диапазон (или дори по-нисък
ако е необходимо).

• Широколентовият пиков детектор е настроен на изместване, за да измерва пик-пик. • Теглото на спектъра
се задава на сигнала за ускорение. След това параметърът aLinear(f1-f2) може да се използва за изчисляване на
стойността на ускорението в честотния диапазон f1-f2. f1 и f2 се задават от параметрите Bottom F. за Special Leq и
Top Freq. за специални Leq.
Параметрите се показват, както е показано на фиг.17.6.
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Фиг.17.6
Показване на Peak-Peak
стойности заедно с
изместване, скорост и
ускорение в
честотен диапазон от
10 – 1000 Hz

Пример 2: Критерии за вибрации
Критериите за вибрации се използват за определяне дали може да се инсталира оборудване, чувствително към вибрации

в съоръжение или не.
За тези измервания се препоръчва ниско ниво на акселерометър тип 8344.
Измерете 1/3-октавния скоростен спектър в честотния диапазон 1 – 100 Hz и сравнете
спектър с кривите на вибрационните критерии VC-A до VC-E, както е дефинирано от Колин Г. Гордън през 1999 г.
Подходяща настройка и измерване са показани на фиг.17.7.
Фиг.17.7
Отляво: Настройка на параметри

Вдясно: Показване
на избор на параметър
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17.3 Измервания на човешки вибрации
Този раздел описва как да измервате параметрите на човешката вибрация и вибрацията на сградата.
Параметрите на човешките вибрации се измерват с помощта на един от филтрите, дефинирани в ISO 8041:2005:
• Wb: За вертикална вибрация на цялото тяло, z-ос, седнало, изправено или легнало лице, базирано
по ISO 2631–4
• Wc: За хоризонтална вибрация на цялото тяло, ос x, облегалка на седалката, седнал човек, въз основа на
ISO 2631–1
• Wd: За хоризонтална вибрация на цялото тяло, x- или y-ос, седнало, изправено за легнало
човек, въз основа на ISO 2631–1
• Ние: За ротационна вибрация на цялото тяло, всички посоки, седнал човек, въз основа на ISO 2631–1
• Wh: За вибрации ръка-рамо, всички посоки, въз основа на ISO 5349–1
• Wj: За вертикална вибрация на главата, лежащ човек по оста x, въз основа на ISO 2631–1
• Wk: За вертикална вибрация на цялото тяло, седнало, изправено или легнало лице по ос z
по ISO 2631–1
• Wm: За вибрации на цялото тяло в сгради, всички посоки, въз основа на ISO 2631–2
• Wxb: Частта за ограничаване на лентата на филтъра Wb, Wc, Wd, We, Wj или Wk
• Whb: Ограничаващата честотата част на Wh филтъра
• Wmb: Ограничаващата честотата част на Wm филтъра
Моля, обърнете внимание: Wm претеглянето на сигнала за ускорение съответства на използването на HKB претегляне на
сигнал за скорост, както е определено в DIN 45669–1
Фиг.17.8 Пример за Wm филтър
10.00 часа

0,00
–10.00ч
–20.00ч
–30.00ч
Усилване
[dB]

–40.00
–50.00
–60.00
–70.00
–80.00
0,0100

0,1000

1,0000

10.0000

100.0000

1000.0000

10 000.0000

Честота [Hz]
Wmb-претегляне

Wm-претегляне

130806
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Опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234, заедно с BZ-7222, BZ-7223,
BZ-7224 или BZ-7225 и акселерометър тип 8344 за измервания на ниско ниво, измерва
следните времеви широколентови параметри в допълнение към стандартните измерени параметри:
•
aWx : Осреднена във времето претеглена стойност на ускорението

•
•
•
•
•

Връх ,Wx : Максимален пик на претеглената стойност на ускорението
Гребен фактор , Wx : Гребен фактор, даден от Peak, Wx/aWx

MTVV : Максимална от стойностите aWx,1s
KBFмакс : Максимална от стойностите на KBF
KBFTm : Средна стойност на стойностите на KBFmaxi , където всеки KBFmaxi е измерен по време на

30 с

Налични са и следните моментни стойности:
•
aWx,1s : Максимална претеглена във времето стойност на ускорението през последната секунда
с тегло Wx) и 1 s експоненциална времева константа
•

KBF : Моментно осреднено по време ниво на ускорение с Wm претегляне и 125 ms експоненциална

времева константа

17.3.1 Настройка на анализатора за измерване на човешки вибрации
1) Свържете акселерометъра към задния контакт. Акселерометър тип 8344 за хора на ниско ниво
препоръчва се измерване на вибрациите. Първият път, когато използвате трансдюсера, той трябва
да бъдат създадени в базата данни на сондата (раздел 5.5) и калибрирани (раздел 5.3).
2) Изберете ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО НА ЗВУКА, ЧЕСТОТЕН АНАЛИЗАР, РЕГИСТРАЦИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ SLM, ENH.
РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ENH. LOGGING SLM шаблон на проект.
Шаблонът на проекта се показва в горната част на екрана, ако не показва правилния
шаблон докоснете лентата с шаблони на проекта в горната част на екрана и изберете правилния шаблон
от падащото меню. (Вижте раздел 3.2.1 за повече подробности относно шаблоните.)
3) Докоснете > Настройка > Въвеждане:

a) Въведете и изберете Заден гнездо .
b) Преобразувател и изберете подходящия акселерометър.
Моля, обърнете внимание:

Инсталирането на лиценза за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234 позволява
допълнителни опции за параметъра Low Frequency (само модул Frequency Analyzer) и
за честотно тегловните параметри (фиг.17.9).
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Фиг.17.9
Пример за
допълнителни
параметри с филтри за човешки вибрации

Разширено .

4) Задайте Ниска честота на
5) Задайте:

– Вибрационни филтри за

Човешка вибрация .

– Широколентов детектор 1 и широколентов детектор 2 към необходимите претеглящи филтри.
– Широколентов пик според изискванията.
Само модул за честотен анализатор:
Acc Линеен

– Тегло на спектъра към
6) Докоснете
Моля, обърнете внимание:

или

Vel , както се изисква.

> Настройка > Единици > Инженерен модул и изберете

Ако искате показанията в g вместо в m/s2, докоснете
.
и изберете

Не (в dB) или

да

(в m/s2).

> Предпочитания > Вибрационен модул

САЩ/Великобритания

7) Докоснете за изход.

17.3.2 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормален шумомер
, Продължаване, Изтриване назад и Нулиране ,
измерване, като се използват бутони Старт/Пауза
вижте глава 3 за повече подробности.

17.3.3 Показване на резултатите
Докоснете показанията на широколентовия резултат, за да изберете параметри от линейни, пикови, макс., мин. или
Група Човешка вибрация за избор на резултатите от човешка вибрация (Фиг.17.10).
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Фиг.17.10
Избор на резултати
от нискочестотни
човешки вибрации

17.4 Настройка на модула на честотния анализатор за много
ниски честоти
1) За:
– Звукови измервания: Монтирайте своя нискочестотен микрофон (и нискочестотен
адаптер) на предусилвателя и го свържете към горния контакт (раздел 2.5.2). Първият път
използвате сондата, тя трябва да бъде създадена в базата данни на сондата (раздел 5.5) и
калибриран (раздел 5.3)
– Измервания на вибрации: Свържете акселерометъра към задния контакт. Брюел и Кяр
препоръчва акселерометър тип 8344 за измерване на ниски нива на човешки вибрации. Ако
за първи път използвате сондата, тя трябва да бъде създадена в базата данни на сондата
(вижте раздел 5.5) и калибриран (вижте раздел 5.3)
2) Изберете 2-Ch. ЧЕСТОТЕН АНАЛИЗАР, РЕГИСТРАЦИЯ или ENH. Шаблон за проект ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.
Шаблонът на проекта се показва в горната част на екрана, ако не показва правилния
шаблон докоснете лентата с шаблони на проекта в горната част на екрана и изберете правилния шаблон
от падащото меню. (Вижте раздел 3.2.1 за повече подробности относно шаблоните.)
3) Докоснете > Настройка > Въвеждане:

a) Въведете и изберете Заден гнездо

.

b) Преобразувател и изберете подходящия акселерометър.
Моля, обърнете внимание:

Инсталирането на лиценза за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234 позволява
допълнителни опции за параметъра Low Frequency (само модул Frequency Analyzer) и
за честотно тегловните параметри (фиг.17.2).

4) Задайте Ниска честота на

.

Много ниско
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Моля, обърнете внимание:

Задаването на Low Frequency на за измервания
на звука изисква използването на нискочестотни микрофони,
Много ниско
евентуално заедно с нискочестотен адаптер UC-0211. Тези
комбинациите гарантират, че измерванията отговарят на 1/1-октавния и 1/3-октавния филтър
стандарти; въпреки това, моля, направете справка с таблица C.5, за да видите как комбинациите влияят на
динамичен диапазон на вашето измерване.

5) Задайте широколентов (без пик), широколентов пик и тегло на спектъра, според изискванията.
6) Докоснете за изход.

17.4.1 Контролиране на измерването
Измерването се контролира по същия начин, по който бихте контролирали нормален шумомер
,
измерване, като се използват бутони Старт/Пауза, Продължаване Изтриване
назад и Нулиране ,
вижте глава 3 за повече подробности.
Моля, обърнете внимание:

Нискочестотните настройки изискват много по-дълго време за установяване на филтрите и детекторите
правилни резултати. Инструментът автоматично се грижи за това и изчаква (след като натиснете
Старт ) за необходимото време за установяване на отделните детектори.

17.4.2 Показване на резултатите
Разделителната способност на оста на честотата на дисплея може да се регулира чрез докосване на оста и избор на подходяща
граници на честотата на показване (фиг.17.11).
Фиг.17.11
Изглед на спектъра с
ниска честота, зададена
на „Много ниска“

17.4.3 Запазване на резултатите
Измерванията се запазват и могат да бъдат отворени по-късно по същия начин, както е описано за звука
Проектът Level Meter в глава 3.
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Глава 18
Спецификации

Тази глава съдържа спецификациите, които са необходими за оценка на работата на анализатора
характеристики и правилно използване на анализатора. Някои от приложимите шумомери
стандартите изискват допълнителна техническа документация, по-специално за оценка на модел (тип
одобрение) цели, но нямат отношение към нормалната употреба. Допълнителна техническа документация
е дадено в отделно ръководство с инструкции на Brüel & Kjær (BE 1712).

Спецификации – Платформа за ръчен анализатор тип 2250/2270
Спецификациите се отнасят за тип 2250/2270, оборудван с

САМОГЕНЕРИРАНО НИВО НА ШУМ

Микрофон тип 4189 и микрофонен предусилвател
ZC-0032

Типични стойности при 23 °C за номинална чувствителност на микрофона при

Трансдюсер

отворена верига:

Претегляне

ДОСТАВЕН ТРАНСДУЦЪР
Един от следните микрофони: • Тип 4189:
Предполяризиран микрофон със свободно поле ½″

Електрически микрофон 14,6

„А“

dB

12,4 dB 16,6 dB

"Б"

13,4 dB

11,5 dB 15,6 dB

"° С"

13,5 dB

12,9 dB 16,2 dB

• Тип 4190: Микрофон със свободно поле ½″

„Z“ 5 Hz–20 kHz

15,3 dB

18,3 dB 20,1 dB

• Тип 4966: Микрофон със свободно поле ½″

„Z“ 3 Hz–20 kHz

15,3 dB

25,5 dB 25,9 dB

Номинална чувствителност при отворена верига: 50 mV/Pa (съответстващо
на

26 dB re 1 V/Pa) ±1,5 dB

Капацитет: 14 pF (при 250 Hz)

Обща сума

Хардуерен интерфейс
БУТОНИ

ДОСТАВЕН МИКРОФОНЕН ПРЕДУСИЛВАТЕЛ

11 бутона с подсветка, оптимизирани за контрол на измерванията

Част №: ZC-0032

и навигация по екрана

Номинално затихване на предусилвателя: 0,25 dB
Конектор: 10-пинов LEMO
Удължителни кабели: до 100 m дължина между микрофонния
предусилвател и тип 2250/2270, без влошаване на спецификациите

БУТОН ВКЛ / ИЗКЛ
Функция: Натиснете 1 s за включване; натиснете 1 s, за да влезете в режим на
готовност; натиснете за повече от 5 s, за да изключите

ИНДИКАТОРИ ЗА СЪСТОЯНИЕ

Откриване на аксесоар: Предно стъкло UA-1650 може да бъде
автоматично разпознато, когато се монтира върху ZC-0032
ПОЛЯРИЗАЦИОННО НАПРЕЖЕНИЕ НА МИКРОФОНА

Избираем между 0 V и 200 V

Светодиоди: Червен, жълт и зелен
ДИСПЛЕЙ

Тип: Трансфлективен цветен сензорен екран с подсветка 240 × 320
точки матрица
Цветови схеми: Пет различни – оптимизирани за различни сценарии
на използване (ден, нощ и т.н.)
Подсветка: Регулируемо ниво и време
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

Контрол на измерването: Използване на бутони
Настройка и показване на резултатите: Използване на стилус на сензорен
екран или бутони
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Заключване: Бутоните и сензорният екран могат да се заключват и
отключват

Директен вход: Макс. входно напрежение: ±14.14 Vpeak
CCLD вход: Макс. входно напрежение: ±7.07 Vpeak
CCLD Ток/напрежение: 4 mA/25 V

USB ИНТЕРФЕЙС
Хардуер G1 – 3: USB 1.1 OTG Mini B гнездо

ГНЕЗДО ЗА СПУСК

Хардуер G4: USB 2.0 OTG Micro AB и USB 2.0 Standard A гнезда за безжичен

Конектор: Триаксиален LEMO

USB-A адаптер UL-1050, принтер или метеорологична станция

Макс. Входно напрежение: ±20 Vpeak
Входен импеданс: >47 kΩ
Точност: ±0,1 V

МОДЕМЕН ИНТЕРФЕЙС

Връзка с интернет чрез GPRS/EDGE/HSPA модем, свързан през слота

ИЗХОДНА ГНЕЗДА

CompactFlash (хардуер G1 – 3) или USB Standard A Socket (хардуер G4).

Конектор: Триаксиален LEMO

Поддържа DynDNS за автоматично актуализиране на IP адреса на хоста
име

Изходен импеданс: 50 Ω

ПРИНТЕРЕН ИНТЕРФЕЙС

Конектор: 3,5 mm Minijack стерео гнездо

Макс. Пиково изходно ниво: ±4,46 V

ГНЕЗДО ЗА СЛУШАЛКИ

PCL принтери, термопринтер Mobile Pro Spectrum или Seiko

Макс. Пиково изходно ниво: ±1,4 V

Термичните принтери DPU S245/S445 могат да бъдат свързани към USB
гнездо

Изходен импеданс: 32 Ω във всеки канал

МИКРОФОН ЗА КОМЕНТАР
Микрофонът, който използва автоматичен контрол на усилването (AGC),
е вграден в долната част на анализатора. Използва се за създаване на
гласови пояснения за прикачване към измервания
КАМЕРА (САМО ТИП 2270)

Съхранение

ВЪТРЕШНА FLASH-RAM (Енергонезависима)
За хардуер G1 – 3: 20 MB или хардуер G4: 512 MB за потребителски
настройки и данни от измервания
ВЪНШНА КАРТА ПАМЕТ SD и SDHC

Камера с фиксиран фокус и автоматична експозиция е вградена

карта: За съхраняване/извикване на данни от измервания

в долната част на анализатора.

CompactFlash (CF) карта: само хардуер G1 – 3. За съхраняване/

Използва се за създаване на анотации към изображения за прикачване

измервания
Размер на изображението: Хардуерен G1 – 3: 640 × 480 пиксела или хардуерен

G4: 2048 × 1536 пиксела
Размер на визьора: 212 × 160 пиксела
Формат: jpg с exif информация

извикване на данни от измерване
USB ПАМЕТ (само за хардуер G4)
За съхраняване/извикване на данни от измерване

Мощност

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪНШНО ЗАХРАНВАНЕ С ПОСТОЯНЕН ТОК

ГНЕЗДО COMPACTFLASH (само за хардуер G1 – 3)

Използва се за зареждане на батерията в анализатора

Свързване на CF карта с памет, CF модем, CF към сериен интерфейс,

Напрежение: 8 – 24 V DC, напрежение на пулсации <20 mV

CF Ethernet интерфейс или CF WLAN интерфейс

Текущи изисквания: мин. 1,5 А

СИГУРЕН ЦИФРОВ ГНЕЗД 1 ×

Консумирана мощност: <2,5 W, без зареждане на батерията, <10 W

SD гнездо за хардуер G1 – 3 или 2 × SD гнезда за хардуер G4

при зареждане

Свържете SD и SDHC карти с памет

ВЪНШЕН AC АДАПТЕР ЗА ЗАХРАНВАНЕ

ГНЕСКО ЗА LAN ИНТЕРФЕЙС
Хардуер G1 – 3 (само тип 2270):
• Конектор: RJ45 MDI

Конектор за кабел: LEMO тип FFA.00, положителен в централния щифт

Част №: ZG-0426
Захранващо напрежение: 100 – 120/200 – 240 V AC; 47 – 63 Hz
Конектор: 2-пинов IEC 320
БАТЕРИЯ

• Скорост: 10 Mbps
• Протокол: TCP/IP

Акумулаторна Li-Ion батерия

Хардуер G4 (типове 2250 и 2270):
• Конектор: RJ45 Auto-MDIX

Част №: QB-0061
Напрежение: 3.7 V

• Скорост: 100 Mbps

Капацитет: 5200 mAh номинален

• Протокол: TCP/IP

Типично работно време:

ВХОДНА ГНЕЗДА

Едноканален: >11 h (подсветката на екрана е затъмнена); >10 часа

Една фасунга тип 2250; две с тип 2270
Конектор: Триаксиален LEMO
Входен импеданс:

1 MΩ

(подсветка на цял екран)
Двуканален: >10 часа (подсветка на цял екран)
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Използването на външни интерфейси (LAN, USB, Wi-Fi) ще намали времето
за работа на батерията. Свързването на метеорологична станция или GPS
приемник може да намали работата на батерията с до 20%.
Свързването на безжичен USB-A адаптер UL-1050 може да намали времето
за работа на батерията до 35%
Живот на батерията: >500 пълни цикъла на зареждане/разреждане
Стареене на батерията: Приблизително 20% загуба на капацитет на година
Индикатор за батерията: Оставащият капацитет на батерията и очакваното
работно време могат да бъдат прочетени в % и във времето
Индикатор за гориво на батерията: Батерията е оборудвана с вграден
индикатор за гориво, който непрекъснато измерва и съхранява
действителния капацитет на батерията в акумулаторния блок
Време за зареждане: В анализатора, обикновено 10 часа след изпразване
при околни температури под 30 °C (86 °F). За да защитите батерията,
зареждането ще бъде прекратено напълно при околна температура над 40

Софтуерен интерфейс
ПОТРЕБИТЕЛИ

Концепция за много потребители с вход. Потребителите могат да имат свои
собствени настройки с работни места и проекти, напълно независими от другите
потребители

ПРЕДПОЧИТАНИЯ
Дата, час и числови формати могат да бъдат зададени за всеки потребител
ЕЗИК
Потребителски интерфейс на каталонски, китайски (Народна република
Китай), китайски (Тайван), хърватски, чешки, датски, английски,
фламандски, френски, немски, унгарски, японски, италиански,
корейски, полски, португалски, румънски, руски, сръбски,
словенски, испански, шведски, турски и украински

°C (104 °F). При 30 до 40 °C времето за зареждане ще се удължи. С външно

ПОМОГНЕ

зарядно устройство ZG-0444 (допълнителен аксесоар), обикновено 5 часа

Кратка контекстно-зависима помощ на китайски (Китайска народна
република), английски, френски, немски, италиански, японски, полски,

Забележка: Не се препоръчва да зареждате батерията при температури
под 0 °C (32 °F) или над 50 °C (122 °F).
Това ще намали живота на батерията
ЧАСОВНИК

Часовник с резервна батерия. Дрейф <0,45 s за 24-часов период

румънски, сръбски, словенски, испански и украински
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРА
Актуализирайте до всяка версия с помощта на BZ-5503 през USB или актуализирайте
през интернет

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП
Свържете се с анализатора, като

Екологични
ВРЕМЕ ЗА ЗАГРЯВАНЕ
От изключено захранване: <2 мин
От режим на готовност: <10 s за предварително поляризирани микрофони

използвате: • Measurement Partner Suite BZ-5503
• Приложение Measurement Partner Field (iOS или Android
приложение за смартфон)

• 2250/2270 SDK (комплект за разработка на софтуер)
• REST интерфейс чрез HTTP

ТЕГЛО И РАЗМЕРИ

• Интернет браузър, поддържащ JavaScript

650 g (23 oz) включително акумулаторна батерия

Връзката е защитена с парола с две нива на защита: • Ниво гост: само за

300 × 93 × 50 мм (11,8 × 3,7 × 1,9 инча), включително предусилвател и

гледане

микрофон

Безжична връзка към мобилно устройство
Спецификациите се отнасят за безжичен USB-A адаптер UL-1050
Работна честота: 2.4 GHz
Скорост на данните:

• IEEE 802.11n: до 150 Mbps
• IEEE 802.11g: до 54 Mbps

• Ниво на администратор: за преглед и пълен контрол на
анализатор

ОБЛАК

Свържете се с Measurement Partner Cloud на cloud.bksv.com
за прехвърляне на данни в архив в облака за съхранение или
лесна синхронизация с Measurement Partner Suite BZ-5503

• IEEE 802.11b: до 11 Mbps
Шифроване/Удостоверяване:
• 64/128-битов WEP
• WPA-PSK
• WPA2-PSK

Вход
ДВОЙНИ КАНАЛИ (само тип 2270)
Всички измервания се правят от Ch.1 или Ch.2

Обхват: Обхватът е подобен на стандартен WLAN модул, обикновено от 10

БАЗА ДАННИ ЗА ТРАНСДУЦЕРИ

до 50 m (33 до 164′), в зависимост от средата и броя на другите WLAN

Преобразувателите са описани в база данни на преобразуватели с

предаватели в района (смартфони, Wi-Fi и др.)

информация за сериен номер, номинална чувствителност, поляризационно

Изисквания към мощността: Консумирана мощност: <1 W

допълнителна информация.

напрежение, тип свободно поле, необходим CCLD, капацитет и
Аналоговият хардуер се настройва автоматично в съответствие с избрания
преобразувател
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КОРЕКЦИОННИ ФИЛТРИ
За типове микрофони 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4193 + UC-0211, 4950,
4952, 4952+EH-2152, 4955-A, 4964, 4964 + UC-0211, 4966 и 4184-A, BZ-7222 е в
състояние да коригира честотната характеристика, за да компенсира звуковото
поле и аксесоарите:

Контрол на измерванията
РЪКОВОДСТВО

Ръчно контролирано единично измерване
АВТОМАТИЧЕН
Предварително зададено време за измерване от 1 s до 24 h на стъпки от 1 s

Звуково поле: Свободно поле, дифузно поле или поле под налягане (само тип
4192). Само за типове 4952 и 4184-A: 0° (отгоре) референтна посока и 90° (отстрани)
референтна посока

РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Нулиране, Старт, Пауза, Изтриване назад, Продължаване и Съхранение на

Аксесоари:

измерването ръчно

• Само типове 4189, 4190, 4964 и 4964 + UC-0211: Няма, предно стъкло UA-1650 или

АВТОМАТИЧЕН

комплект микрофон за открито UA-1404
• Само типове 4191, 4192, 4193, 4193 + UC-0211, 4966 и 4955-A: Няма или
предно стъкло UA-1650
• Само тип 4950: Няма или предно стъкло UA-0237
За типове акселерометър 4397-A, 4513, 4513-001, 4513-002, 4514,
4514-001, 4514-002, 4533-B, 4533-B-001, 4533-B-002, 4534-B, 4534-B -001, 4534-B-002,
8324, 8341, 8344, 8347-C + 2647-D долната честотна граница ще бъде оптимизирана,
за да съответства на спецификациите за акселерометъра

СТАРТ Общо 10 таймера позволяват настройка на началните времена на измерване
до един месец предварително. Всеки таймер може да се повтори.
Измерванията се съхраняват автоматично, когато бъдат завършени
ОБРАТНО ИЗТРИВАНЕ

Последните 5 секунди данни могат да бъдат изтрити без нулиране на
измерване

Състояние на измерването
НА ЕКРАНА

Калибриране

Информация като претоварване и работа/пауза се показват на екрана като

Първоначалното калибриране се съхранява за сравнение с последващите

икони

калибрирания
АКУСТИЧЕН

СВЕТОФАР
Червени, жълти и зелени светодиоди показват състоянието на измерване и
моментното претоварване, както следва:

Използване на Sound Calibrator Type 4231 или персонализиран калибратор.
Процесът на калибриране автоматично открива нивото на калибриране, когато
се използва Sound Calibrator Type 4231 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
Използва вътрешно генериран електрически сигнал, комбиниран с въведена
стойност на чувствителността на микрофона
ИСТОРИЯ НА КАЛИБРИРАНЕТО
До 20 от последните направени калибрирания са изброени и могат да се видят на
анализатора

Управление на данни

• Жълт светодиод мига на всеки 5 s = спрян, готов за измерване
• Зеленият светодиод мига бавно = изчакване на задействане или калибриране
сигнал
• Зелен светодиод свети постоянно = измерване
• Жълтият светодиод мига бавно = пауза, измерването не
съхранени

• Червен светодиод мига бързо = периодично претоварване,
неуспешно калибриране

ИЗВЕСТИЯ
Изпраща SMS или имейл ежедневно в определен час или ако е изпълнено условие

МЕТАДАННИ

за аларма

Могат да бъдат зададени до 30 анотации на метаданни за проект (текст от

Алармени условия:

клавиатура или текст от списък за избор, номер от клавиатура или автоматично

• Дисково пространство под зададената стойност

генериран номер)

• Trig. Входно напрежение под зададената стойност

ШАБЛОН НА ПРОЕКТ

• Вътрешната батерия влиза в зададено състояние

Определя настройките за показване и измерване. Настройките могат да бъдат
заключени и защитени с парола

• Промяна в състоянието на измерване
• Рестартиране на анализатора

ПРОЕКТ

анотации

Данните от измерванията се съхраняват с шаблона на проекта

ГЛАСОВИ АНОТАЦИИ

РАБОТА

Гласови пояснения могат да бъдат прикачени към измерванията, така че устните

Проектите са организирани в работни места.

коментари да могат да се съхраняват заедно с

Удобства на Explorer за лесно управление на данни (копиране, изрязване, поставяне,

измерване

изтриване, преименуване, отваряне на проект, създаване на задание, задаване на име на

Възпроизвеждане: Възпроизвеждането на гласови бележки може да се слуша с

проект по подразбиране)

помощта на слушалка/слушалки, свързани към гнездото за слушалки

Регулиране на усилването: –60 dB до +60 dB
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ТЕКСТОВИ АНОТАЦИИ

ПОЯСНЕНИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА (САМО ЗА ТИП 2270)

Текстови анотации могат да бъдат прикачени към измерванията, така

Анотациите на изображенията могат да бъдат прикачени към измерванията.

че писмените коментари да могат да се съхраняват с измерването

Изображенията могат да се видят на екрана

GPS АНОТАЦИИ
Може да се прикачи текстова анотация с GPS информация (географска
ширина, дължина, надморска височина и грешка в позицията). Изисква
връзка с GPS приемник

Софтуерни спецификации – Софтуер за измерване на нивото на звука BZ-7222

Стандарти
Съответства на следните национални и международни стандарти:

N = число между 0,1 и 99,9
За показване и съхранение:
Начално време Крайно време LXeq LYE

Претоварване %

Изминалото време

LXFmax

LYeq

LXE

LYFmax LXFmin

LCeq–LAeq

• IEC 60804 (2000–10), тип 1

LXSмакс

LYFmin LYIeq

LXIмакс

• DIN 45657 (1997– 07)

LYSmax

LAFTeq–LAeq

LYIмакс

LXSмин

Lep,dv Proj.

LXIмин

LYSmin

Доза #VПикове

LYImin

• IEC 61672–1 (2013) клас 1
• IEC 60651 (1979) плюс поправка 1 (1993–02) и поправка 2 (2000–10),
тип 1

• ANSI S1.4–1983 плюс ANSI S1.4A–1985 поправка, тип 1
• ANSI/ASA S1.4–2014, клас 1
• ANSI S1.43–1997, тип 1
Забележка: Международните IEC стандарти са приети като

LXIeq

LAIeq–LAeq

европейски стандарти от CENELEC. Когато това се случи, буквите IEC се

LAFTeq

Оставащо време

заменят с EN и номерът се запазва.

Леп,д

д

Тип 2250/2270 също отговаря на тези EN стандарти

Доза

Lvpeak

Вход

#Vpeaks

#Vpeaks

(>NNNdB)

(>137dB)

(>135dB)

TVpeak

LavUQ

TWA

TWAv

DoseUQ

прож. DoseUQ

LAeq,T1,mov,max

LAeq,T2,mov,max

LCeq,T1,mov,макс

ДЕТЕКТОРИ

LCeq,T2,mov,max Ср.

ΔLeq,T1,mov,max

ΔLeq,T2,mov,макс

Паралелни детектори при всяко измерване:

RPM

КАНАЛИ (само тип 2270)

Всички измервания се правят от Ch.1 или Ch.2

Анализ

• A- или B-претеглено (с възможност за превключване): широколентов детектор

канал с три експоненциални времеви претегляния (Бързо,
Бавен, импулсен), един детектор за линейно осредняване и един пиков
детектор

Данни за времето (изисква метеорологична станция):
Направление на вятъра ср.

• C- или Z-претеглено (с възможност за превключване): Както за A- или B-претеглено

амб. темп.

• Детектор за претоварване: Наблюдава изходите за претоварване на

Валежи

всички честотно претеглени канали
ИЗМЕРВАНИЯ ЗА ВХОД НА ЗВУК

Направление на вятъра мин.

Направление на вятъра макс.

Средна скорост на вятъра Скорост на вятъра мин. Скорост на вятъра макс.

амб. Влажност Амб. налягане

Само за показване като числа или квазианалогови ленти:
LXS LXI

LXF

LYS LYI

LYF

V = честотни тегла A, B, C или Z

LXS(SPL)

LXF (SPL)

LXI (SPL)

U = времеви тегла F или S

LYS(SPL)

LYF(SPL)

LYI(SPL)

Q = обменен курс 4, 5 или 6 dB

LXN1 или LXUN1 LXN3 или LXUN3
LXN2 или LXUN2

X = честотни тегла A или B
Y = честотни тегла C или Z

LXN4 или LXUN4 LXN6 или LXUN6
LXN5 или LXUN5

LXN7 или LXUN7 Trig. Входен
волтаж
LVpeak,1s
Стандартно отклонение

LAeq,T1,mov

LAeq,T2,mov
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LCeq,T1,mov

LCeq,T2,mov

ΔLeq,T2,mov

инст. RPM

ΔLeq,T1,mov

Линеен работен диапазон: В съответствие с IEC 61672: • A-претеглено: 1

Моментални данни за времето:
Направление на вятъра

kHz: 24,8 dB до 139,7 dB
• C-претеглено: 25,5 dB до 139,7 dB

Скоростта на вятъра

• Z-претеглено: 30,6 dB до 139,7 dB

Моментни GPS данни:
Географска ширина

Диапазон на линейност: В съответствие с IEC 60804: A-претеглено: 21,4 dB до
140,8 dB

Peak C Диапазон: В съответствие с IEC 61672: 1 kHz: 42,3 dB до 142,7 dB
Географска дължина

ИЗМЕРВАНИЯ ЗА ВХОД НА ВИБРАЦИЯ

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА СТАТИСТИКА

За показване и съхранение:

Статистиката може да се базира на LXF, LXS или LXeq:

Начално време Крайно време Оставащо
Изминало време

време

aLinear

aLin (1k–20kHz)

aБърз макс

Претоварване %

• Статистиката LXFN1 – 7 или LXSN1 – 7 се основава на вземане на проби LXF
или LXS, съответно, на всеки 10 ms в 0,2 dB широки класове над 130 dB
• Статистиката LXN1 – 7 се базира на вземане на проби от LXeq всяка секунда
в 0,2 dB широки класове над 130 dB

aF max (1k–20kHz)

Пълното разпределение е запазено с измерването

aБавно макс

aS max (1k–20kHz)

Std.Dev. Параметърът (Стандартно отклонение) се изчислява от статистиката

aБързо мин

aF min (1k–20kHz)

пик

aTPeak

Гребен фактор

ср. RPM

ИЗМЕРВАНЕ НА ОБОРОТИТЕ
RPM се измерва на сигнала, свързан към Trigger входа, когато Tacho е настроен
на On

Само за показване като числа или квазианалогови ленти:

Обхват: 1 до 6 000 000 RPM

aFast Inst

aF Inst (1k–20kHz)

Предавателно отношение: 10–5 до 1038. Показаните RPM са измерените RPM,

aSlow Inst

aS Inst (1k–20kHz)

разделени на предавателното отношение RPM

Inst RPM

Trig. Входен волтаж

Дисплеи

Моментни GPS данни:
Географска ширина

ДИСПЛЕИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
SLM: Данните от измерването се показват като числа с различни размери и

Географска дължина

ИЗМЕРВАНИЯ ЗА ДИРЕКТНО ВЪВЕЖДАНЕ

една квазианалогова лента

За показване и съхранение:

вибрациите като dB стойности или във физически единици (SI единици (m/s2)

Измерените звукови данни се показват като dB стойности, данните за
Начален час

Спрете времето

Изминалото време

Оставащо време

Претоварване %

Линеен

Бързо макс

Бавен макс

Бързо мин

Бавно мин

Връх

TPeak

Гребен фактор

ср. RPM

Само за показване като числа или квазианалогови ленти:
Бързо инст

Бавен инст

Inst RPM

Trig. Входен волтаж

Моментни GPS данни:
Географска ширина

или US/UK единици (g)), директните данни като напрежение в dB или V, данните
за домакинството като числа в подходящ формат.
Моменталното измерване LXF или Fast Inst се показва като квазианалогова
лента

Мониторинг на сигнала
Входният сигнал може да се следи с помощта на слушалка/
слушалки, свързани към гнездото за слушалки, или може да се подава към
изходния гнездо
ИЗХОДЕН СИГНАЛ
Обусловено въвеждане: A-, B-, C- или Z-претеглено

Географска дължина

ОБХВАТИ НА ИЗМЕРВАНЕ
Когато използвате микрофон тип 4189:

Регулиране на усилването: –60 dB до 60 dB
LXF изход (всеки ms) като постоянно напрежение между 0 V и 4 V
DC изход за целите на калибрирането: 0 dB ~ 0 V и 200 dB ~ 4 V

Динамичен обхват: от типичен шумов под до макс. ниво за 1 kHz сигнал с чист
тон, A-претеглено: 16,6 до 140 dB

СИГНАЛ ОТ СЛУШАЛКИ

Диапазон на основния индикатор: В съответствие с IEC 60651: A-претеглено:

Входният сигнал може да се наблюдава с помощта на това гнездо със

23,5 dB до 122,3 dB

слушалки/слушалки
Регулиране на усилването: –60 dB до 60 dB
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Софтуерни спецификации – Софтуер за честотен анализ BZ-7223
Спецификациите за BZ-7223 включват също спецификациите за софтуера
за измерване на нивото на звука BZ-7222.

Стандарти
Съответства на следните национални и международни стандарти:
• IEC 61260–1 (2014), 1/1-октавни ленти и 1/3-октавни ленти, клас 1
• IEC 61260 (1995 –07) плюс изменение 1 (2001–09), 1/1октавни ленти и 1/3-октавни ленти, клас 0
• ANSI S1.11–1986, 1/1-октавни ленти и 1/3-октавни ленти, ред 3,
тип 0 –C
• ANSI S1.11–2004, 1/1-октавни ленти и 1/3-октавни ленти, клас 0
• ANSI/ASA S1.11–2014 Част 1, 1/1-октавни ленти и 1/3-

ИЗМЕРВАНИЯ ЗА ВИБРАЦИЯ И ДИРЕКТНО ВЪВЕЖДАНЕ
Спектри за показване и съхранение:
Линеен

Бързо макс

Бързо мин

Бавно мин

Бавен макс

Спектри само за дисплей:
Бързо инст

Бавен инст

Единични стойности:

Линеен (f1 – f2)*

* където f1 и f2 са честотни ленти в спектъра
ОБХВАТИ НА ИЗМЕРВАНЕ
Когато използвате микрофон тип 4189:
Динамичен обхват: от типичен шумов под до макс. ниво за чист тонален

октавни ленти, клас 1

сигнал при 1 kHz 1/3-октава: 1,1 до 140 dB

Вход

Линеен работен диапазон: В съответствие с IEC 61260, 1/3октава: 20,5 до 140 dB

КАНАЛИ (САМО ТИП 2270)

Всички измервания се правят от Ch.1 или Ch.2

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА СТАТИСТИКА НА ОКТАВА ИЛИ 1/3-ОКТАВА
X = честотни тегла A или B

Честотен анализ

Статистиката може да се основава или на LXF , или на LXS: Статистиката
LXFN1 – 7 или LXSN1 – 7 се основава на вземане на проби съответно

ЦЕНТРАЛНИ ЧЕСТОТИ
1/1-окт. Централни честоти на лентата: 8 Hz до 16 kHz
1/3-окт. Централни честоти на лентата: 6,3 Hz до 20 kHz

LXF или LXS на всеки 100 ms в 1 dB широки класове над 150 dB.

Пълното разпределение може да бъде запазено с измерване

ИЗМЕРВАНИЯ ЗА ВХОД НА ЗВУК
X = честотни тегла A, B, C или Z, Y = времеви коефициенти F или
С
Данни за съхранение
Пълна спектрална статистика

LXSмакс

LXSмин

LXFмин

Таблица: Един или два спектъра в таблична форма
LXFмакс

Y-ос: Диапазон: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 или 200 dB. Налично е
автоматично мащабиране или автоматично мащабиране. Звуковите данни се
показват като dB стойности, данните за вибрациите като dB стойности или във

Спектри само за дисплей:

физически единици (SI единици (m/s2) или US/UK единици (g)), директните

LXS

LXF

LXYN1

LXYN2

LXYN3

LXYN4

LXYN5

LXYN6

LXYN7

Единични стойности:

SIL

ДИСПЛЕИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Спектър: Един или два спектъра насложени + A/B и C/Z широколентови
ленти

Спектри за показване и съхранение:
LXeq

Дисплеи

данни като напрежение в dB или V

Курсор: Отчитане на избраната лента

Генератор
ВЪТРЕШЕН ГЕНЕРАТОР

PSIL

SIL3

Вграден генератор на псевдослучаен шум

LXeq(f1-f2)*
NR

NR Решаваща лента

Спектър: Избираем между розово и бяло
Гребен фактор:

RC

RC класификация

• Розов шум: 4,4 (13 dB)

NCB

NCB класификация

NC

NC Решаваща лента

Сила на звука

Ниво на силата на звука

* където f1 и f2 са честотни ленти в спектъра

• Бял шум: 3,6 (11 dB)
Честотна лента: Избираема:
• Долна граница: 50 Hz (1/3-окт.) или 63 Hz (окт.)
• Горна граница: 10 kHz (1/3-окт.) или 8 kHz (окт.)
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Изходно ниво: Независимо от честотната лента

ВЪНШЕН ГЕНЕРАТОР

• Макс.: 1 Vrms (0 dB)

Избира се като алтернатива на вътрешния генератор (само за

• Регулиране на усилването: –60 до 0 dB

вход за микрофон)

Когато честотната лента се промени, нивото за всички ленти се

За да управлявате външния генератор на шум, задайте:

регулира автоматично, за да съответства на зададеното изходно ниво

• Нива: 0 V (генератор изключен), 4.5 V (генератор включен)

Коригиращи филтри: За звукови източници Тип 4292, Тип 4295 и Тип 4296:

• Време на нарастване и време на спад: 10 μs

Плосък или оптимален период на повторение: 175 s

Генераторът на шум се включва и изключва автоматично по време на
измерването

Изходен конектор: Изходен контакт

Време за бягство: 0 до 60 s
Време за натрупване: 1 до 10 s
Генераторът може да се включва и изключва ръчно за проверка на
оборудването и нивата на звука

Софтуерни спецификации – Софтуер за регистриране BZ-7224
Спецификациите за BZ-7224 включват спецификациите за софтуера за
измерване на нивото на звука BZ-7222. BZ-7224 добавя:

Сеч
ИЗМЕРВАНИЯ
Регистриране: Данните от измерванията се регистрират на предварително зададени периоди
във файлове на:

Събитията могат да се задават ръчно

ТРИГЕРИ
Могат да се задават маркери и да се стартират записи на сигнали
(изисква се лиценз за BZ-7226), когато нивото на широколентов достъп е
над или под определено ниво
АНОТАЦИИ

• SD карта: Всички хардуерни версии

Онлайн анотации с устни коментари, писмени бележки или изображения

• CF карта: G1 – 3

(само тип 2270)

• USB памет: G4
Период на регистриране: От 1 секунда до 24 часа с резолюция от 1 секунда

Калибриране

Бързо регистриране: LAF, LAS и LAeq (вход на звук) или Fast Inst, Slow Inst и
Linear (вибрация и директно въвеждане) могат да се регистрират на всеки

КАЛИБРИРАНЕ НА ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЗАРЯД (CIC)

100 ms, независимо от периода на регистриране. За входен звук можете

диафрагмата на микрофона. Ръчен CIC може да се извърши винаги, когато

също да регистрирате LAF на всеки 10 ms. Един спектър (Leq, LF или LS) може
да бъде регистриран на всеки 100 ms. 10 ms LAF и 100 ms спектър могат само

Автоматичен CIC може да бъде извършен в началото и в края на измерване

да се съхраняват, а не да се показват на анализатора; може да се покаже на

на сеч

Measurement Partner Suite BZ-5503

Инжектира вътрешно генериран електрически сигнал паралелно с
не се извършва измерване

Дисплеи за измерване

Широколентови данни, съхранявани на всеки интервал на регистриране:

Профил: Графичен дисплей на избираеми данни от измерване спрямо

Всички или до 10 избираеми широколентови звукови данни, вкл. Trig.

време. Бързо показване на следващ или предишен маркер, преглед на

Входно напрежение, ср. RPM, метеорологични данни и LAeq,T,mov (за
вибрация и директно въвеждане: до 5 параметъра)

Y-ос: Диапазон: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 или 200 dB. Налично е

профила на цялото измерване

Широколентова статистика, съхранявана на всеки интервал на регистриране:

автоматично мащабиране или автоматично мащабиране. Звуковите данни се

Пълно разпространение или никакво (само входен звук)

показват като dB стойности, данните за вибрациите като dB стойности или във

Данни за спектъра, съхранявани на всеки интервал на регистриране: Всички

физически единици (SI единици (m/s2) или US/UK единици (g)), директните

или до три избираеми спектъра (изисква се лиценз за BZ-7223)

данни като напрежение в dB или V.

Спектрална статистика, съхранявана на всеки интервал на регистриране:

X-ос: Съоръжения за превъртане

пълно разпространение или никакво (само входен звук, изисква се лиценз

Курсор: Отчитане на данните от измерването в избрано време

за BZ-7223)
Време за регистриране: От 1 s до 31 дни с резолюция от 1 s

Известия

Общо измерване: За времето за регистриране, успоредно с регистриране:

Алармени условия (в допълнение към посочените за

Всички широколентови данни, статистики и спектри (изисква се лиценз за

BZ-7222):

BZ-7223)

• CIC е неуспешен

МАРКЕРИ
Един маркер за изключване на данни и четири дефинирани от потребителя
маркера за онлайн маркиране на звукови категории, чути по време на
измерване

• Превишено ниво на задействане

Machine Translated by Google

ГЛАВА 18

217

Спецификации

Софтуерни спецификации – подобрен софтуер за регистриране BZ-7225
Спецификациите за BZ-7225 включват спецификациите за Logging Software

ТРИГЕРИ

BZ-7224. BZ-7225 добавя:

Таймер за запис на сигнал

Сеч
За показване и съхранение

За периодично стартиране на запис на сигнал (изисква се лиценз за
BZ-7226)
Тригери за ниво

Ldn, Lden, Lday, Levening и Lnight

Могат да се задават маркери и да се стартират записи на сигнали

Избираеми дневни, вечерни и нощни периоди и санкции (само входен

(необходим е лиценз за BZ-7226), когато нивото на широколентова или

звук)

честотна лента е над или под определено ниво. Може да се зададе време на

Периодични отчети: Данни от измерванията, регистрирани в предварително

задържане между тригерите. Можете да зададете до четири независими

зададен отчетен период във файлове на: • SD карта: Всички хардуерни

тригера за ниво, които да бъдат активни в четири различни часа през деня

версии

• CF карта: G1 – 3
• USB памет: G4
Период на докладване: От 1 мин. до 24 ч. с резолюция 1 мин
Широколентови данни и статистики, съхранявани при всяко отчитане
Интервал: Всички, включително данни за времето

Данни за спектъра, съхранявани на всеки интервал на докладване:
Всички (изисква се лиценз за BZ-7223)
Спектрална статистика, съхранявана на всеки интервал на отчитане: Пълно
разпространение или никакво (само входен звук, изисква се лиценз за
BZ-7223)
Време за регистриране: От 1 s до 31 дни с разделителна способност от 1 s или

Непрекъснато
Данните се записват в отделни проекти за всеки 24 часа регистриране – в
дефинирано от потребителя време на деня
Автоматично рестартиране и възобновяване на работата в случай на прекъсване на

Калибриране
КАЛИБРИРАНЕ НА ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЗАРЯД (CIC)
Инжектира вътрешно генериран електрически сигнал паралелно с
диафрагмата на микрофона. Ръчен CIC може да се извърши винаги, когато
не се извършва измерване
Автоматичен CIC може да бъде извършен в началото и в края на измерване
на сеч. CIC може да се настрои да се появява до 4 пъти за всеки период от 24
часа
CIC Продължителност: 10 сек

Известия
Алармени условия (в допълнение към посочените за
BZ-7224): LAeq за последния отчетен период надвишава набор
праг

захранването

Софтуерни спецификации – опция за запис на сигнал BZ-7226
Опцията за запис на сигнал BZ-7226 е активирана с отделен лиценз. Работи

ЧЕСТОТА НА ДИСКРЕТКА И ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗАПИС

с всички софтуерни анализатори: измервател на нивото на звука, софтуер

Сигналът е буфериран за предварителен запис на сигнала. Това позволява

за честотен анализ и регистриране, подобрен софтуер за регистриране и

началото на събитията да бъдат записвани, дори ако те са открити едва по-

софтуер за време на реверберация. Работи с целия софтуер за анализатор:

късно.

измервател на нивото на звука, честота и софтуер за регистриране.

8

Честота на дискретизация (kHz)

За съхранение на данни записването на сигнала изисква:

• SD карта: Всички хардуерни версии
• CF карта: Хардуер G1 – 3
• USB памет: Хардуер G4
ЗАПИСЕН СИГНАЛ
A-, B-, C- или Z-претеглен сигнал от измервателния преобразувател

АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА УСИЛВАНЕТО

Средното ниво на сигнала се поддържа в диапазон от 40 dB, или
печалбата може да бъде фиксирана

16

24

48

Максимум

G1 – 3 110 50 30 10

Предварителен запис (и)

G4

470 230 150

70

Максимален предварителен запис (s)

470 230 150

70

16-битов

16-битов

30

16

3

Максимум

G1 – 3 70

Предварителен запис (и)

G4

310 150 96

43

Максимален предварителен запис (s)

310 150 96

43

24-битов

24-битов

Памет (KB/s) 16 бита

16

32

48

96

Памет (KB/s) 24 бита

24

48

72

144
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ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

Възпроизвеждане: Възпроизвеждането на записи на сигнал може да се

Възпроизвеждането на записи на сигнали може да се слуша с помощта

слуша с помощта на слушалки/слушалки, свързани към гнездото за
слушалки

на слушалки/слушалки, свързани към гнездото за слушалки
ФОРМАТ ЗА ЗАПИС
Форматът на запис е 24- или 16-битови вълнови файлове
(разширение .wav), прикрепени към данните в проекта, лесно
възпроизвеждани след това на компютър с помощта на BZ-5503, тип 7820
или 7825. Информация за калибриране и възможна информация за
задействане на тахо се съхраняват в .wav файла, което позволява на
BZ-5503 и PULSE да анализират записите

Регулиране на усилването: –60 до 60 dB

Функционира с BZ-7222 и BZ-7223
Ръчно управление на записа: Записът може да се стартира и спира
ръчно по време на измерване с помощта на бутон или външен сигнал
Автоматичен контрол на записа: Старт на записа при започване на
измерването. Минималното и максималното време за запис могат да

Функционира с BZ-7130 и BZ-7131

бъдат зададени предварително

Ръчно управление на записа: Записът може да се стартира и спира

Функционира с BZ-7224 и BZ-7225

ръчно по време на измерване с помощта на бутон или външен сигнал
Автоматичен контрол на записа: Старт на записа при започване на
измерването. Минималното и максималното време за запис могат да
бъдат зададени предварително

Функционира с BZ-7133
Ръчно управление на записа (с помощта на бутон за ръчно събитие или
обратно изтриване или външен сигнал): Запис по време на цялото
събитие или за предварително зададена минимална и максимална
продължителност. По време на запис се задава звуков маркер. Избираемо
време преди и след запис
Ръчно управление на записа (чрез сензорен екран):
Запис за избрания период от време (при спазване на ограниченията
на буфера за предварителен запис). За избрания период от време е
зададен звуков маркер
Автоматичен контрол на записа: Запис по време на цялото събитие или за
предварително зададена минимална и максимална продължителност.

Ръчно управление на записа (с помощта на бутон за ръчно събитие или
обратно изтриване или външен сигнал): Запис по време на цялото
събитие или за предварително зададена минимална и максимална
продължителност. По време на запис се задава звуков маркер. Избираемо
време преди и след запис
Ръчно управление на записа (чрез сензорен екран):
Запис за избрания период от време (при спазване на ограниченията
на буфера за предварителен запис). За избрания период от време е
зададен звуков маркер
Автоматичен контрол на записа: Събитие може да се задейства, когато
нивото на широколентов достъп е над или под определено ниво.
Запис по време на цялото събитие или за предварително зададена
минимална и максимална продължителност. Избираемо време преди и след запис

Функционира с BZ-7227
Автоматичен контрол на записа: Старт на записа при започване на
измерването. Само 16-битов формат на запис

Избираемо време преди и след запис

Софтуерни спецификации – Софтуер за време на реверберация BZ-7227
Стандарти
Съответства на съответните части на следното:
• IEC 61672–1 (2013) клас 1
• IEC 60651 (1979) плюс изменение 1 (1993–02) и
Изменение 2 (2000–10), тип 1
• IEC 61260–1 (2014), 1/1-октавни ленти и 1/3-октава
Ленти, клас 1
• ANSI S1.4–1983 плюс ANSI S1.4A–1985 поправка, тип 1
• ANSI/ASA S1.4–2014, клас 1
• IEC 61260 (1995–07) плюс изменение 1 (2001–09), 1/1октавни ленти и 1/3-октавни ленти, клас 0
• ANSI S1.11–1986, 1/1-октавни ленти и 1/3-октавни ленти, ред 3, тип 0–C
• ANSI S1.11– 2004, 1/1-октавни ленти и 1/3-октавни ленти, клас 0
• ANSI/ASA S1.11–2014 Част 1, 1/1-октавни ленти и

1/3-октавни ленти, клас 1
• ISO 140
• ISO 3382
• ISO 354

КОРЕКЦИОННИ ФИЛТРИ
За типове микрофони 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4950,
4952, 4952+EH-2152, 4955-A, 4964, 4966 и 4184-A,
BZ-7227 може да коригира честотната характеристика, за да
компенсира звуковото поле и аксесоарите

Широколентови измервания
ДЕТЕКТОРИ
A- и C-претеглени широколентови детектори с F експоненциално времево
претегляне
Детектор за претоварване: Наблюдава изходите за претоварване на
всички честотно претеглени канали
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Контрол: Вижте Контрол на измерванията

ИЗМЕРВАНИЯ
LAF и LCF за показване като числа или квазианалогови ленти

Време на реверберация

ОБХВАТИ НА ИЗМЕРВАНЕ

EDT, T20 и T30 в октавни или 1/3-октавни ленти

Когато използвате микрофон тип 4189:
Динамичен обхват: от типичен шумов под до макс. ниво за 1 kHz сигнал с чист
тон, A-претеглено: 16,6 до 140 dB
Диапазон на първичния индикатор: В съответствие с IEC 60651, A претеглен:
23,5 dB до 122,3 dB

Затихвания: Измерени и съхранени, като се използва време за осредняване от 5 ms

Диапазон на оценка: 0 до –10 dB за EDT, –5 до –25 dB за T20 и –5 до –35 dB за T30
Време за измерване: Автоматичен избор на време за измерване на затихванията
въз основа на действителното време на реверберация на стаята

Линеен работен диапазон: В съответствие с IEC 61672:
• A-претеглено: 23,5 dB до 122,3 dB

Максимално време за измерване: от 2 до 30 s

• C-претеглено: 25,5 dB до 139,7 dB

Осредняване: Измерванията EDT, T20 и T30 могат да бъдат осреднени

• Z-претеглено: 30,6 dB до 139,7 dB

(осредняване на аритметика или усредняване на ансамбъл)

Честотен анализ

EDT, T20 и T30 Изчисление: От наклона в диапазона на оценка

ЦЕНТРАЛНИ ЧЕСТОТИ

Оценка на наклона: приближение на най-малките квадрати

1/1-окт. Централни честоти на лентата: 63 Hz до 8 kHz

Индикатори за качество: Индикатори за качество с информация

1/3-окт. Централни честоти на лентата: 50 Hz до 10 kHz

за състоянието като претоварване, кривина в % и др.; обширен списък

информация за състоянието.

ИЗМЕРВАНИЯ

Индикаторите за качество са налични в спектрите на времето на

LZF спектър само за показване

реверберация за всяка честотна лента и като общи индикатори за качество

LZeq спектри, взети на проби на интервали от 5 ms

за всяка позиция на измерване и за целия проект (стая)

ОБХВАТИ НА ИЗМЕРВАНЕ
Когато използвате микрофон тип 4189:

Времеви диапазон на реверберация: Макс. 50 s, мин. 0,1 – 0,7 s, в

Динамичен обхват: от типичен шумов под до макс. ниво за чист тонален сигнал

зависимост от честотната лента и централната честота

при 1 kHz 1/3-октава: 1,1 до 140 dB
Линеен работен диапазон: В съответствие с IEC 61260, 1/3-октава:

Широколентово време на реверберация: Изчислява се средноаритметичната
20,5 dB

стойност на времето на реверберация в рамките на избираем честотен диапазон

до 140 dB

Вътрешен генератор
Вграден генератор на псевдослучаен шум
Спектър: Розово или бяло по избор

Гребен фактор:
• Розов шум: 4,4 (13 dB)
• Бял шум: 3,6 (11 dB)
Ширина на честотната лента: Следва честотния диапазон на измерване

• Долна граница: 50 Hz (1/3-окт.) или 63 Hz (окт.)
• Горна граница: 10 kHz (1/3-окт.) или 8 kHz (окт.)
Изходно ниво: Независимо от честотната лента
• Макс.: 1 Vrms (0 dB)

Дисплей и контрол на измерването
ОБЗОРНА КАРТА
Карта на позициите на източника и приемника с отчитане на времето на
реверберация за избираема честотна лента на всяка позиция на измерване
заедно с индикатор за качество
Организация на позициите на източника и приемника: измервайте на всички
позиции на приемника за всеки източник или измервайте в няколко позиции
(1 до 10) за всеки източник
Позициите на източника и приемника могат да се добавят, преместват или
изтриват

• Регулиране на усилването: –60 до 0 dB

ТАБЛИЦА ЗА ПРЕГЛЕД

Когато честотната лента се промени, нивото за всички ленти се регулира

Таблица с позиции на измерване с отчитане на времето на реверберация за

автоматично, за да съответства на зададеното изходно ниво

избираема честотна лента на всяка позиция заедно с индикатор за качество

Коригиращи филтри за източници на звук тип 4292, тип 4295 и тип 4296: плосък
или оптимален
Време на включване и време на изключване: еквивалентно на RT = 70 ms
Период на повторение: 175 s
Изходен конектор: Изходен гнездо
Контрол: Вижте Контрол на измерванията

Външен генератор
Избира се като алтернатива на вътрешния генератор

Позициите могат да бъдат включени/изключени от средната стойност на стаята

СПЕКТЪР НА НИВОТО НА ЗВУКА
LZF спектър плюс A и C широколентови ленти
Y-ос: Диапазон: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 или 160 dB.
Налично е автоматично мащабиране или автоматично мащабиране

Курсор: Отчитане на избраната лента
Индикатор за качество за всяка честотна лента

За управление на генератор на външен шум

РЕВЕРБЕРАЦИОНЕН ВРЕМЕВ СПЕКТЪР

Нива: 0 V (генераторът е изключен), 4,5 V (генераторът е включен)

Могат да бъдат показани един или два спектъра

Време на нарастване и време на спад: 10 μs

Y-ос: Диапазон: 0,5, 1, 2, 5, 10 или 20 s. Налично автоматично увеличение
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Курсор: Отчитане на избраната лента
Индикатор за качество за всяка честотна лента

Състояние на измерването
НА ЕКРАНА

ТАБЛИЦА НА ВРЕМЕВИЯ СПЕКТЪР НА РЕВЕРБЕРАЦИЯ

Информация като претоварване, изчакване на задействане и работа/

Един или два спектъра могат да бъдат показани в таблична форма

пауза се показват на екрана като икони

РАЗГНЕНЕ

СВЕТОФАР

Крива на затихване за позиция или средната стойност на стаята, налична за

Червени, жълти и зелени светодиоди показват състоянието на измерване и

всяка честотна лента. Показване на диапазона на оценка и регресионната

моментното претоварване, както следва:

линия

• Жълт светодиод мига на всеки 5 s = спрян, готов за измерване

Отчитане на кривината в %

• Зеленият светодиод мига бавно = изчакване на задействане или калибриране

Y-ос: Диапазон: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 или 160 dB.
Налично е автоматично мащабиране или автоматично мащабиране

КОНТРОЛ НА ИЗМЕРВАНЕ
Последователност на измерване: Поддържа измерване:
• на всички позиции на приемника, преди да използвате друг източник
• на позиция на приемник за всички източници преди измерване на нова
позиция
• при следващи позиции на приемника без информация за източника,
или • при ръчно избрани позиции на източника и приемника
По време на измерване се показва спектърът на моментното ниво на
звука. След измерване се показва времето за реверберация

сигнал
• Зелен светодиод свети постоянно = измерване
• Жълтият светодиод мига бавно = пауза, измерването не
съхранени

• Червен светодиод мига бързо = периодично претоварване,
неуспешно калибриране

Калибриране
Първоначалното калибриране се съхранява за сравнение с последващите
калибрирания

АКУСТИЧЕН
Използване на Sound Calibrator Type 4231 или персонализиран калибратор.
Процесът на калибриране автоматично открива нивото на калибриране, когато

Прекъснато шумово възбуждане: Измерванията се стартират ръчно и могат
да бъдат автоматично съхранени при завършване на
измерване
Генераторът на шум се включва и изключва автоматично
Време за бягство: 0 до 60 s
Време за натрупване: 1 до 10 s

се използва Sound Calibrator Type 4231
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
Използва вътрешно генериран електрически сигнал, комбиниран с въведена
стойност на чувствителността на микрофона
ИСТОРИЯ НА КАЛИБРИРАНЕТО

Брой затихвания на измерване: 1 до 100, ансамбъл осреднен в едно затихване

До 20 от последните направени калибрирания са изброени и могат да се видят

Генераторът може да се включва и изключва ръчно за проверка на

на анализатора

оборудването и нивата на звука

Мониторинг на сигнала
Серийни измервания: Избраните честотни ленти могат да се измерват

Входният сигнал A-, C- или Z-претеглен може да се наблюдава с помощта на

серийно, т.е. една по една в автоматична последователност. Това може да

слушалка/слушалки, свързани към гнездото за слушалки

стане автоматично в комбинация с паралелното измерване

Сигнал за слушалки: Входящият сигнал може да се наблюдава с помощта на
това гнездо със слушалки/слушалки

Импулсно възбуждане: Ръчно стартиране на първото измерване.
Когато нивото (например от стартерния пистолет) превиши избраното

Регулиране на усилването: –60 dB до 60 dB

от потребителя ниво на задействане, затихването се записва и се извършва

анотации

обратно интегриране (метод на Шрьодер). След това тригерът може да се

ГЛАСОВИ АНОТАЦИИ

активира автоматично за измерване на следващата позиция
Запис на сигнал: (изисква лиценз за опция за запис на сигнал BZ-7226)
Записването на Z-претегления измерен сигнал може да се направи на всяка
позиция. За съхранение на данни, записването на сигнала изисква:
• SD карта: Всички хардуерни версии
• CF карта: G1 – 3
• USB памет: G4

Гласови анотации могат да бъдат прикачени към реверберацията
Времеви проект, към източници, към приемници и към измервания на всяка
позиция
Възпроизвеждане: Възпроизвеждането на гласови пояснения или записи на
сигнали може да се слуша с помощта на слушалки/слушалки, свързани към
гнездото за слушалки
Регулиране на усилването: –60 dB до +60 dB
ТЕКСТОВИ И ИЗОБРАЖИТЕЛНИ АНОТАЦИИ
Текстови и графични пояснения (само за тип 2270) могат да бъдат
прикачени към проекта за време на реверберация, към източници, към
Приемници и измервания на всяка позиция
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GPS АНОТАЦИИ

Проект: Данните от измерванията за всички позиции, дефинирани в

Към проекта може да се прикачи текстова анотация с GPS информация

стая, се съхраняват с шаблона на проекта

(географска ширина, дължина, надморска височина и грешка в позицията).

Работа: Проектите са организирани в Работа

Изисква връзка с GPS приемник

Удобства на Explorer за лесно управление на данни (копиране, изрязване, поставяне,
изтриване, преименуване, отваряне на проект, създаване на задание, задаване на име на

Управление на данни

проект по подразбиране)

Шаблон на проекта: Дефинира настройките за показване и измерване

За спецификации и подробности относно документирането на резултатите в

Квалификатор тип 7830 и квалификатор тип светлина 7831, моля, вижте
продуктовите данни BP 1691

Софтуерни спецификации – 2-канална опция BZ-7229
2-канална опция BZ-7229 е стандартно приложение, включено във всички

Широколентов анализ

нови анализатори тип 2270. Той добавя 2-канална функционалност към

Динамичен обхват: от типичен шумов под до макс. ниво за 1 kHz сигнал с

измервател на нивото на звука, честотен анализ, регистриране, подобрено

чист тон, A-претеглено: • Висок диапазон: 28,5 до 140 dB

регистриране и софтуер за акустика на сгради и към опцията за запис на
сигнал на тип 2270

• Нисък диапазон: 16,6 до 110 dB

Забележка: 2-каналното подобрено регистриране не е налично за
хардуерни версии 1 – 3.

Диапазон на първичния индикатор: В съответствие с IEC 60651, A
претеглен: • Висок диапазон: 41,7 dB до 122,3 dB

Моля, направете справка с продуктовите данни BP 2190 за спецификации
на 2-канален софтуер за акустика на сгради

• Нисък диапазон: 23,5 dB до 92,3 dB

По принцип 2-каналната опция добавя допълнителен канал за

Диапазон на линейност: В съответствие с IEC 60804, A-претеглен: • Висок

измервателни данни. Двата канала могат да имат вход от един и същ тип

диапазон: 39,6 до 140,8 dB

преобразуватели (като два микрофона) или два различни преобразувателя

• Нисък диапазон: 21,4 до 110,8 dB

(като един микрофон и един акселерометър)

Линеен работен обхват: В съответствие с IEC 61672: • A-претеглено: 1
kHz
– Висок диапазон: 43,0 dB до 139,7 dB

САМОГЕНЕРИРАНО НИВО НА ШУМ
Типични стойности при 23 °C за номинална чувствителност на микрофона при
отворена верига:

– Висок диапазон: 41,7 dB до 139,7 dB
– Нисък диапазон: 25,5 dB до 109,7 dB

Висок диапазон:

Претегляне

– Нисък диапазон: 24,8 dB до 109,7 dB
• C-претеглено: 1 kHz

Електрически микрофон 14,6 dB

„А“

Обща сума

– Висок диапазон: 45,9 dB до 139,7 dB

28,3 dB 28,5 dB

"Б"

13,4 dB

"° С"

– Нисък диапазон: 30,6 dB до 109,7 dB

26,9 dB 27,1 dB

13,5 dB

27,0 dB 27,2 dB

„Z“ 5 Hz–20 kHz

15,3 dB

31,2 dB 31,3 dB

„Z“ 3 Hz–20 kHz

15,3 dB

32,1 dB 32,2 dB

• Z-претеглено: 1 kHz

Peak C Диапазон: В съответствие с IEC 61672, 1 kHz: • Висок
диапазон: 58,5 dB до 142,7 dB
• Нисък диапазон: 42,3 dB до 112,7 dB
Честотен анализ
Динамичен обхват: от типичен шумов под до макс. ниво за чист тонален
сигнал при 1 kHz 1/3-октава:

Нисък диапазон:

Претегляне

Електрически микрофон 14,6 dB

„А“

12,4 dB 16,6 dB

"Б"

13,4 dB

11,5 dB 15,6 dB

"° С"

13,5 dB

12,9 dB 16,2 dB

„Z“ 5 Hz–20 kHz

15,3 dB

18,3 dB 20,1 dB

„Z“ 3 Hz–20 kHz

15,3 dB

25,5 dB 25,9 dB

ОБХВАТИ НА ИЗМЕРВАНЕ
Пълният диапазон на измерване на нивото се покрива в две

Обща сума

• Висок диапазон: 18,5 до 140 dB
• Нисък диапазон: 1,3 до 110 dB
Линеен работен диапазон: В съответствие с IEC 61260:
• Висок диапазон:

39,3 до 140 dB

• Нисък диапазон:

20,6 до 110 dB

Измервания с BZ-7222 и BZ-7223
Два канала, всеки с всички данни от измерването на един канал, с
изключение на общи параметри за поддръжка като начален час, изминало

време и т.н., както и данни за времето и GPS.
настройки на диапазона: High Range за най-малко чувствителния диапазон и Low
Диапазон за най-чувствителния диапазон

Когато използвате микрофон тип 4189:
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Детектор за по-малък обхват: Наблюдава по-ниския обхват на всички

Широколентови данни, съхранявани на всеки интервал на регистриране:

честотно претеглени детектори. Underrange се задава, ако нивото е под

Всички или до 10 избираеми широколентови стойности от двата канала

долната граница на линейния работен диапазон. Налични детектори за
двете гл. 1 и гл. 2
АВТОМАТИЧЕН ДИАПАЗОН

Предвидени са ръчни и автоматични контроли на диапазона
Спектърен дисплей (за BZ-7223)
Спектрите от двата канала могат да се наслагват. Данните от различни
типове трансдюсери се показват с индивидуална Y ос
Спектри за дисплей (вход за микрофон):

Данни за спектъра, съхранявани на всеки интервал на регистриране: Всички
или до четири избираеми спектъра от двата канала (лиценз за
изисква се BZ-7223)
2-канален запис на сигнал (изисква се лиценз за BZ-7226): 2-канален запис
на сигнал е наличен в Sound Level Meter,
Честотен анализ, регистриране и подобрено регистриране

Софтуер
Сигналите от двата канала могат да бъдат записани в "стерео" вълнов файл
от 2 × 24 бита или 2 × 16 бита

• Ch.1 – Ch.2 LXeq

Забележка: 2 × 24 бита при 48 kHz не е наличен за хардуерни

• Ch.2 – Ch.1 LXeq
X = A, B, C или Z

версии 1 – 3

Спектри за дисплей (акселерометър или директно въвеждане):

СКОРОСТ НА ДИСКРЕТКА И ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗАПИС ЗА 2-КАНАЛ

• Ch.1 – Ch.2 Линеен

ЗАПИСВАНЕ

• Ch.2 – Ch.1 Линеен
Честота на дискретизация (kHz)

• Ch.1 – Ch.2 LXeq

Максимум

• Ch.2 – Ch.1 LXeq

Предварителен запис (и)

• Ch.1 – Ch.2 LYeq

16-битов

• Ch.2 – Ch.1 LYeq
X = A или B. Y = C или Z

Максимален предварителен запис (s)

Единични стойности за дисплей (акселерометър или директно въвеждане):

48

230 110

70

30

230 110

70

30

3

NA

150 70

43

16

150 70

43

16

16

G1 – 3 50 20 10 0
G4

16-битов

• Ch.1 – Ch.2 Линеен

Максимум

• Ch.2 – Ch.1 Линеен

Предварителен запис (и)

• Ch.1 – Ch.2 Линеен детектор 2 (само при вход)

24-битов

• Ch.2 – Ch.1 Линеен детектор 2 (само при вход)

24

8

Единични стойности за дисплей (вход за микрофон):

10

G1 – 3 30
G4

Максимален предварителен запис (s)

Измервания с BZ-7224 и BZ-7225

24-битов

Бързо регистриране: До общо четири от широколентовите параметри от

Памет (KB/s) 16 бита

32

64

96

192

Памет (KB/s) 24 бита

48

96

144

288

100 ms от двата канала могат да бъдат регистрирани (включително
параметъра от 10 ms за входен звук). До два спектъра от 100 ms от двата
канала

Софтуерни спецификации – Опция за оценка на тона BZ-7231

РАЗРЕШИТЕЛНО

2: Определяне на нивата на шум в околната среда. Приложение CD

Опция за оценка на тона BZ-7231 е стандартно приложение, включено във

(информативно) Обективен метод за оценка на чуваемостта на тонове в шум

всички нови анализатори тип 2250/2270. Опцията може да се използва с FFT

– Справка Опростен метод

шаблона (BZ-7230) или с 1/3октава и шаблон за регистриране (BZ-7223, BZ-7224 или BZ-7225)1/3октава и шаблон за регистриране (BZ-7132 и BZ-7133)

FFT-базирана оценка на тона (само с BZ-7230)
СТАНДАРТ
Оценката на тона се основава на измерения FFT спектър в съответствие с
ISO 1996:2007 Акустика – Описание, оценка и измерване на шума в околната
среда – част

СПЕКТРИ ОЦЕНЕНИ
Всеки показан звук FFT1/3-октавен спектър (FFT, Ref или
MaxLeq) могат да бъдат оценени
Оценката се прави като последваща обработка, тоест когато
измерването е на пауза или спряно
НАСТРОЙКА СПОРЕД СТАНДАРТА

Настройките в нарушение на стандарта се показват като такива на дисплея,
след което можете да приемете да приложите настройката по подразбиране
При възможност ще се направи оценка на тона, въпреки стандартните
нарушения. За оценка на тона съгласно ISO 1996–2, Приложение D, можете
да зададете разделението между ниските и
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среден честотен диапазон, разделението между средния и високия
честотен диапазон и границите за разликите в нивата между съседни
ленти
Критерий за търсене на тон: 0,1 до 4,0 dB на стъпки от 0,1 dB

Оценка на тона на базата на 1/3 октава (само с
BZ-7223/24/25)
Оценката на тона се основава на измерения 1/3-октавен спектър в
съответствие с международния „ISO 1996:2007 Акустика – Описание,

ТОН ПРИ КУРСОРА

оценка и измерване на шума в околната среда – част 2: Определяне на

Синусоидален тон е наличен на изхода за слушалки, за да помогне за

нивата на шум в околната среда. Приложение D (информативно)

потвърждаване на идентифицираните тонове

Обективен метод за оценка на чуваемостта на тоновете в шума –

Честота: Честотата се избира от главния курсор

Опростен метод“ или италианския закон „DM 16-03-1998: Ministero

Усилване: –70 dB до +10 dB

dell'ambiente, Decreto 16 marzo 1998“

Опции: Генерираният тон може да бъде смесен с входния сигнал

КУРСОР ЗА ОЦЕНКА НА ТОНА

СПЕКТРИ ОЦЕНЕНИ

Всички намерени тонове се показват на дисплея.
Курсорът на тона първоначално се поставя на най-изпъкналия тон и

Показаният 1/3-октавен спектър (Leq, Lmax или Lmin) може да бъде оценен.
Оценката се прави като последваща обработка, тоест когато измерването

след това може да се преминава през намерените тонове.

е на пауза или спряно

Можете също да използвате главния курсор, за да преминете през тоновете

НАСТРОЙКА СПОРЕД СТАНДАРТА

РЕЗУЛТАТИ

Настройките в нарушение на стандарта се показват като такива на дисплея.

Резултатите се показват в панела Tone и в панела Value

След това можете да приемете да приложите настройката по подразбиране.

Те не се записват с измерването

При възможност ще се направи оценка на тона, въпреки стандартните

Всички тонове: Честота, Ниво на тона Lpti, Ниво на маскиращ шум Lpn,
Чуваемост ΔLta, Критична лента CB, Разлика в нивото на тон срещу шум
ΔLts, Критерий за чуваемост ΔLts,krit
Най-забележим тон: ниво на тона Lpt, настройка Kt
КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
На дисплея индикатор за качество (усмивка) ще покаже, че е налична
подсказка за оценка на качеството на тона. Кликнете върху индикатора, за
да видите подсказката

нарушения. За оценка на тона съгласно ISO 1996-2, Приложение D, можете
да зададете разделението между нисък и среден честотен диапазон,
разделението между среден и висок честотен диапазон и границите за
разликите в нивата между съседните ленти.
За оценка на тона съгласно DM 16-03-1998, тоновете се тестват спрямо
контурите на силата на звука. Изберете между ISO 226: 1987 свободно поле,
1987 дифузно поле и 2003 свободно поле

РЕЗУЛТАТИ
Тоновете се показват над спектъра, когато тонът е избран като
параметър на спектъра. Получената корекция може да се види в панела
Стойности. Не се записва с
измерване

Спецификации на софтуера – Опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234
Опцията за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234 е активирана с отделен лиценз. Добавя G-претегляне и параметри на човешката вибрация,
както и интегриране и двойно интегриране на сигнала за ускорение за параметрите на вибрациите и изместването към измервателя на нивото на
звука, честотния анализ, регистрирането и софтуера за подобрено регистриране и добавя нискочестотни 1/1- и 1/3- октавен анализ към софтуер за
честотен анализ, регистриране и подобрен софтуер за регистриране

G-претегляне
Спецификациите за G-претегляне се отнасят за тип 2250/2270,
оборудван с един от типовете микрофони 4193 или 4964 (и двата със или
без нискочестотен адаптер UC-0211) и
Микрофонен предусилвател ZC-0032

Стандарти
Съответства на следните национални и международни стандарти:
• ISO 7196:1995
• ANSI S1.42–2001 (R2011)
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Анализ

Единична гама:

ДЕТЕКТОРИ
G-претеглени (заместващи C/Z-претеглени) широколентови детектори
с едно експоненциално времево претегляне от 10 s, един линейно

Микрофон
4193
4194 + UC-0211

осредняващ детектор и един пиков детектор.

4964

ИЗМЕРВАНИЯ

4964 + UC-0211

Y = времеви тегла F или S

Ниска (dB)

Висок (dB)

41.0

161,0

44.1

151.4

29.6

149,0

32.6

139.3

Ниска (dB)

Висок (dB)

41,6

161,0

Спектри за показване и съхранение (изисква се BZ-7223):
LGeq

LGSmax

LGSмин

LGFмин

LGFmax

Микрофон
4193

Спектри само за дисплей (изисква се BZ-7223):
LGS

LGF

LGYN1

LGYN2

LGYN3

LGYN4

LGYN5

LGYN6

LGYN7

Единични стойности за показване и съхранение:

LGeq

LG10макс

LGpeak

TGpeak

LG10мин

Единични стойности само за показване:

LG10

Висок диапазон:

LGpeak, 1s

ОБХВАТИ НА ИЗМЕРВАНЕ

4194 + UC-0211
4964
4964 + UC-0211

51.8

151.4

30.3

149,0

41.7

139.3

Ниска (dB)

Висок (dB)

41.0

131,0

Нисък диапазон:

Микрофон
4193
4194 + UC-0211
4964
4964 + UC-0211

44.1

147.4

29.6

119,0

32.6

137.3

G-претеглен линеен работен диапазон при референтна честота
на G-филтър 10 Hz

Обща вибрация
Спецификациите за общи параметри на вибрации се отнасят за
Тип 2250/2270, оборудван с акселерометър

Анализ

Анализ
ДЕТЕКТОРИ
Допълнение към настройките Acc Linear и Acc 1k – 20 kHz за двата
широколентови детектора:

Съответства на следните международни стандарти:
• ISO 2954

Vel 3 – 20 000 Hz

Vel 0,3 – 1000 Hz

Vel 10 – 1000 Hz

• Серия ISO 10816

Vel 1 – 100 Hz

Dis 10 – 1000 Hz

Dis 30 – 300 Hz

Dis 1 – 100 Hz
Теглото за пиковия детектор може да бъде зададено на една от
настройките, избрани за широколентовите детектори или Acc Linear
Теглото за детекторите на спектъра може да бъде зададено на Acc
Linear или Vel 3 – 20000 Hz, Vel 0.3 – 1000 Hz, Vel 10 – 1000 Hz или Vel 1
– 100 Hz
Единични стойности за показване и съхранение: Peak-Peak за
изместване

Човешка вибрация
Спецификациите за параметрите на човешката вибрация се
прилагат за тип 2250/2270, оборудван с акселерометър.
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Стандарти

Wmb е ограничителната част на Wm. Whb е частта, ограничаваща

Съответства на следните международни стандарти:

лентата на Wh , а Wxb е частта, ограничаваща честотната лента на

• ISO 8041:2005 •

Wb, Wc, Wd, We, Wj и Wk

ISO 5349–1 • Серия

Теглото за пиковия детектор може да бъде зададено на една от

ISO 2631 • DIN

настройките, избрани за широколентовите детектори или Acc Linear.

45669-1:2010–09

Теглото за спектралните детектори може да бъде настроено на Acc Linear
или Vel 0,3 – 1000 Hz или Vel 1 – 100 Hz

Анализ

ИЗМЕРВАНИЯ

ДЕТЕКТОРИ
Всеки от два широколентови детектора може да бъде настроен на
едно от теглата:

Acc Линеен

Vel 0,3 – 1000 Hz

Vel 1 – 100 Hz

Wb

Тоалетна

Единични стойности за показване и съхранение:

MTVV

KBFмакс

KBFTm

Пик-Пик

Wd

Единични стойности само за показване:

Ние

Wj

Wh

aW,1s

седмица

Wm

Wxb

Whb

Wmb

KBF

Нискочестотен 1/1- и 1/3-октавен анализ
Честотен анализ
ЦЕНТРАЛНИ ЧЕСТОТИ
1/1-окт. Централни честоти на лентата: 1 Hz до 16 kHz
1/3-окт. Централни честоти на лентата: 0,8 Hz до 20 kHz

Стандарти
Съответства на следните национални и международни
Стандарти:

Звукови измервания
Измерванията на нискочестотен звук изискват използването на
нискочестотен микрофон. Това може да бъде тип 4193 или тип 4964, и
двата заедно с нискочестотен адаптер UC-0211

Измервания на вибрации
Brüel & Kjær препоръчва акселерометър с ниско ниво
Тип 8344 за измерване на нискочестотни вибрации

• IEC 61260–1 (2014), 1/1-октавни ленти и 1/3-октава
Ленти, клас 1
• IEC 61260 (1995–07) плюс поправка 1 (2001–09), 1/1-октавни ленти и
1/3-октавни ленти, клас 0
• ANSI S1.11–1986, 1/1-октавни ленти и 1/3-октавни ленти, ред 3, тип
0–C
• ANSI S1.11–2004, 1/1-октавни ленти и 1/3-октавни ленти, клас 0
• ANSI/ASA S1.11–2014 Част 1, 1/1-октавни ленти и 1/3-октавни ленти,
клас 1

Спецификации – Measurement Partner Suite BZ-5503
BZ-5503 е включен с типове 2250 и 2270 за лесно синхронизиране на

Препоръчителен компютър:

настройките и данните между компютъра и ръчния анализатор.

• Intel® Core™ i3

BZ-5503 се доставя на ENV DVD BZ-5298

• Microsoft®.NET 4.5

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЮТЪР

• 2 GB памет
• Звукова карта

Операционна система: Windows® 7, 8.1 или 10 (всички в 32-bit или 64битови версии)

• DVD устройство

• Поне един свободен USB порт
• Solid State Drive

ОНЛАЙН ДИСПЛЕЙ НА ДАННИ ТИП 2250/2270

PC и се показва онлайн с компютъра, използвайки същия потребителски

Измерванията на анализатора могат да се контролират от

интерфейс на компютъра, както на анализатора
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Дисплей: 1024 × 768 (препоръчва се 1280 × 800)

ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА

Measurement Partner Suite е набор от модули, включително инструменти за

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ
Explorer: Средства за лесно управление на анализатори, потребители, задания,
проекти и шаблони на проекти (копиране, изрязване, поставяне, изтриване,
преименуване, създаване)

Data Viewer: Преглед на данните от измерванията (съдържание на проекти)
Синхронизация: Шаблоните на проекти и проекти за конкретен
потребител могат да бъдат синхронизирани между компютър и анализатор
и между локални и облачни архиви. Measurement Partner Suite BZ-5503
обединява анотациите на Measurement Partner Field App със съответния

последваща обработка на данни, получени с Type2250/2270.
Налични са следните модули за последваща обработка:
• Logging Module BZ-5503-A
• Спектър модул BZ-5503-B
• Модул за анализ на WAV файлове BZ-5503-C
Тези модули помагат да се оценят данните от регистриране и измерените
спектри, като например изчисляване на приноса от маркери в профил на
регистриране или коригиране на спектри за фонов шум
СОФТУЕРНИ НАДГРЕЙДИ НА РЪЧНИ АНАЛИЗАТОРИ И

проект за анализатор

ЛИЦЕНЗИ

ПОТРЕБИТЕЛИ

Потребители от тип 2250/2270 могат да бъдат създавани или изтривани

МОЩНОСТИ ЗА ИЗНОС
Excel®: Могат да се експортират проекти (или определени от потребителя части).

Microsoft® Excel® (поддържа се Excel 2003 – 2016)

Софтуерът контролира софтуерните надстройки на анализатора и
лицензирането на приложенията на анализатора

ИНТЕРФЕЙС КЪМ РЪЧЕН АНАЛИЗАР
USB, LAN или интернет връзка

Софтуер Brüel & Kjær: Проектите могат да бъдат експортирани* в

ЛИЦЕНЗ МОВЕР

Predictor-LimA Тип 7810, Акустичен детерминатор

За да преместите лиценз от един анализатор на друг, използвайте BZ-5503

Тип 7816, протектор тип 7825, квалификатор (лек) тип 7830

заедно с License Mover VP-0647

(7831), PULSE Mapping за интензитет на звука на ръчни устройства
Тип 7962/7752/7761 или PULSE Reflex

ЕЗИК
Потребителски интерфейс на китайски (Китайска народна република),
китайски (Тайван), хърватски, чешки, датски, английски, фламандски,
френски, немски, унгарски, японски, италиански, корейски,
полски, португалски, румънски, руски, сръбски, словенски,
Испански, шведски, турски и украински

*

Не всички данни са налични във всички експорти. Експортираните

ПОМОГНЕ

данни зависят от типа и целта на експорта.

Кратка контекстно-зависима помощ на английски език

Информация за поръчка
Тип 2250-S

Ръчен анализатор

ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ

Тип 2270-S

2-канален ръчен анализатор

• FB-0679: Шарнирен капак (само тип 2250)

Тип 2250-SC

Ръчен анализатор със звук

• FB-0699: Шарнирен капак (само тип 2270)

Калибратор тип 4231

• QB-0061: Батерия

2-канален ръчен анализатор с

• ZG-0426: Мрежово захранване

Звуков калибратор Тип 4231

• UA-1650: 90 mm диам. Предно стъкло с AutoDetect

Тип 2270-SC

които включват следното като стандарт:
ВКЛЮЧЕН СОФТУЕР
• BZ-7222: Софтуер за измерване на нивото на звука

• BZ-7223: Софтуер за честотен анализ
• BZ-7231: Опция за оценка на тона

• Задължителен комплект аксесоари UA-1710-D01, включително:
– KE-0441: Защитен капак за ръчен анализатор
– UL-1050: Безжичен USB-A (M) адаптер
– UA-1651: Удължител за статив, за ръчен анализатор
– UA-1654: 5 допълнителни стилуса

• BZ-7232: Софтуер за наблюдение на шума

– UA-1673: Адаптер за стандартна стойка за статив

• BZ-7229: 2-канална опция (само тип 2270)

– DH-0696: Каишка за китка

ВКЛЮЧЕНИ МИКРОФОН И ПРЕДУСИЛВАТЕЛ

– DD-0594: Защитен щепсел, за ръчен анализатор без предусилвател

• Тип 4189: ½″ предварително поляризиран микрофон със свободно поле
или

• Тип 4190: ½″ микрофон със свободно поле
или

• Тип 4966: ½″ микрофон със свободно поле
• ZC-0032: Микрофонен предусилвател

– AO-1494: Кабел, USB 2.0, USB-A (M) към USB-micro-B (M) черен, 1,8 m
(5,9′), макс. +70 °C (158 °F)

– BZ-5298: DVD със софтуер за околната среда
Забележка: Тези аксесоари се предлагат и отделно
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Анализатор сам

UL-1019

За закупуване на ръчен анализатор без микрофон или предусилвател
поръчайте:
Тип 2250-W

Ръчен анализатор за вибрации
измервания

Тип 2270-W

2-канален ръчен анализатор за
измерване на вибрации

UL-0250

CF WLAN карта за ръчни анализатори за
хардуерни версии 1 – 3
USB към RS–232 конвертор за хардуерна версия
4

КАЛИБРИРАНЕ
Тип 4231

Звуков калибратор (пасва в KE-0440)

Тип 4226

Многофункционален акустичен калибратор

Софтуерът и аксесоарите се предлагат отделно

Тип 4228

Пистонфон

Тип 4294

Възбудител за калибриране

СОФТУЕРНИ МОДУЛИ

Тип 4294-002

Калибриращ възбудител за тип 8344

BZ-7224

Софтуер за регистриране (включително карта с
памет)

BZ-7225

Подобрен софтуер за регистриране
(включително карта с памет)

BZ-7225-UPG

Тип 4964
Тип 8344

Нискочестотен микрофон
Акселерометър с ниско ниво

Надстройте от софтуер за регистриране

КАБЕЛИ

BZ-7224 към подобрен софтуер за регистриране

AO-0440-D-015 Сигнален кабел, LEMO към BNC мъжки, 1,5 m

BZ-7225 (не включва карта с памет)
BZ-7226

ТРАНСДУЦЪРИ

(5′)
АО-0646

Звуков кабел, LEMO към Minijack, 1,5 m (5′)

Опция за запис на сигнал
Софтуер за време на реверберация

AO-0697-D-030 Удължителен кабел за микрофон, 10-пинов

BZ-7230

Софтуер за строителна акустика
FFT софтуер

AO-0697-D-100 Удължителен кабел за микрофон, 10-пинов

BZ-7233

Софтуер за интензитет на звука (само тип

AO-0701-D-030 Кабел за акселерометър, LEMO към M3, 3 m

BZ-7234

2270)
Подобрена вибрация и ниска
Опция за честота

AO-0702-D-030 Кабел за акселерометър, LEMO до 10 – 32

BZ-7227
BZ-7228

Партньор за измерване, модул за регистриране
(вижте данните за продукта BP 2430)

BZ-5503-B

Партньор за измерване, Spectrum
Модул (вижте продуктовите данни BP 2430)

BZ-5503-C

Партньор за измерване, WAV файл
Модул за анализ (вижте данните за продукта

BP 2430)
BZ-5503-D

BZ-5503-E

Приложение Measurement Partner Field за iOS

MIL-C-5015, 5 м (16′)
AO-0726-D-030 Сигнален кабел, LEMO към SMB (за Tacho
Сонда MM-0360/2981), 3 m (10′)
AO-0727-D-010 Сигнален кабел, LEMO към BNC женски, 1 m
(3,3′)
AO-0727-D-015 Сигнален кабел, LEMO към BNC женски, 1,5 m (5′)

РАЗНИ
Тип 3535-A

Влизане в облак на партньор за измерване

Measurement Partner Cloud Basic, основен

година
BZ-5503-G-012 Облак на партньор за измерване
Абонамент за професионално корпоративно

JP-1041

Калъф за всякакви атмосферни условия (вижте данните за продукта

BP 2251)
Двоен 10-полюсен адаптер

КЕ-0440

Чанта за пътуване

UA-0587

Статив

UA-0801

Малък статив

UA-0588

Адаптер за статив за модули микрофон/
предусилвател ½″

UA-1317

Стойка за микрофон

Protector™ – софтуер за изчисляване на

UA-1404

Комплект външен микрофон

личната експозиция на шум

UA-1672

Вложка за автоматично откриване за UA-1650

облачно хранилище за една година

Тип 7831

Квалификатор Light (следваща обработка)

Тип 7830

Квалификатор (следваща обработка)

ИНТЕРФЕЙС
UL-1016

AO-0722-D-050 Кабел за акселерометър, LEMO към

Store® и Google Play™)

абонамент за съхранение в облак за една

Тип 7825

(10′)

и Android (безплатно изтегляне от App

Ниво, безплатно облачно хранилище

BZ-5503-F-012

LEMO, 10 м (33′)

UNF, 3 м (10′)

КОМПЮТЪР СОФТУЕР

BZ-5503-A

LEMO, 3 м (10′)

10/100 Ethernet CF карта за хардуерни версии
1–3

UC-0211

Нискочестотен адаптер

UL-1009

SD карта с памет за ръчни анализатори

UL-1013

CF карта с памет за ръчни анализатори,
за хардуерни версии 1 – 3

UL-1017

SDHC карта с памет за ръчни анализатори
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ZG-0444

Зарядно за QB-0061 батерия

MM-0256-A

Комплект метеорологична станция

MM-0316-A

Комплект метеорологична станция

AO-0523-D-100 Кабел, от Тип 2250/2270 към усилвател на мощност, 10 m
(33 ft)
AO-0524-D-100 Кабел от тип 2250/2270 до

Включен с MM-0256-A или MM-0316-A:
• MM-0256-002: Метеорологична станция с шест параметъра (и

Тип 4224, 10 м (33 фута)
AQ-0673

Кабел, от усилвател на мощност до източник на
звук, 10 м (33 фута)

монтажен комплект)
• MM-0316-002: Двупараметърна метеорологична станция (и комплект

UA-1476

за монтаж)
• AO-0657: USB кабел

За повече информация относно тези аксесоари вижте продуктовите данни
BP 2190

• AO-0659: Кабел M12 8-пинов (F) към LEMO 1-B 8-пинов (M), 10 m (33,3′)
• BR 1779: Ръководство за метеорологичната станция

Безжично дистанционно управление

Сервизни продукти
ПОДДРЪЖКА

• DB-4364: Адаптер за стълб на метеорологичната станция

2250-EW1

• KE-4334: Калъф за носене на метеорологична станция

Удължена гаранция, една година удължаване

2270-EW1

Удължена гаранция, една година удължаване

• QX-0016: Отвертка
• QX-1171: 2,5 мм шестостенен ключ
• UA-1707-A: Адаптер за триножник на метеорологичната станция

• ZH-0689: USB адаптер за метеорологична станция
ИЗГРАЖДАНЕ НА АКУСТИКА И ВРЕМЕ НА РЕВЕРБЕРАЦИЯ
АКСЕСОАРИ
Тип 2734-A
Тип 2734-B

АКРЕДИТИРАН КАЛИБРИРАНЕ
2250-CAI
2250-CAF

Акредитирано калибриране от тип 2250

2250-CTF

Проследимо калибриране на тип 2250

2250-TCF

Тест за съответствие тип 2250, със сертификат

Усилвател на мощност

Мощностен усилвател с вграден UL-0256

2270-CAI

Безжична аудио система
UL-0256
Тип 4292-L
КЕ-0449
КЕ-0364
Тип 4295
КЕ-0392

Акредитирано първоначално калибриране на

Тип 2250

Акредитирано първоначално калибриране на

Тип 2270

Безжична аудио система
Източник на звук OmniPower

2270-CAF

Акредитирано калибриране от тип 2270

2270-CTF

Полетна кутия за тип 4292-L

Проследимо калибриране на тип 2270

2270-TCF

Тест за съответствие тип 2270, със сертификат

Кутия за пренасяне на статив за тип 4292-L
Всепосочен източник на звук
Калъф за носене за тип 4295
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Съответствие с екологичните стандарти
Маркировката CE е декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви
на ЕС
Знакът RCM показва съответствие с приложимите технически стандарти на ACMA – тоест за
телекомуникации, радиокомуникации, EMC и EME
Маркировката RoHS на Китай показва съответствие с административните мерки за контрол на замърсяването, причинено от
електронни информационни продукти, съгласно Министерството на информационните индустрии на Китайската народна
република
Маркировката WEEE показва съответствие с Директивата за WEEE на ЕС
Безопасност

EN/IEC 61010–1, ANSI/UL 61010–1 и CSA C22.2 No.1010.1: Изисквания за безопасност за електрическо оборудване за
измерване, контрол и лабораторна употреба

EMC Емисии EN/IEC 61000–6–3: Общ стандарт за емисии за жилищни, търговски и леки индустриални среди
EN/IEC 61326: Електрическо оборудване за измерване, контрол и лабораторна употреба – изисквания за ЕМС
CISPR 22: Характеристики на радиосмущенията на оборудване за информационни технологии. Ограничения за клас B
IEC 61672–1, IEC 61260, IEC 60651 и IEC 60804: Стандарти за измервателни уреди
Забележка: Горното е гарантирано само при използване на аксесоари, изброени в този документ

EMC Имунитет EN/IEC 61000–6–2: Общ стандарт – Имунитет за промишлени среди
EN/IEC 61326: Електрическо оборудване за измерване, контрол и лабораторна употреба – изисквания за ЕМС
IEC 61672–1, IEC 61260, IEC 60651 и IEC 60804: Стандарти за измервателни уреди
Забележка: Горното е гарантирано само при използване на аксесоари, изброени в този документ

Температура IEC 60068–2–1 & IEC 60068–2–2: Тестване на околната среда.
Студ и суха топлина
Работна температура: –10 до +50 °C (14 до 122 °F)
Температура на съхранение: –25 до +70 °C (–13 до 158 °F)
Влажност

IEC 60068–2–78: Влажна топлина: 93% RH (без конденз при +40 °C (104 °F)). Време за възстановяване 2 ~ 4 часа

Механични

Неработещ: IEC
60068–2–6: Вибрации: 0,3 mm, 20 m/s2, 10 – 500 Hz
IEC 60068–2–27: Удар: 1000 удара при 400 m/s2
IEC 60068–2–27: Удар: 1000 m/s2, 6 посоки

Заграждение

IEC 60529 (1989): Защита, осигурена от кутии: IP 44*

* С предусилвател, удължителен кабел или защитен щепсел, свързан към горния контакт и шарнирен капак, защитаващ долните конектори.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА MICRO USB WIRELESS
АДАПТЕР UL-1050*
Безопасност

FCC ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ ЗА
МИКРО USB БЕЗЖИЧЕН АДАПТЕР UL-1050*

EN 60950–1:2006+A11:2009+A1:2010
+A12:2011

EMC излъчване EN 301 489–1 V1.9.2
EN 301 489–17 V2.2.1
EN 55022: 2010+AC:2011

FCC идентификатор KA2WA121A1
Правило на FCC, части 15c

Честота

Изходни ватове 0,269

EN 300 328 V1.7.1

ЕО декларация за

Здраве

EN 62311:2008

съответствие

Ограничаване на

EN 50581:2012

Спектър &

Опасни

2412.0 – 2462.0

Обхват (MHz)

C-Tick

1Tx1R 802.11bgn USB адаптер
AS/NZS 4268: 2008+A1:2010

Упълномощаване

вещества
*

От декларацията на D-Link Corporation за съответствие за Wireless N 150 Micro USB адаптер DWA-121.
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Приложение А
Параметри за настройка

Това приложение описва всички параметри за настройка, включени в шаблона.
За 2-канална настройка някои параметри се удвояват – един за Ch.1 и един за Ch.2 (само тип 2270).
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А.1

Вход

Таблица A.1 Входни параметри

Параметър
Входен канал

Сила на звука*

Коментирайте

Стойности

гл. 1

Определя дали Input Ch. 1 или Input Ch. 2 се използва за измерване.

гл. 2

(Предлага се само в 1-канални шаблони тип 2270)

Свободно поле

Определя дали силата на звука и нивото на силата на звука се изчисляват въз
основа на условията. за да следвате
настройката
Корекция
на звуковото
поле.
Свободно
поле или на
Дифузно
поле
Настроен на Автоматичен

За неизвестен тип микрофон можете да зададете Loudness на състоянието, което
Автоматично дифузно поле

отговаря на вашата заявка.
Предлага се само за вход за микрофон
Този параметър трябва да бъде настроен така, че да съответства на

Тригерен вход†

оборудването, свързано към гнездото Trigger Input на конекторния панел на
анализатора.

Задайте го на Нито един, ако не се използва.
Няма MATRON Handswitch Voltage Level

Ръчен превключвател
MATRON
Задайте Trigger Input на ако анализаторът
се използва
в системата MATRON. Тази

Волтаж

за

Мониторинг

настройка трябва да се използва и ако искате да използвате ръчния превключвател
ZH-0680 за ръчно задействане на запис на сигнал.

Моля, обърнете внимание: Това може да се използва само заедно с
анализатори със сериен номер над 2479652.

Задайте Trigger Input на , ако искате
Ниво да
на контролирате
напрежение записа на сигнала чрез ниво
на напрежение, генерирано от външно оборудване. Нивото на напрежението
трябва да генерира поне 2 V за включено и по-малко от 1 V за изключено.
Продължителността на стабилното ниво трябва да бъде най-малко 1 s, за да може
да бъде разпознато от анализатора

за Мониторинг
Задайте Trigger Input на , ако искате
да наблюдавате
напрежението на този вход.
Волтаж
Тази настройка може да се използва заедно с Известия – вижте раздел 8.4. Тази
настройка не може да се комбинира с

Ниво

Ръчен превключвател MATRONили Волтаж
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Таблица A.1 (Продължение) Входни параметри

Параметър
Етикет

Коментирайте

Стойности

До четири

Етикети за каналите:

знака

Най-ляво е за Канал 1 (по подразбиране е зададено на
Най-дясно за Канал 2 (по подразбиране зададено на

гл.1
)
гл.2
).

(Предлага се само в 2-канални шаблони тип 2270)
Вход

Горна част

Гнездо Задно гнездо

Определя дали входът се взема от горния гнездо или от задния гнездо („Вход“
на панела с конектори). Свържете вашата сонда към този контакт

Моля, обърнете внимание: Корекциите на звуковото поле и предното
стъкло могат да се добавят както към горния контакт , така и към задния
контакт (входни параметри). Все пак внимавайте да не добавите „двойна“
корекция – например, ако сте записали сигнала от изходното гнездо на
касетофон и по-късно искате да анализирате отново записа през задния гнездо.
В този случай трябва да зададете Microphone Type на в менюто Transducer за

неизвестен

използвания трансдюсер, когато използвате Rear Socket Input

Корекция на звуковото поле

Свободно поле

Дифузно поле
Поле на налягане

Изберете корекция, съответстваща на звуковото поле на вашите
измервания, т.е. можете да направите правилни измервания в дифузно поле,
като използвате микрофон със свободно поле тип 4189 или 4190, като изберете
корекция. Дори

Дифузно поле

Свободно поле

корекцията на микрофон със свободно поле ще подобри

цялостната честотна характеристика на системата. Обикновено ISO изисква
условия на свободно поле, а ANSI изисква условия на дифузно поле. Проверете
вашите местни стандарти за настройката, от която се нуждаете. Полето под
налягане е достъпно само за тип 4192.
Не се прави корекция за неизвестни преобразуватели.
Налично само за вход за микрофон.
Автоматично разпознаване на предното стъкло

На
Изкл

Автоматично откриване на Windscreen UA-1650, когато е монтиран на
микрофонен предусилвател ZC-0032. Предусилвателят трябва да бъде
свързан към горния контакт, ако е необходимо с помощта на удължителен
кабел за микрофон. Този параметър е наличен само за типове микрофони,
използващи ZC-0032

Изкл

Корекция на предното стъкло

Ако Автоматично разпознаване на предно стъкло е зададено на , можете ръчно
да изберете корекция на предното стъкло, подходяща за използваното предно
стъкло. Автоматично се прави корекция за предното стъкло на типове 4952 и
4184-A. Не се прави корекция за неизвестни преобразуватели.
Няма UA-1650 UA-1404

Налично само за вход за микрофон.
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Таблица A.1 (Продължение) Входни параметри

Параметър

Коментирайте

Стойности

Изберете Нисък диапазон или Високо Обхват за входни канали.

Настройка на диапазона

Нисък диапазон Висок диапазон

Моля, обърнете внимание:
Високо
щеОбхват
избере диапазон с 0 dB усилване, което позволява
най-високия възможен вход.

Нисък диапазон ще избере диапазон с 30 dB усилване. (наличен
само в 2-канални шаблони тип 2270)

* Изисква софтуер за честотен анализ BZ-7223
† Не се предлага в софтуера за време на реверберация BZ-7227
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А.2

Настройки на честотата

Таблица A.2 Параметри за настройка на честотата*

Параметър

Коментирайте

Стойности

Общ

Вибрационни филтри

(Само вход за акселерометър) Задайте за общи измервания на
Обща човешка вибрация

вибрации. Когато има опция за подобрена вибрация и ниска честота
BZ-7234, можете да изберете филтри за скорост и изместване за
широколентовите детектори.

Настроен на

Човешка вибрация

(изисква опция за подобрена вибрация и

ниска честота BZ-7234) за избор на филтри за човешка вибрация за
широколентовите детектори.
Ниска честота*

Използвайте този параметър, за да разширите ниската честота на
широколентовите измервания и честотния анализ.
Имайте предвид обаче, че измерванията ще бъдат по-чувствителни
Нормално Разширено Много ниско

към шум с много ниска честота, като шум от вятъра.
Ниска честота =

нормално
:

Честотен анализ* : 1/1октава: 16 Hz – 16 kHz 1/3-октава:
12,5 Hz – 20 kHz

Ниска честота =

Разширено

:

Честотен анализ† : 1/1октава: 8 Hz – 16 kHz
1/3-октава: 6,3 Hz – 20 kHz

Ниска честота =

Много ниско
:

Честотен анализ* : 1/1октава: 1 Hz – 16 kHz
1/3-октава: 0,8 Hz – 20 kHz
(Изисква подобрена вибрация и опция за ниска честота BZ-7234)
За вход за микрофон тази настройка е възможна само за микрофони
типове 4193 и 4964, евентуално с нискочестотен адаптер UC-0211
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Таблица A.2 (Продължение) Параметри за настройка на честотата*

Параметър
Широколентов (без пиков) микрофон:

А, Я
A,C
БЗ
B,C
А, Г
Директен:

Линеен
Широколентов пик

Коментирайте

Стойности

Микрофон:

х

°С

З
Ж
Акселерометър:

Обща вибрация:

1 – 20
Acc Линеен
Acc kHz
Vel 3 – 20000 Hz
Vel 0,3 – 1000 Hz
Vel 10 – 1000 Hz
Vel 1 – 100 Hz
Dis 10 – 1000 Hz
Dis 3 – 300 Hz
Dis 1 – 100 Hz
Човешка вибрация:

Acc Линеен
Vel 0,3 – 1000 Hz
Vel 1 – 100 Hz
Wm
Wb
Тоалетна

Wd
Ние
Wj
седмица

Wh

Wmb Wxb Whb

Директен:

Линеен

Всички широколентови параметри (с изключение на Lpeak) се
измерват едновременно с две различни честотни претегляния –
тук изберете коефициентите на претегляне за микрофон и директен вход
The Ж настройката е налична за Low Frequency =

Разширеноили

Много ниско

Изисква опция за подобрена вибрация и ниска честота
BZ-7234

Измерва се един широколентов пиков параметър Lpeak .
Тук изберете честотното претегляне за микрофон или директен вход.

Моля, обърнете хвнимание: = честотно претегляне A или B. „A“

AC
изисква параметърът Broadband (excl. Peak) да е зададен на
'
AZ. B' изисква параметърът Broadband (excl. Peak) да е зададен на
пр.н.е BZor .
The Ж настройката е налична за Low Frequency =

Разширеноили

Много ниско.

Изисква опция за подобрена вибрация и ниска честота
BZ-7234
Акселерометър:

Acc подобрена
1k – 20kHzвибрация и
Acc Линеен
Всички настройки, с изключение
на , и
изискват
опция за ниска честота BZ-7234.
Настройката трябва да е една от избраните настройки за
Широколентов детектор 1 или Широколентов детектор 2 – или

Acc Линеен
настройката

или

Machine Translated by Google
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Параметри за настройка

Таблица A.2 (Продължение) Параметри за настройка на честотата*

Параметър

Широколентов детектор 1

Стойности

Обща вибрация:

1 – 20
Acc Линеен
Acc kHz
Vel 3 – 20000 Hz
Vel 0,3 – 1000 Hz
Vel 10 – 1000 Hz
Vel 1 – 100 Hz

Коментирайте
Всички широколентови параметри (с изключение на

Връх , Пик-Пик

и)

Гребен фактор се измерват едновременно с две различни

честотни претегляния – изберете претеглянето за първия
детектор тук (само за въвеждане на акселерометър)

Acc Линеен и

Acc 1k – 20kHz

Човешка вибрация:

Всички настройки, с изключение на , изискват

Acc Линеен
Vel 0,3 – 1000 Hz
Vel 1 – 100 Hz

Опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234

Wmb Wxb Whb Wm

Широколентов детектор 2

Обща вибрация:

1 – 20
Acc Линеен
Acc kHz
Vel 3 – 20000 Hz
Vel 0,3 – 1000 Hz
Vel 10 – 1000 Hz
Vel 1 – 100 Hz
Dis 10 – 1000 Hz
Dis 3 – 300 Hz
Dis 1 – 100 Hz
Човешка вибрация:

Acc Линеен
Vel 0,3 – 1000 Hz
Vel 1 – 100 Hz
Wm
Wb
Тоалетна

Wd
Ние
Wj
седмица

Wh

Всички широколентови параметри (с изключение на

Връх , Пик-Пик

Гребен фактор се измерват едновременно с две различни

честотни претегляния – изберете претеглянето за втория
детектор тук (само вход за акселерометър)

Acc Линеен и

Всички настройки, с изключение на , изискват

Acc 1k – 20kHz

Опция за подобрена вибрация и ниска честота BZ-7234

и)
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Таблица A.2 (Продължение) Параметри за настройка на честотата*

Параметър
Спектър†

Коментирайте

Стойности

Микрофон:

Честотният анализ (1/1-октава или 1/3-октава) ще бъде честотно претеглен

х

в съответствие с този параметър

х

°С

Забележка:

З
Ж

или AZ.
AC Broadband
Broadband (excl. Peak) да е зададен на B' изисква параметърът

= честотно претегляне A или B. 'A' изисква параметърът

(excl. Peak) да е зададен на
пр.н.е или

Акселерометър:

Acc Линеен
Vel 3 – 20000 Hz
Vel 0,3 – 1000 Hz
Vel 10 – 1000 Hz
Vel 1 – 100 Hz

The

Б З.

Ж настройката е налична за Low Frequency =

Разширеноили

Много ниско

Изисква опция за подобрена вибрация и ниска честота
BZ-7234

Директен:

Линеен
Честотна лента‡

Ширина на честотната лента на честотния анализ

1/1-октава 1/3-октава

Долен F. за Special Leq**,††

0,8 Hz

да се

Най-висока честота

1/1-октава: 1 Hz – 16 kHz
1/3-октава: 0,8 Hz – 20 kHz

Моля, обърнете внимание: Долната граница на параметъра зависи от
ниската честота
Най-висока честота за Special
Leq†, ‡‡

'

Долна честота до

20 kHz

1/1-октава: 1 Hz – 16 kHz
1/3-октава: 0,8 Hz – 20 kHz

* Не се предлага в софтуера за време на реверберация BZ-7227.
† Изисква софтуер за честотен анализ BZ-7223.
‡ Изисква софтуер за честотен анализ BZ-7223 или софтуер за време на реверберация BZ-7227.
** Само за BZ-7223, BZ-7224 и BZ-7225.
F. за Special
†† е Долен
f1 в параметъра
LXeq(f1Leq
– f2)
‡‡
Горен F. за Special Leq е f2 в параметъра LXeq(f1 – f2)
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А.3

Статистика

Таблица A.3 Статистически параметри (достъпни само за вход за микрофон)*
Параметър
Широколентова статистика,

Коментирайте

Стойности

Статистиката за широколентовия достъп се базира на вземане на проби от

L Xeq

базирана на

широколентовия параметър LXF или LXS на всеки
10 ms или LXeq всяка
секунда.

L XF

L XS

Моля, обърнете внимание:
х
= честотно претегляне A или B. „A“ изисква
параметърът Broadband (excl. Peak) да е зададен на

AZ. 'B' изисква параметърът Broadband (excl. Peak) да е зададен на
пр.н.е или Б З
Спектрална статистика, базирана на†

AC или

Статистиката се основава на вземане на проби от моментния спектър на всеки
100 ms (200 ms за ниска честота , зададена на ). Времевата тежест за спектъра е F

Наили S. The

LXF LXS

честотното тегло X се определя от честотата
Настройки > Претегляне на спектъра
Процентил N1

0,1

да се

99.9

Дефинирано от потребителя процентно ниво, при което стойността на LXN1 е
превишена за N1% от изминалото време

Процентил N2

0,1

да се

99.9

Дефинирано от потребителя процентно ниво, при което стойността на LXN2 е
превишена за N2% от изминалото време

Процентил N3

0,1

да се

99.9

Дефинирано от потребителя процентно ниво, при което стойността на LXN3 е
превишена за N3% от изминалото време

Процентил N4

0,1

да се

99.9

Дефинирано от потребителя процентно ниво, при което стойността на LXN4 е
превишена за N4% от изминалото време

Процентил N5

0,1

да се

99.9

Дефинирано от потребителя процентно ниво, при което стойността на LXN5 е
превишена за N5% от изминалото време

Процентил N6

0,1

да се

99.9

Дефинирано от потребителя процентно ниво, при което стойността на LXN6 е
превишена за N6% от изминалото време

Процентил N7

0,1

да се

99.9

Дефинирано от потребителя процентно ниво, при което стойността на LXN7 е
превишена за N7% от изминалото време

* Не се предлага в софтуера за време на реверберация BZ-7227.
† Изисква софтуер за честотен анализ BZ-7223.

Процентните нива са общи за широколентовата
N1 да N7
и спектралната статистика и могат да бъдат
се промени след извършване на измерването.
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A.4 Контрол на измерването – за BZ-7222 до BZ-7225
Таблица A.4 Контролни параметри на измерване – за BZ-7222 до BZ-7225

Параметър

Коментирайте

Стойности

Режим на измерване*

Определя дали измерването е под контрол (напълно контролирано от

Наръчник

Нулиране и Старт/Пауза
бутони) или контрол (начало
на измерване, контролирано от бутоните Reset и Start/
Автоматичен

Ръчно Автоматично

Pause , край на измерването, автоматично контролиран от анализатора, когато
предварително зададеното време е изтекло)

00:00:01
24:00:00

Предварително зададено време*

да се

Фиксира продължителността на измерване от началото до автоматичното спиране (в
часове, минути и секунди). Всички паузи, направени по време на измерването чрез
бутона Старт/Пауза , не се броят в предварително зададеното време

Запазете данните на проекта на

Непрекъснато регистриране

†

00:00:00
23:59:59

†

На

да се

Определя времето за автоматично запазване на проекта и стартиране на нов проект

Определя дали регистрирането ще тече непрекъснато или за време, зададено от
Preset Logging Time

Изкл
Предварително зададено време за регистриране

Период на регистриране

Отчетен период

‡

†

Пълна спектрална статистика. за
отчети

†

‡

0.00:00:01
31.00:00:00
00:00:01
24:00:00
00:01:00
24:00:00

да се

Фиксира продължителността на измерване от началото до автоматично спиране (в
дни, часове, минути и секунди)

да се

Задава периода на регистриране (в часове, минути и секунди)

да се

Задава периода на отчетите (в часове и минути)

да

Определя дали пълната спектрална статистика се регистрира в отчета или не.

Не

Предлага се само за вход за микрофон
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Таблица A.4 (Продължение) Контролни параметри на измерване – за BZ-7222 до BZ-7225

Параметър
Синхронизиране с часовник

Коментирайте

Стойности

‡

да

да

Изберете, за да синхронизирате интервалите на регистриране и
отчитане с цели минути или часове, например, ако Периодът на

Не

00:01:00

регистриране е зададен на (1 минута) и Периодът
на и започнете
на отчет е измерването
зададен
01:00:00
часа
в 8:12:33, тогава първият
интервал
на регистриране
щевторият
бъде отще
8:12:33
до 8:12:59
(27 секунди),
бъде
от 8:13:00 до 8:13:59 (60 секунди) и т.н., а първият интервал на отчет ще
бъде от 8:12:33 до 8:59:59 (48 минути и 27 секунди), вторият ще бъде от
9:00:00 до 9:59:59 (1 час) и т.н.

Не

Изберете, ако искате всеки интервал на регистриране и отчитане да бъде
точно посочения период на регистриране
T за LXeq,T,mov

00:01:00

да се

01:00:00 часа

Задава времето за осредняване T (в минути) на движещия се LAeq
и преместване на LCeq. Когато времето за осредняване T е изтекло ,
параметрите LAeq,T,mov и LCeq,T,mov ще съдържат LAeq и LCeq от
последните T минути – актуализирани всяка секунда. освен това имате
също ΔLeq,T,mov = LCeq,T,mov –
LAeq,T,mov. LXeq ,T,mov не се съхранява с общите данни, но може да се
регистрира (BZ-7224 и BZ-7225). LAeq ,T,mov,max, LCeq,T,mov,max и разликата
между C- и A-претеглените стойности за целия период на измерване се съхраняват.

Моля, обърнете внимание: Има два набора от тези параметри,
позволяващи две едновременни плъзгащи се средни стойности: например
една с 15 минути време за осредняване и една с 1 час време за осредняване

Инжектиране на заряд

Калибриране ‡

На

Настроен на

На за създаване на CIC в началото и в края на сечта.
Обща сума

Изкл

В профила е зададен маркер за изключване и параметрите не се
актуализират по време на CIC.
Предлага се само за вход за микрофон

Ежедневен CIC

†

Определя дали CID се извършва един до четири пъти на ден или изобщо
не се извършва. В профила е зададен маркер за изключване и

Периодични доклади и

Обща сума

параметрите не се актуализират

по време на калибрирането. Резултатите се записват заедно с параметрите.
Обща сума

Предлага се само за вход за микрофон
Никой Веднъж Два пъти Три пъти Четири пъти
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Таблица A.4 (Продължение) Контролни параметри на измерване – за BZ-7222 до BZ-7225
Параметър

Коментирайте

Стойности

Първа проверка †

00:00:00
23:59:59

да се

Задайте час от деня за първата CIC проверка.

Моля, обърнете внимание: времената
Проверете трябва да са разделени едно от друго с
поне една минута. Те също така трябва да се различават с поне една минута от
времето, зададено в параметъра Save Project Data at .

Предлага се само за вход за микрофон

†

Втора проверка

Трета проверка

†

Четвърта проверка

00:00:00
23:59:59
00:00:00
23:59:59

†

00:00:00
23:59:59

да се

Задайте час от деня за втора CIC проверка.
Предлага се само за вход за микрофон.

да се

Задайте час от деня за третата CIC проверка.
Предлага се само за вход за микрофон.

да се

Задайте час от деня за четвъртата CIC проверка.
Предлага се само за вход за микрофон.

* Само за шаблони за шумомер BZ-7222 и честотен анализатор BZ-7223.
† Само за шаблони BZ-7225 за подобрено регистриране.
‡ Само за шаблони Logging BZ-7224 и Enhanced Logging BZ-7225.
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A.5 Контрол на измерването – за софтуер за време на реверберация BZ-7227
Таблица A.5 Параметри за контрол на измерването – за софтуер за време на реверберация BZ-7227

Параметър
Базирано на карта

Измерване

Коментирайте

Стойности

Не
да

Ако измерване, базирано на карта = можете дада
дефинирате позициите на
източника и позициите на приемника графично върху карта – в противен случай
измерванията са просто номерирани от ) нататък

позиция номер едно ( Поз. 1
Meas. Всички поз. за всеки

Не

Източник

да

Параметърът е наличен само ако Измерване, базирано на карта =

да
Настроен на

да

за измерване на всички позиции за всеки източник

позиция.

Настроен на

Не за измерване на определен брой позиции на приемника за

позиция на източник
Брой позиции на източник

1 10 до

Параметърът е наличен само ако Meas. Всички поз. за всеки източник
=

Не

Задайте брой позиции на приемника, за които искате да измервате
източник
Увеличаване

Параметърът е наличен само при измерване, базирано на карта

=

да
Позволява ви да изберете най-бързия метод за измерване, когато позиционирате
вашия анализатор спрямо позициите на източника и приемника. (Обикновено е
Източници Първи приемници Първо ръководство

най-добър за импулсивно възбуждане и е най-добър
за възбуждане
шум) с прекъснат
Първо източниците

Първо приемници

Автоматично запазване

Не

Настроен на

да

за автоматично запазване на затихването след всяко

измерване

да
Макс. Време на разпадане

1 до 30 s

Задава максималната продължителност на измерването на затихване. Ако
затихването приключи за по-кратко време, измерването на затихването спира
автоматично.

Моля, обърнете внимание: Ако зададете
над 20наs,разпадане
тогава измерването няма да
Макс. Време
спре преди изтичането на това време
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Таблица A.5 (Продължение) Параметри за контрол на измерването – за Софтуер за време на реверберация BZ-7227
Параметър

Коментирайте

Стойности

Възбуда

Импулсивен
Изберете,
за да възбудите стаята с импулс. Анализаторът задейства
импулса, измерва импулса като последователност от спектри с интервали
Импулсивен прекъснат шум

от 5 ms и накрая интегрира обратно измерванията към кривите на
затихване.
ИзберетеПрекъснат

шум

да възбуди стаята с шум,

прекъсване на шума и измерване на затихванията – всичко това се
контролира от анализатора

Брой разпади

1 до 99

Параметърът е наличен само ако Възбуждане =

Прекъснат шум.

Посочете броя на затихванията, които да бъдат измерени автоматично и
осреднени заедно за позиция
Ниво на задействане

0 до 200 dB

Параметърът е наличен само ако Възбуждане =

Импулсивен.

Посочете нивото на задействане за нивото на звука във всяка честотна
лента – измерването започва веднага щом това ниво бъде надвишено.
Измерването има предварително задействане от 1 s
Задействане на повторение

Изкл

На

Настроен на

На за автоматично стартиране на ново измерване след

запазване на предишното измерване (и след изпълнение на условията
за задействане).
Параметърът е наличен само ако Възбуждане =

да
Режим на измерване

Импулсивен и =

Паралеленизмерва всички ленти в спектъра едновременно, измерва

Сериен избрани ленти и измерва паралелно и Комбиниран
първи в
след това серийно
автоматизирана последователност
Паралелно сериен комбиниран
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А.6

Записан (10/100 ms)

Таблица A.6 Регистрирани (10/100 ms) параметри*

Параметър

Коментирайте

Стойности

BB Параметър 1 до

Широколентов достъп:

Избраният(те) параметър(и) ще се регистрират на всеки 100 ms, които ще се

BB параметър 3

LAeq,

, регистрират
LAFвреме
(10ms)
осредняващо
от 100
ms.
на всеки 10 ms. освен че ще има

Параметър на спектъра

LAF,

или

LAeq

Линеен

LAF (10ms)
LAS,
Изкл

Моля, обърнете внимание: LAF(10 ms) и параметърът на спектъра не могат да
бъдат показани от инструмента – използвайте BZ-5503 MPS, за да покажете този

Акселерометър или

параметър

Директен:

Моля, обърнете внимание: За едноканални шаблони: ще бъдат налични
три широколентови параметъра и един параметър на спектъра; за 2-канални

Линеен, бърз
Inst,
Бавен Inst,
Изкл

шаблони: ще бъдат налични четири широколентови параметъра и два спектрални
параметъра

Спектър:
LXeq,
LXF,
LXS,
Изкл

* Само за шаблони за регистриране (BZ-7224) и подобрено регистриране (BZ-7225).

A.7

Записан широколентов достъп

Таблица A.7 Регистрирани широколентови параметри*

Параметър
Пълна статистика

да
Не

Широколентови параметри

Коментирайте

Стойности

всичко

Избрано

Определя дали пълните широколентови статистики са
регистриран или не
Предлага се само за вход за микрофон
Определя дали

всичко

широколентовите параметри се

Избрано
регистрират или се
регистрирамикрофона,
част (до 10 параметъра
за входдо
на5
в противен случай
параметъра)
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Таблица A.7 (Продължение) Регистрирани широколентови параметри*

Параметър

Параметър 1 до

Коментирайте

Стойности

Микрофон:

Параметър 10

Този параметър може да се настрои, ако Параметри за широколентов достъп

=

х

Избрано

= честотни претегляния A или B (контролирани от

Setup > Frequency Settings > BB (ex. peak) parameter)

Y

= честотни претегляния C или Z (контролирани от

Setup > Frequency Settings > BB (ex. peak) параметър)

V

= честотни претегляния A, B, C или Z (контролирани от

Настройка > Настройки на честотата > параметър BB Peak )

U

= времеви тегла F или S (контролирани от

Настройка > Професионално здраве > Времево претегляне
за параметър Lav)

Q

= обменен курс 4, 5 или 6 dB (контролиран от

Настройка > Професионално здраве > Обменен курс за
Lav параметър)

У

= честотни претегляния A, B, C или Z (контролирани от

Настройка > Настройки на честотата > Параметър
на спектъра )

f1

= Долна честотна лента (контролирана от Setup

> Frequency Settings > Bottom F. for Special Leq parameter)

LXeq LYeq LCeq–LAeq LAeq,T1,mov LAeq,T2,mov LCeq,T1,mov LCeq,T2,mov DLeq,T1,mov DLeq,T2,mov LGeq LG10max LG10min LXE LYE LVpeak LXFmax LXSmax LXImax LYFmax LYSmax LYmax LXFmin LXS LYFmin LYSmin LYImin LXIeq LYIeq LAIeq–LAeq LAFTeq LAFTeq–LAeq LavUQ

SIL

f2

= Най-висока честотна лента (контролирана

от Setup > Frequency Settings > Top Freq. for Special Leq
параметър).
PSIL SIL3 LWeq(f1–f2) Претоварване

ср. RPM

Моля, обърнете внимание: Показаните стойности на
параметрите са за едноканални шаблони. За 2-канални

(Стойностите продължават на следващата
страница)

шаблони (само тип 2270) повечето от стойностите са налични
както за Ch.1, така и за Ch.2
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Таблица A.7 (Продължение) Регистрирани широколентови параметри*
Параметър
(Продължение) Параметър 1 до
Параметър 10

Коментирайте

Стойности

Trig.

Вятър на входно

Реж.
напрежение
Реж.
ср. Вятър
мин.

Моля, обърнете внимание: За акселерометър и директно въвеждане
можете да изберете само 5 параметъра

Реж.
Вятър макс.

Средна скорост на вятъра
Скорост на вятъра мин.

Скорост на вятъра макс.

амб. Температура Амб. Влажност Амб. Налягане Валежи

Акселерометър:

Линеен (Детектор 1)
Бърз макс (Детектор 1)

Бавен максимум (Детектор1)

Бърза мин. (Детектор 1)
Бавен мин (Детектор 1)
Линеен (Детектор 2)
Бърз макс (Детектор2)
Бавен максимум (Детектор2)

Бърза мин. (Детектор2)
Бавен мин (Детектор2)

Пик пик-пик Crest Factor Linear(f1-f2) Претоварване

Trig. Входен волтаж

ср.

RPM MTVV KBFmax KBFTm

Линеен:

Линейно Пиково Бързо макс. Бавно макс. Бързо мин. Бавно мин. Линейно (f1–f2) Претоварване

Trig.

Ср. пиков фактор

на входното напрежение

RPM

* Само за шаблони Logging BZ-7224 и Enhanced Logging BZ-7225.

А.8

Записан спектър
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Таблица A.8 Регистрирани параметри на спектъра*

Параметър
Пълна спектрална статистика

да

Не
Параметри на спектъра

Коментирайте

Стойности

всичко

Определя дали пълната спектрална статистика
се регистрира или не

всичко
Определя дали параметрите
на спектъра се регистрират, част от

Избрано

параметрите се регистрират (до 3 параметъра) или се

регистрират

Нито един

Избрано Няма

Спектър 1 до

Микрофон:

Спектър 3

Тези параметри могат да бъдат зададени, ако Spectrum Parameters =

Избрано

х = честотни претегляния A, B, C, Z или G (контролирани от
LXeq LXFmax LXSmax LXFmin LXSmin

Настройка > Настройки на честотата > Параметър на спектъра )

Изкл
Моля, обърнете внимание: Показаните стойности на параметрите са
Акселерометър:

за шаблони с един канал. За 2-канални шаблони (само тип 2270)
стойностите са налични както за Ch.1, така и за Ch.2

Линеен Бърз макс. Бавен макс. Бърз мин. Бавен мин

Изкл

Директен:

Линеен Бърз макс. Бавен макс. Бърз мин. Бавен мин

Изкл

* Само за шаблони за регистриране BZ-7224 и подобрено регистриране BZ-7225 изисква софтуер за честотен анализ BZ-7223.
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А.9

Маркери

Таблица A.9 Маркери*

Параметър
Маркер 1

Коментирайте

Стойности

Текстов низ

По подразбиране е Изключете
зададено . Този маркер може да се настрои с помощта
на стилуса в профила или бутона за обратно изтриване по време на
измерване

Маркер 2

Текстов низ

По подразбиране еНаръчник
зададено . Този маркер може да се настрои с помощта на
стилуса в профила или бутона за ръчно събитие по време на измерване

Маркер 3

Текстов низ

По подразбиране еНиво
зададено . Този маркер може да бъде зададен с помощта
на стилуса в профила или ако условията за задействане на нивото са изпълнени
по време на измерване

Маркер 4 и Маркер 5

Текстов низ

Тези маркери могат да бъдат зададени с помощта на стилуса в дисплея на
профила

Маркер 6

Текстов низ

По подразбиране Звук

. Този маркер се задава, ако има запис на сигнал

се задава по време на измерване
Време преди маркера

0

да се

5s

Указва брой секунди маркер 1, маркер 2 или маркер 3 ще бъдат зададени
преди точката, където изтриването назад или
Бутоните за ръчно събитие са натиснати или условията за задействане на ниво
са изпълнени

* Само за шаблони Logging BZ-7224 и Enhanced Logging BZ-7225
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A.10 Тригер за ниво
Таблица A.10 Параметри за задействане на ниво*

Параметър
Тригер

Коментирайте

Стойности

На

Настроен на

На

за настройка на маркер 3 (ниво), когато параметърът

изпълнява условията за задействане на нивото (вижте по-долу). Условията се проверяват всяка

Изкл

секунда.
Записването на сигнал† също може да се контролира от тези настройки, вижте Настройка >
Записване на сигнал > Контрол на записа
параметър
Настроен на

Старт наклон

Покачване за стартиране, когато нивото надхвърли началното ниво (и след това да

спре, когато нивото падне под нивото на спиране).
Издигане Падане

Настроен на

паданеза да започнете, когато нивото падне под началното ниво (и

спрете, когато нивото надхвърли нивото на спиране)
Начално ниво

–100

да се

200 dB

Условията за задействане на старт са изпълнени, когато нивото пресече Старт
Ниво (в съответствие с началния наклон) поне за начало

Продължителност в секунди – задайте начално ниво тук
Начало Продължителност

0

да се

420 с

Условията за задействане на старт са изпълнени, когато нивото пресича началното ниво (в
съответствие с началния наклон) за поне секунди Начална продължителност – задайте Начална
продължителност . Началната продължителност ще бъде ограничена
размера
на вътрешния
за запис
и
тук отбуфер
качеството и разделителната способност на записа (Таблица A.13).

Стоп ниво

–100

да се

200 dB

Условията за задействане на спиране са изпълнени, когато нивото пресече Stop
Ниво (в съответствие с началния наклон) поне за стоп
Продължителност в секунди – задайте Stop Level тук

Продължителност на спиране

0

да се

420 с

Условията за задействане на спиране са изпълнени, когато нивото пресече Stop
Ниво (в съответствие с началния наклон) поне за стоп
Продължителност в секунди – задайте продължителност на спиране тук
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Таблица A.10 (Продължение) Параметри за задействане на ниво*

Параметър
Параметър

Коментирайте

Стойности

Микрофон:

Изберете кой параметър да се наблюдава за задействане на ниво.
Параметърът се основава на измервания за 1 секунда и се проверява
всяка секунда, независимо от периода на регистриране и

хрегистрираните параметри.

= честотни претегляния A или B (контролирани от

Y
Setup > Frequency Settings > BB (ex. peak) параметър).
= честотни претегляния C или Z (контролирани от

V
Setup > Frequency Settings > BB (ex. peak) параметър).
= честотни претегляния A, B, C или Z (контролирани от
Настройка > Настройки на честотата > параметър BB Peak )
Моля, обърнете внимание: Показаните стойности на параметрите
са за шаблони с един канал. За 2-канални шаблони (само тип 2270)
стойностите са налични както за Ch.1, така и за Ch.2

LXeq LYeq LAeq,T1,mov LAeq,T2,mov LCeq,T1,mov LCeq,T2,mov LGeq LG10max LG10min LVpeak LXFmax LXSmax LXImax LYFmax LYSmax LYImax LXFmin LXSmin LXImin LYFmin LYSmin LYImin LXF(SPL) LXIS(SPL) L LYF(SPL) LYS(SPL) LYI(SPL)

(Стойностите продължават на
следващата страница)
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Таблица A.10 (Продължение) Параметри за задействане на ниво*
Параметър

(Продължение) Параметър

Стойности
Акселерометър:

Линеен (Детектор 1)
Бърз макс (Детектор
1)

Бавен максимум (Детектор
1)

Бърза мин. (Детектор
1)
Бавен мин (Детектор
1)

Линеен (Детектор 2)
Бърз макс (Детектор
2)
Бавен максимум (Детектор
2)

Бърза мин. (Детектор
2)
Бавен мин (Детектор
2)

Пик Пик-Пик KBFmax

Директен:

Линеен Пиков Бърз макс. Бавен макс. Бърз мин. Бавен мин

* Само за шаблони Logging BZ-7224.
† Изисква лиценз за запис на сигнал BZ-7226.

Коментирайте
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A.11 Тригери
Таблица A.11 Параметри на задействане*

Параметър

Коментирайте

Стойности

Таймер за запис на сигнал

Таймер

На

Настроен на

Изкл

На периодично да генерира a

Моля, обърнете внимание: Задайте Записване на сигнала > Записване
Контрол към

Период на таймера

Синхронизиране с часовник

00:01:00
48:00:00

Събитие на таймера.

да се

да

Събитие на таймера или

всичко

събития

Записването на сигнала се задейства с интервали на таймера

да

за синхронизиране. началото на записите на сигнали с цял

Изберете минути или часове.

Не

Изберете Не
дали искате първият период на записване на сигнала
след старт
Продължителност

00:00:01
24:00:00

да се

Определя продължителността на таймера за запис на сигнала.

Моля, обърнете внимание: Общото време на запис на сигнала ще бъде
Време преди запис + Продължителност + Време след запис
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Таблица A.11 (Продължение) Параметри на задействане*

Параметър

Коментирайте

Стойности

Задействане на ниво 1†‡
Тригер

На

Настроен на

На

за настройка на Маркер 3 (Ниво), когато Trigger

параметърът отговаря на условията за задействане на ниво (вижте по-долу).

Изкл

Условията се проверяват всяка секунда.
Записът на сигнал може също да се контролира от тези настройки, вижте Настройка >
Запис на сигнал > Контрол на запис

Начален час

00:00:00

да се

23:59:59
Спрете времето

00:00:00

да се

23:59:59
Задържам

Началното време определя кога тригерът за ниво е активиран.
Задействането е ограничено до разрешеното време
Времето за спиране определя кога тригерът за ниво е деактивиран.
Задействането е ограничено до разрешеното време

00:00:00

да се

01:00:00 часа

Hold Off указва време след задействане на ниво, когато задействането на ниво е
деактивирано. Може да бъде полезно за намаляване на броя на тригерите

Настроен на

Старт наклон

Покачване за стартиране, когато нивото надхвърли началното ниво (и след това

да спре, когато нивото падне под нивото на спиране).
Издигане Падане

на

паданеза да започнете, когато нивото падне под началното ниво (и задайте

спрете, когато нивото надхвърли нивото на спиране)
Начално ниво

–100

да се

200 dB

Условията за задействане на старт са изпълнени, когато нивото пресече Старт
Ниво (в съответствие с началния наклон) поне за начало

Продължителност в секунди – задайте начално ниво тук
Начало Продължителност

0

да се

420 с

Условията за задействане на старт са изпълнени, когато нивото пресича началното ниво
(в съответствие с началния наклон) за поне секунди Начална продължителност – задайте
Начална продължителност . Началната продължителност ще бъде
от размера
на вътрешния
буфер
тук ограничена
за запис и качеството и разделителната способност на записа (Таблица A.13).

Стоп ниво

–100

да се

200 dB

Условията за задействане на спиране са изпълнени, когато нивото пресече Stop
Ниво (в съответствие с началния наклон) поне за стоп
Продължителност секунди – задаване на Stop Level

Продължителност на спиране

0

да се

420 с

тук

Условията за задействане на спиране са изпълнени, когато нивото пресича нивото на
спиране (в съответствие с началния наклон) за поне секунди продължителност на спиране
– задайте продължителност на спиране тук. Продължителността на спирането ще бъде
ограничена от размера на вътрешния буфер за запис и и (Таблица A.13)

Качество на записа

Резолюция

Machine Translated by Google
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Параметри за настройка

Таблица A.11 (Продължение) Параметри на задействане*

Параметър
Параметър на задействане

Коментирайте

Стойности

Микрофон:

Изберете кой параметър да се наблюдава за задействане на ниво. Параметърът
се основава на измервания за 1 секунда и се проверява всяка секунда,
независимо от периода на регистриране и регистрираните параметри.

х
= честотни претегляния A или B (контролирани от Setup >
Frequency Settings > BB (ex. peak)).
Y
= честотни претегляния C или Z (контролирани от Setup >
Frequency Settings > BB (ex. peak)).
V
= честотни претегляния A, B, C или Z (контролирани от
Настройка > Настройки на честотата > BB Peak)
У
= честотни претегляния A, B, C или Z (контролирани от
Настройка > Настройки на честотата > Спектър)

(Коментариите продължават на следващата страница)

LXeq LYeq LAeq,T1,mov LAeq,T2,mov LCeq,T1,mov LCeq,T2,mov LGeq LG10max LG10min LVpeak LXFmax LXSmax LXImax LYFmax LYSmax LYImax LXFmin LXSmin LXImin LYFmin LYSmin LYImin LXF(SPL) LXIS(SPL) L LYF(SPL) LYS(SPL) LYI(SPL LWeq(f1–f2)

(Стойностите продължават на
следващата страница)
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Таблица A.11 (Продължение) Параметри на задействане*

Параметър

Коментирайте

Стойности

f1

(Продължение) Параметър на задействане Акселерометър:

= По-ниска честота диапазон (контролиран от Setup > Frequency Settings > Bottom

Линеен (Детектор 1) F. for Special Leq)
Бърз макс (Детектор
1)
f2

Бавен максимум (Детектор
1)

Бърза мин. (Детектор
1)
Бавен мин (Детектор
1)

Линеен (Детектор 2)
Бърз макс (Детектор
2)

= Горна честота диапазон (контролиран от Setup > Frequency Settings > Top Freq.

for Special Leq)

Моля, обърнете внимание: Показаните стойности на параметрите са за шаблони
с един канал. За 2-канални шаблони (само тип 2270) стойностите са налични както
за Ch.1, така и за Ch.2

Бавен максимум (Детектор
2)

Бърза мин. (Детектор
2)
Бавен мин (Детектор
2)

Пик Пик-Пик Линеен (f1 –

KBFмакс

f2)

Директен:

Линеен Пиков Бърз макс. Бавен макс. Бърз мин. Бавен мин. Линеен (f1 –

f2)

Задействане на ниво 2: Точно същите параметри като задействане на ниво 1
Тригер на ниво 3: Точно същите параметри като тригер на ниво 1
Тригер за ниво 4: Точно същите параметри като тригер за ниво 1

* Само за шаблони BZ-7225 за подобрено регистриране.
† Могат да бъдат зададени до четири индивидуални настройки за задействане за периоди от деня, които не се припокриват.
‡ Изисква лиценз за запис на сигнал BZ-7226.

A.12 Единици

Machine Translated by Google
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Параметри за настройка

Таблица A.12 Параметри на единица (достъпни само за акселерометър или директен вход)

Параметър
Инженерно звено

Коментирайте

Стойности

Не
да

Изберете

Не за показване на стойности в dB
да

изберете V (директно
за показване
въвеждане).
на стойности в m/s2 (въвеждане на акселерометър) или

Моля, обърнете внимание: Използвайте Предпочитания > Регионални , за да
изберете дали единицата за вибрация да бъде m/s2 (

A.13 Запис на сигнала

SI ) или g (

)

САЩ/Великобритания
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Таблица A.13 Параметри за запис на сигнал*
Параметър

Контрол на записа

Коментирайте

Стойности

Изкл

Определя как се контролира записването на измерения сигнал.

Настроен на

Автоматичен

за да започнете записа, когато измерването

започне, и да записвате през цялото измерване, ограничено само от
максималната продължителност.

Автоматично ръчно събитие Изключване на събитие† Външно събитие

Настроен на

Ръчно събитие

за да започнете да записвате ръчно, докато

измервате, когато се натисне бутонът за ръчно събитие , и записвайте до повторно

†

Събитие за задействане на ниво

Таймер събитие‡

всичко

събития†

Изображение Събитие

натискане на бутона, но вземете предвид максималната и минималната
продължителност .

Настроен на

Изключване на събитие

за да започнете да записвате ръчно, докато

измервате, когато се натисне бутонът за обратно изтриване , и записвайте до
повторно натискане на бутона, но вземете предвид максималната и минималната
продължителност .

Настроен на

Външно събитие

за да започнете да записвате, като използвате

външно оборудване, свързано към гнездото за вход на тригера.

Настроен на

Събитие за задействане на ниво

за запис, докато условията за задействане на

ниво са изпълнени, но вземете предвид максималната и минималната
продължителност .

Настроен на

Събитие на таймера

(само за BZ-7225), за да записвате, докато условията за

задействане на таймера са изпълнени, но вземете максимум
и минимална продължителност .

(Коментариите продължават на следващата страница)
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Таблица A.13 (Продължение) Параметри за запис на сигнал*

Параметър

Коментирайте

Стойности

(Продължение) Контрол на записа

Настроен на

всичко

събития

за запис, докато някое от събитията по-горе е

активно, вземете обаче максимална и минимална продължителност
под внимание.

Ако не искате да записвате входния сигнал, задайте Контрол на
Изкл
,
записа на , за да пестите енергия.

Настроен на

Изображение Събитие(само

тип 2270), за да направите запис от 1 s +

време преди запис + време след запис.
Моля, обърнете внимание: За софтуера за време на реверберация BZ-7227,

стойностите са ограничени Изкли

Автоматичен. Настроен на Автоматичен

до записване на сигнали по време на измерванията

Ch.1
Ch.2 илитози канал или изберете да запишете
Изберете
да запишете

Записан канал

И дветеда се

и двата канала едновременно

Ch.1 Ch.2 И двете

Качество на записа

Тази настройка определя качеството на записа чрез регулиране
на честотата на семплиране.
Размерът на пространството, необходимо за записа, ще зависи от
Ниска Справедлива Средна

избраното качество (вижте подробности в глава Спецификации)

Високо

Моля, обърнете внимание: Качеството на записа трябва да е
високо (20 kHz), ако искате тригер или тахо тригер, кодиран в wav-файла
за по-късен анализ в PULSE
Записан сигнал

†

Микрофон:

Използвайте този параметър, за да изберете честотното тегло на
записания сигнал.
Моля, обърнете внимание:

• Честотното претегляне на записания сигнал може да бъде избрано
независимо от честотното претегляне на измерването, сигнала в

Вход X-претеглен Вход C-претеглен Вход Z-претеглен

изходния гнездо и сигнала в гнездото за слушалки

Акселерометър
и Direct:

Линеен вход

•

х = честотно претегляне A или B. 'A' изисква параметърът BB (без
AC AZ.
BC или
BZ

'

пик) да е зададен на B' изисква параметърът BB (без
зададен
пик) дана
е • Запис
или

в 2-канални шаблони ще записва само за микрофон вход
Въведете Z

претеглени
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Таблица A.13 (Продължение) Параметри за запис на сигнал*

Параметър
Автоматично усилване
контрол

Коментирайте

Стойности

На

†

Изкл

За да се улесни идентифицирането на източниците на звук, усилването може да
се регулира автоматично, за да се поддържа средното ниво в диапазон от 40 dB.
Когато възпроизвеждате записания сигнал, ще чуете ясно цялото съдържание на
сигнала, независимо дали нивото е било 20 dB или 140 dB.

Задайте автоматичен контрол на усилването На за преобразуване на записаното
на сигнал. Записаният сигнал се съхранява като 16-битов WAV файл.

Задайте Automatic Gain Control на за запис на сигнала
Изкл с фиксирано усилване – след

24 бита
това задайте Resolution = (препоръчително), за да покриете пълния
динамичен
диапазон от 120 dB (от макс. входно ниво и надолу) или изберете Resolution =

16
малко и

задайте пиковото ниво на запис , за да отговаря на сигнала.

Моля, обърнете внимание: Ако звукът съдържа много високи нива при ниска
честота, тогава се препоръчва фиксирано усилване
Резолюция

24 бита

Задайте Resolution на

16 бита

Resolution to, за да покриете
16 бита
до 96 dB от пиковото ниво на запис и надолу.

малко 24за покриване на пълния динамичен диапазон. Комплект

Моля, обърнете внимание:

• Ще бъдете предупредени за претоварване в записания сигнал само ако Automatic

На максималната
Gain Control е или ако Resolution е или ако Peak Recording
Level е зададено
си стойност
на
24 бита
• 24-битов запис не е възможен в BZ-7227
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Таблица A.13 (Продължение) Параметри за запис на сигнал*

Параметър
Пиково ниво на запис

Коментирайте

Стойности

145 dB
135 dB
125 dB
115 dB
105 dB
95 dB
85 dB
75 dB

За автоматичен контрол на усилването = и разделителна
способност =
Изкл

16 бита

записаният вълнов файл има динамичен диапазон до 96 dB.
При възпроизвеждане на анализатора, динамичният обхват на изхода е прибл. 75
dB. При възпроизвеждане на компютър може да е дори по-ниско. Задайте пиково
ниво на запис , за да отговаря на сигнала.

Стойностите за пиково ниво на запис отчитат чувствителността на прикрепения
трансдюсер. Стойностите, показани в списъка тук, са номинални стойности за
микрофон тип 4189 или 4190.

Съвет: Следете стойността на Lpeak по време на пробно измерване, преди да
изберете пиковото ниво на запис.

Моля, обърнете внимание: За запис в 2-канални шаблони
Пиковото ниво на запис автоматично ще бъде зададено в съответствие

Високо

с Input > Range Setting (т.е.

Обхват или
Време за предварителен запис †

0

да се

470 с

Нисък диапазон)

Записът започва Времето за предварителен запис преди да бъдат изпълнени
условията за задействане (например 5 s означава, че записът ще започне 5 s преди
да натиснете бутона за ръчно събитие ). Това е възможно, тъй като записът се
извършва непрекъснато във вътрешен буфер, готов за запазване като wave файл.
Времето за предварителен запис е ограничено от този размер на буфера и
качеството и разделителната способност на записа (вижте подробности в главата
Спецификации)

Време след запис †

0

да се

1:00:00:00

Използвайте този параметър, за да посочите колко допълнително искате да бъде
записано, след като условията за задействане вече не са изпълнени

Ограничение на продължителността †

На

Използвайте този параметър, за да активирате минималната продължителност и
Параметри за максимална продължителност за отмяна на

Изкл

продължителността на записа на сигнала, определена от параметрите на условието
за задействане

Минимална продължителност †

00:00:00
1:00:00:00

да се

Когато Duration Limit е определете

На ,

тогава Минимална продължителност ще

минималното време за запис, независимо от условията на задействане.

След това общата дължина на записа (като минимум) ще бъде сумата от минималната
продължителност, времето преди записа и времето след записа
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Таблица A.13 (Продължение) Параметри за запис на сигнал*
Параметър
Максимална продължителност †

Коментирайте

Стойности

00:00:00
7:00:00:00

да се

Когато Duration Limit е зададено на Duration , На, след това Максимум
ще определи максималното време за запис независимо от условията на
задействане.
След това общата дължина на записа (като максимум) ще бъде сумата от
максималната продължителност, времето преди записа и времето след записа.

Моля, обърнете внимание: Ако максимална продължителност = 00:00:00, тогава
е деактивиран и не ограничава продължителността

* Изисква лиценз за опция за запис на сигнал BZ-7226.
† Само за шаблони Logging BZ-7224 и Enhanced Logging BZ-7225.
‡ Само за шаблони BZ-7225 за подобрено регистриране.

Machine Translated by Google
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Параметри за настройка

A.14 Сигнал на изходния гнездо
Таблица A.14 Параметри на сигнала на изходния гнездо*

Параметър
Източник

Коментирайте

Стойности

Микрофон:

Изход към изходното гнездо на конекторния панел. Изберете между и

Изкл

LAF ще изведе X-претегленото ниво на звука като напрежение между
Настройката

Изкл
входния сигнал
за целите на наблюдението.

DC Волтаж
0 V и 4 V. Използвайте, за да калибрирате свързаното
оборудване,
зададетекато
DC Изход .

Използвайте

Генератор

за извеждане на сигнала, зададен от настройките

на генератора.

Съвет: Ако не искате да извеждате сигнала, изберете, за да икономисвате
Вход X-претеглен Вход C-претеглен Вход Z-претеглен LXF

Изклмощността.

DC

Моля, обърнете внимание:

•
Генератор на напрежение

Акселерометър
и Direct:

х

= честотно претегляне A или B. „A“ изисква Broadband (excl.

'

AC AZ.
или Peak)
Peak) да е настроен на B“ изисква параметърът
Broadband
(excl.
да е зададен

пр.н.еилиBZ
на • Настройката е налична само за шаблони за честотен анализ

Генератор

Изкл

Линеен вход
DC изход (20 mV/dB)

0,0

да се

200,0 dB

Източник =

DC Напрежениеще изведе:

0 V за DC изход = и
4 V за DC изход =
Изход Усилване Вход

–60,0

да се

60,0 dB

0 dB

200 dB

Изходно усилване на входния сигнал. Въведете стойност на усилване
(резолюция 0,1 dB) за входния сигнал. Използвайте '@', за да зададете новата
стойност за незабавен отговор на изхода – или използвайте up/
бутоните за навигация надолу за увеличаване/намаляване на стойността на
стъпки от 1 dB.

Моля, обърнете внимание: 0 dB означава 1 V изход за 1 V вход

* Не се предлага за софтуера за време на реверберация BZ-7227.
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A.15 Периоди на Lden
Таблица A.15 Параметри на Lden периоди*

Параметър
Начало на деня

Коментирайте

Стойности

00:00:00

да се

Определя началото на деня за изчисление

да се

Определя началото на вечерния период за изчисление

да се

Определя началото на нощния период за изчислението

L ден

23:59:59
Вечерно начало

00:00:00

Л
вечер

23:59:59
Нощен старт

00:00:00

L

23:59:59
Вечерна дузпа

0

да се

20 dB

изчислението
Нощно наказание

0

да се

20 dB

Л
вечер

Вечерното наказание ще бъде добавено към

Лден

Нощното наказание ще бъде добавено към

Лден

L

нощ

кога

нощ при изчисляване

* Само за шаблони за подобрено регистриране BZ-7225 и вход за микрофон.
Моля, обърнете внимание:

Ако Вечерно начало е зададено между Нощен старт и Дневен старт, тогава ще бъде
недефинирано.

Л
вечер

параметър ще
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A.16 Професионално здраве
Таблица A.16 Параметри на професионалното здраве*

Параметър
Време на излагане

Коментирайте

Стойности

00:01:00
1.00:00:00

да се

Задайте времето на излагане на действителното време, през което сте
изложени на шум през работния ден.
Използва се за изчисляване на Lep,d и Lep,d,v.

Моля, обърнете внимание: Времето на експозиция може да се промени след
измерването е направено

Референтно време

00:01:00
5.00:00:00

да се

Задайте референтното време , както се изисква за изчисляване на нивото на звукова
експозиция или средното претеглено време с референтно време, различно от 8
часа.
Използва се за изчисляване на Lep,d,v и TWAv

Прагово ниво

0

да се

140 dB

Всички нива на шум под праговата стойност не допринасят за данните от
измерването на дозата. Времевата разделителна способност за това
изчисление е 1 s за изчисляване на Dose и ProjDose – и 10 ms за изчисляване на
TWA, TWAv, DoseUQ и ProjDoseUQ.

Използва се за изчисляване на доза, ProjDose, TWA, TWAv, DoseUQ,
ProjDoseUQ.

U = Времево претегляне за Lav: F или S
Q
Критерий Ниво

0

да се

140 dB

= Обменен курс за Lav: 4, 5 или 6 dB

Нивото на критерия е нивото на звука, разрешено за 8-часов период и би дало
100% доза.
Нивото на критерия трябва да бъде зададено в съответствие със законодателството,
което ще трябва да спазвате.
Използва се за изчисляване на доза, ProjDose, DoseUQ, ProjDoseUQ.

U = Времево претегляне за Lav: F или S
Q
Ниво PeaksOver

0

да се

200 dB

= Обменен курс за Lav: 4, 5 или 6 dB

Всички пикови нива, които надвишават нивото, зададено тук, ще бъдат
отчетени.
Използва се за изчисляване на #XPeaks(>NNNdB)
X = A, B, C, Z или G, зададено от Setup > Frequency Settings > BB Peak, NNN е

Ниво PeaksOver
Моля, обърнете внимание: Два други брояча на пикове са предварително
настроени да броят пикове съответно над 135 dB и 137 dB
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Таблица A.16 Параметри на професионалното здраве*

Параметър
Обменен курс за Lav

Коментирайте

Стойности

4 dB

Увеличението на нивото на шума, което съответства на удвояване на
нивото на шума, се определя от обменния курс за Lav.

5 dB

Задайте обменен курс за Lav , както се изисква от вашите местни
стандарти.

6 dB

Използва се за изчисляване на LavUQ, TWA, TWAv DoseUQ,
ProjDoseUQ.

U = Времево претегляне за Lav: F или S
Q

= Обменен курс за Lav: 4, 5 или 6 dB

Моля, обърнете внимание: TWA и TWAv изискват

Претегляне на времето за Lav

Е

U= Си

Q

=

5

Lav ще бъде претеглен във времето в съответствие с този параметър.
Използва се за изчисляване на LavUQ, TWA, TWAv DoseUQ,

С

ProjDoseUQ.

U = Времево претегляне за Lav: F или S
Q

= Обменен курс за Lav: 4, 5 или 6 dB

Моля, обърнете внимание: TWA и TWAv изискват

U= Си

Q

=

5

* Не се предлага за софтуера за време на реверберация BZ-7227.

A.17 Генератор
Таблица A.17 Параметри на генератора*

Параметър

Коментирайте

Стойности

Задайте на
, за да използвате вътрешния генератор на шум, както е посочено
Вътрешен

Тип генератор

по-долу.
Вътрешен външен

Задайте за
включване/изключване на външен генератор с помощта на логически
Външен
сигнал: Вкл. = 4,5 V; Изключено = 0 V.

Генераторният сигнал се появява на изходния гнездо.

Моля, обърнете внимание:

• За софтуер за време на реверберация BZ-7227, комплект

Контрол на измерването > Възбуждане =
Шум

Прекъснат

за активиране на параметрите на генератора.

• За софтуера за честотен анализ BZ-7223, задайте Изход
Socket Signal > Source = за активиране
на параметрите на
Генератор
генератора
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Таблица A.17 (Продължение) Параметри на генератора*

Параметър

Коментирайте

Стойности

Тип шум

Типът шум от вътрешния генератор. Широчината на честотната
лента на шума ще бъде настроена към честотния диапазон от долна

Розово Бяло

честота до най-висока честота
Ниво [re. 1 V]

–60,0

да се

0,0 dB

Това задава вътрешното затихване на генератора на шум в dB,
съотнесено към 1 V. Това ниво остава на зададеното ниво, независимо от
честотния диапазон

Източник на звук

Тази настройка оптимизира честотната характеристика на изхода
на вътрешния генератор към свързания източник на звук.
Настройката „Flat“ оптимизира изхода за равна реакция на мощността,
настройката „Optimum“ оптимизира разликата в мощността между
съседни 1/1- или 1/3-октавни ленти, като същевременно поддържа
„усилване“ при ниски честоти.

Изберете тип, съответстващ на вашия източник на звук: OmniPower
Sound Source Type 4292 или 4296 или OmniSource Sound Source Type
Неизвестен тип 4292 Оптимален тип 4295 Оптимален тип 4296 Оптимален тип 4292 Плосък

4295.

неизвестен

Тип 4295 Плосък
Тип 4296 Плосък
Време за бягство

0

да се

60 с

ако използвате друг източник на звук, или

Изберете не искам да коригирам честотната характеристика

Задайте Escape Time , за да позволите на оператора да напусне стаята,
преди генераторът да бъде включен и измерването да започне

Време за натрупване

1

да се

20 s

Задайте времето за натрупване, за да позволите на звуковото налягане в
помещението да се установи след включване на източника на звук

Долна честота†

50 Hz

догоре

Честота

1/1-октава: 63 Hz – 8 kHz
1/3-октава: 50 Hz – 10 kHz

Моля, обърнете внимание: Настройките отдолу и отгоре
Честотен контрол на честотната лента на шума от вътрешния генератор
на шум
Най-висока честота†

Долна честота до

10 kHz

1/1-октава: 63 Hz – 8 kHz
1/3-октава: 50 Hz – 10 kHz

* Предлага се за софтуер за честотен анализ BZ-7223, един канал и софтуер за време на реверберация BZ-7227 и
само вход за микрофон.
† Предлага се само за софтуера за честотен анализ BZ-7223.
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A.18 Постобработка
Таблица A.18 Параметри за последваща обработка

Параметър
Ансамбъл усредняване

Коментирайте

Стойности

Не

Настроен на

да

за усредняване на всяка позиция се разпада на an

средно затихване (наречено средно за ансамбъл или средно за

да

стая). След това осреднените затихвания на стаята могат да бъдат
показани в изгледа за затихване. Стая T30, стая T20 и стая EDT ще бъдат
изчислени от средната стойност на стаята.

Настроен на

Не без усредняване на ансамбъла. Няма да има разпади

за стаята. T30 Room, T20 Room и EDT Room ще бъдат изчислени като
средни стойности на T30, T20 и EDT, съответно, за всички позиции

Широка лента RT дъно

50 Hz към Wide
Банда

1/1-октава: 63 Hz – 8 kHz
1/3-октава: 50 Hz – 10 kHz
Настройките на Wide Band RT Bottom и Wide Band RT Top контролират

RT

обхвата на честотните ленти, използвани при осредняването на

Горна част

широколентовите параметри, налични под графиките на спектъра и
затихването.

Hz средната
Пример: Задайте Wide Band RT Bottom на и Top на100
след това
2 kHz , стойност на честотните ленти от 100 Hz
до 2 kHz ще се изчисли за текущата позиция като:

T30 (100 Hz – 2 kHz)
Т20 (100 Hz – 2 kHz)
EDT (100 Hz – 2 kHz)
и за Стаята като:

Стая T30 (100
Стая T20 (100
Стая EDT (100
Широка лента RT Top

Широколентов RT

Отдолу до

10 kHz

Hz – 2 kHz)
Hz – 2 kHz)
Hz – 2 kHz)

1/1-октава: 63 Hz – 8 kHz
1/3-октава: 50 Hz – 10 kHz
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A.19 Оценка на тона
Таблица A.19 Параметри за оценка на тона

Параметър
Оценка на тона

Коментирайте

Стойности

Задайте оценка на тона на

На

На

за да активирате функцията за оценка

на тона, след това изберете параметъра Tone над спектъра, за да покажете

Изкл
Стандартен тон

резултатите

ISO 1996:2-2007

Задайте стандарта на тона в съответствие с вашите изисквания:

DM 16-03-1998

• ISO 1996:2-2007, Приложение D е обективен метод за оценка на чуваемостта на
тонове в шум – опростен метод. Този метод използва 1/3-октавни спектри

• DM 16-03-1998 оценява тона, използвайки спектри от 1/3 октава съгласно
италианския закон: Ministero dell'Ambiente, Decreto 16 marzo 1998

Корекция

0,0

да се

20 dB

Това е настройката, която трябва да добавите към LAeq , ако се открият звукови
тонове в спектъра. Получената корекция може да се прочете под спектъра.

Моля, обърнете внимание: Регулирането е фиксирано на 5 dB в
Стандарт DM 16-03-1998
Ниска честота Последна група

12.5

да се

315 Hz

Задайте честотата за последната лента от нискочестотния диапазон на оценката.
По подразбиране е 125 Hz.
Нискочестотният диапазон е от най-ниската измерена честотна лента до
стойността на Low Freq. Последна група
параметър.

Моля, обърнете внимание: Налично само ако стандартен тон е зададен на

ISO 1996:2-2007
Средна честота Последна група

160 Hz

да се

20 kHz

Задайте честотата за последната лента от средния честотен диапазон на оценката.
По подразбиране е 400 Hz.
Средният честотен диапазон е от една лента по-висока от ниската честота.
Параметър Last Band към стойността на Middle Freq. Параметър на последната
лента .

Моля, обърнете внимание: Налично само ако стандартен тон е зададен на

ISO 1996:2-2007
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Таблица A.19 Параметри за оценка на тона

Параметър
Ниска разлика в нивата

Коментирайте

Стойности

0,1

да се

100,0 dB

Задайте необходимата разлика в нивата за откриване на тон в нискочестотния
диапазон.
По подразбиране е

15 dB.

Моля, обърнете внимание: Налично само ако стандартен тон е зададен на

ISO 1996:2-2007
Разлика в нивото Средно

0,1

да се

100,0 dB

Задайте необходимата разлика в нивото за откриване на тон в средния честотен
диапазон.
По подразбиране е

dB8

.

Моля, обърнете внимание: Налично само ако стандартен тон е зададен на

ISO 1996:2-2007
Висока разлика в нивата

0,1

да се

100,0 dB

Задайте необходимата разлика в нивото за откриване на тон във високочестотния
диапазон.
По подразбиране е

5 dB .

Моля, обърнете внимание: Налично само ако стандартен тон е зададен на

ISO 1996:2-2007
ISO 226

Тонът се проверява спрямо нива в други честотни ленти, като се използват
нормални равни контури на нивото на силата на звука, определени от ISO 226.

Тук изберете коя версия на стандарта да използвате.
1987 Свободно поле 1987 Дифузно поле 2003 Свободно поле

Моля, обърнете внимание: Налично само ако стандартен тон е зададен на

DM 16-03-1998
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Параметри за настройка

A.20 Измервания на RPM
Таблица A.20 RPM и параметри на тахо за измерване на RPM

Параметър
Тачо

Коментирайте

Стойности

На

Когато тахо

Изкл

сигналът е свързан към тригерния вход. Параметрите за външно

На,

Измерванията на RPM се извършват на

ниво, хистерезис, наклон и CCLD/Pull Up се използват за намиране на
тахоимпулсите – те се използват за измерване на RPM.
Когато Тачо е
RPM предавателно отношение

10–5

да се

1038

Изкл, не се измерват обороти

Показаните RPM са измерените RPM, разделени на
RPM предавателно отношение

Външно ниво

–20

да се

20 V

Определя нивото на сигнала, приложен към тригерния вход, който
ще предизвика тригер. Този параметър е активиран, когато тип

Няма/Тачо

тригер е зададен на

На .

и Тачо е настроен да

Когато задавате нивото на задействане, вземете под внимание малко
отместване на входа за задействане. Типичните стойности за
отместването са–70
между
mV и

Хистерезис

0

да се

10 V

200 mV

Определя хистерезиса на външния тригер. Този параметър е
активиран, когато Trigger Type е зададен на и Tacho е зададенНито
на един/

Тачо
Наклон

На

Определя наклона на спусъка на външния спусък. Този параметър е
Издигане Падане

активиран, когато Trigger Type е зададен на и Tacho е зададенНито
на един/

Тачо
CCLD/Издърпайте нагоре

На
Изкл

На

За инструменти със сериен номер 2630266 и по-висок този параметър
се нарича CCLD. Използвайте този параметър, за да включите или
изключите CCLD захранване, в зависимост от изискванията на
оборудването, което свързвате към тригерния вход.
Моля, обърнете внимание: Сондата за лазерен тахометър MM-0360
изисква CCLD , настроен на

На .

За инструменти със сериен номер под 2630266, параметърът се
нарича Pull Up. Използвайте този параметър, за да "издърпате"
тригерния вход до +5 V (чрез резистор 7,5 kΩ). CCLD/
Параметърът Pull Up е активиран, когато Trigger Type е зададен на

Външенили Tacho е настроен на На
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Приложение Б
Параметри на измерване

Това приложение описва параметрите на измерването. Те се измерват в съответствие с
параметрите на настройката.

• Моля, вижте Речника в Приложение E за описание на параметрите
• Следните букви се заместват в параметрите, които следват, за да представят широкия диапазон от
честотни тегла, времеви тегла и нива на персентил, които са налични:

V = честотни претегляния A, B, C или Z (контролирани от Настройка > Настройки на честотата > BB
пиков параметър)

х = честотни претегляния A или B (контролирани от Настройка > Настройки на честотата > BB (без
пиков) параметър)

Y = честотни претегляния C или Z (контролирани от Настройка > Настройки на честотата > BB (без
пиков) параметър)

У

= честотни претегляния A, B, C, Z или G (контролирани от Настройка > Честота

Настройки > Параметър на спектъра )

U = времеви претегляния F или S (контролирани от Настройка > Статистика > Въз основа на спектрална статистика
на параметър)

Р = времеви тегла F или S (контролирани от Настройка > Професионално здраве > Време
Тегло за параметър Lav )

Q

= обменен курс 4, 5 или 6 dB (контролиран от Setup > Occupational

Здраве > Обменен курс за параметър Lav)

н = число между 0,1 и 99,9 (контролирано от Настройка > Статистика > Процентил N
параметър)
Моля, обърнете внимание:

•

Всички параметри ще бъдат за канал в 2-канални шаблони, освен ако не е посочено
друго (само тип 2270).

• За въвеждане на акселерометър, моля, вижте раздел A.2 за теглата на двата
широколентови детектори и пиков детектор.
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Общо измерване (вход за микрофон)
За софтуер за измерване на нивото на звука BZ-7222, софтуер за честотен анализ
BZ-7223, софтуер за регистриране BZ-7224 и софтуер за подобрено регистриране BZ-7225
Следните параметри се измерват в рамките на изминалото време:
Еквивалентни непрекъснати нива на звука:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LXeq
LYeq
LCeq

–

LAeq

LAeq,T1,mov (не е запазено с данни)
LAeq,T1,mov,макс
LAeq,T2,mov (не е запазено с данни)
LAeq,T2,mov,макс
LCeq,T1,mov (не е запазено с данни)
LCeq,T1,mov,макс
LCeq,T2,mov (не е запазено с данни)
LCeq,T2,mov,макс

•

ΔL

•

ΔL

•

ΔL

•

ΔL

eq,T1,mov

(не е запазено с данни)

eq,T1,mov,max
eq,T2,mov (не е запазено с данни)
eq,T2,mov,max

Ниво на звукова експозиция:

•
•

LXE
ЛУГА

Пиково ниво на звука:

•
•

LVпик
TVpeak

Максимални звукови нива, претеглени във времето:

•
•
•
•
•
•

LXFмакс
LXSмакс
LXIмакс
LYFмакс
LYSmax
LYIмакс
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Параметри на измерване

Минимални звукови нива, претеглени във времето:

•

LXFмин

•

LXSмин

•

LXIмин

•

LYF мин

•

LYSmin

•

LYImin

Параметри за професионално здраве по ISO/EU:

•

д

•

Доза

•

ProjDose

•

#Vpeaks

•

#Vpeaks

•

#Vpeaks

(>xxx dB)
(>137 dB)
(>135 dB)

Параметри на професионалното здраве в САЩ:
L
avRQ

•
•

TWA

•

TWAv

•

DoseRQ

•

ProjDoseRQ

Общи параметри:
• Претоварване в %
•

Начален час

•

Спрете времето

•

Изминалото време

•

Сериен номер

•

Номер на версията

•

ср.

RPM

(общ за двата канала в 2-канални шаблони) (общ
за двата канала в 2-канални шаблони) (без паузи;
общ за двата канала в 2-канални шаблони) (на анализатора)
(на софтуер, използван за измерване на данните)
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Специални параметри:
•
LXIeq (също наричан LXIm)

•

LYIeq

•

LAIeq – LAeq

•

LAFTeq (също наричан LAFTm5)

•
•

LAFTeq – LAeq
SIL

•

PSIL

•

SIL3

•

LWeq
LWeq(f1 – f2) (сума от стойностите на мощността
за
честотни ленти от f1 Hz до f2 Hz)*

(средно на

L Zeq нива

на октавни ленти: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz и 4000 Hz)*

(средно на

L Zeq нива

на октавни ленти: 500 Hz, 1000 Hz и 2000 Hz)*

(средно на

L Zeq нива

на октавни ленти: 1000 Hz, 2000 Hz и 4000 Hz)*

Индикатори за шум† :

•

Л

•

Лвечеринж

•

Л

•

Лбърлога

•

Лдн

ден

нощ

Статистика за изчисляване на перцентилни нива и std.dev.

Нискочестотни параметри (изисква подобрена вибрация и опция за ниска честота
BZ-7234):
Л
•
Geq

*
†

•

ЛG10макс

•

ЛG10мин

•

Л

•

T

•

#GPpeaks

•

(>xxx dB)

#GPpeaks

•

(>137 dB)

#GPpeaks

(>135 dB)

Gpeak
Gpeak

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.
Тези параметри са налични само за Enhanced Logging BZ-7225.
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Данни за времето (изисква връзка с метеорологична станция; общи за двата канала в
2-канални шаблони):
•
Направлениена вятъра ср.
•

Направление на вятъра мин.

•

Направлениена вятъра макс.

•

Средна скорост на вятъра

•

Скорост на вятъра мин.

•

Скорост на вятъра макс.

•

амб. температура

•

амб. Влажност

•

амб. налягане

•

Валежи

Параметри на спектъра* :

•

LWeq

•

LWFмакс

•

LWSмакс

•

LWF мин

•

LWSмин

Статистика за изчисляване на персентилни нива като спектри*
CIC резултати* :

•

CIC 1

•

CIC 1 Dev. от справка

•

CIC 2

Резултат

Резултат

•

CIC 2 Dev. от справка

•

CIC 3

•

CIC 3 Dev. от справка

•

CIC 4

•

CIC 4 Dev. от справка

†
Резултат
†

†
Резултат
†

В допълнение към параметрите, записани в данните (изброени по-горе), може да бъде следното
вмъкнат в анотация на проект като GPS бележка:
•
Позиция

*
†

като географска ширина и дължина

•

Надморска височина

•

Грешка в позицията

(в зависимост от вида на GPS устройството)

Тези параметри са налични само за Logging BZ-7224.
Тези параметри са налични само за Enhanced Logging BZ-7225.
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Б.2

Периодични отчети (вход за микрофон)

Б.2.1

За софтуер за подобрено регистриране BZ-7225
Параметри, измерени в рамките на периодичен отчетен интервал:

Еквивалентни непрекъснати нива на звука:

•

LXeq

•

LYeq

•

LCeq

•

LAeq,T1,mov,макс

•

LAeq,T2,mov,макс

•

LCeq,T1,mov,макс

–

LAeq

•

LCeq,T2,mov,макс

•

ΔL

•

ΔL

eq,T,mov,макс
eq,T,mov,макс

Ниво на звукова експозиция:

•

LXE

•

ЛУГА

Пиково ниво на звука:

•

LVпик

•

T

Vpeak

Максимални звукови нива, претеглени във времето:

•

LXFмакс

•

LXSмакс

•

LXIмакс

•

LYFмакс

•

LYSmax

•

LYIмакс

Минимални звукови нива, претеглени във времето:

•

LXFмин

•

LXSмин

•

LXIмин

•

LYF мин

•

LYSmin

•

LYImin
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Параметри за професионално здраве по ISO/EU:

•
•
•
•

•
•

д
Доза
ProjDose
#Vpeaks

(>xxx dB)

#Vpeaks

(>137 dB)

#Vpeaks

(>135 dB)

Параметри на професионалното здраве в САЩ:

•
•
•
•
•

L avRQ
TWA
TWA v
DoseRQ
ProjDoseRQ

Общи параметри:
•
в%
•
•
•
•

Претоварване

Начален час (общо
Спрете времето

за двата канала в 2-канални шаблони)

(общо за двата канала в 2-канални шаблони)

Средно изминало

(без паузи; общи за двата канала в 2-канални шаблони)

време RPM

Специални параметри:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

LXIeq (също наричан LXIm)
LYIeq
LAIeq – LAeq

LAFTeq (също наричан LAFTm5)
LAFTeq – LAeq
SIL (средно на
PSIL (средно на
SIL3

(средно на

LWeq(f1 – f2)

L Zeq

нива на октавни ленти: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz и 4000 Hz)*

L Zeq

L Zeq

нива на октавни ленти: 500 Hz, 1000 Hz и 2000 Hz)*
нива на октавни ленти: 1000 Hz, 2000 Hz и 4000 Hz)*

(сума от стойностите на мощността
честотни
LWeqза

ленти от f1 Hz до f2 Hz)*

Статистика за изчисляване на перцентилни нива и std.dev.

*

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.

279

Machine Translated by Google
280

Ръчни анализатори типове 2250 и 2270 – Ръководство за потребителя

Нискочестотни параметри (изисква подобрена вибрация и опция за ниска честота
BZ-7234):
• ЛGeq
•

Л

•

Л

•

Л

•

T

•

#GPpeaks

•

(>xxx dB)

#GPpeaks

•

(>137 dB)

#GPpeaks

(> 135 dB)

G10макс
G10мин
Gpeak
Gpeak

Данни за времето (изисква връзка с метеорологична станция; общи за двата канала в
2-канални шаблони):
• Направлениена вятъра ср.
•

Направление на вятъра мин.

•

Направлениена вятъра макс.

•

Средна скорост на вятъра

•

Скорост на вятъра мин.

•

Скорост на вятъра макс.

•

амб. температура

•

амб. Влажност

•

амб. налягане

•

Валежи

Параметри на спектъра* :

•

LWeq

•

LWFмакс

•

LWSмакс

•

LWF мин

•

LWSмин

Статистиката може да се регистрира в периодични отчети, за да се изчислят перцентилните нива като спектри.*

*

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.
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Б.3

Регистрирано измерване (вход за микрофон)

Б.3.1

За софтуер за регистриране BZ-7224 и софтуер за подобрено регистриране BZ-7225
Параметри, измерени в рамките на интервал на регистриране – могат да бъдат до десет (или всички) от следните параметри
да се регистрира:

Еквивалентни непрекъснати нива на звука:

•

LXeq

•

LYeq

•

LCeq

•

LAeq,T1,mov

•

LAeq,T2,mov

•

LCeq,T1,mov

–

LAeq

•

LCeq,T2,mov

•

ΔL

•

ΔL

eq,T,mov
eq,T,mov

Ниво на звукова експозиция:

•

LXE

•

ЛУГА

Пиково ниво на звука:

•

LVпик

Максимални звукови нива, претеглени във времето:

•

LXFмакс

•

LXSмакс

•

LXIмакс

•

LYFмакс

•

LYSmax

•

LYIмакс

Минимални звукови нива, претеглени във времето:

•

LXFмин

•

LXSмин

•

LXIмин

•

LYF мин

•

LYSmin

•

LYImin
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Параметри на професионалното здраве в САЩ:

•

L avRQ

Специални параметри:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LXIeq (също наричан LXIm)
LYIeq
LAIeq – LAeq
LAFTeq (също наричан LAFTm5)
LAFTeq – LAeq
SIL (средно на

L Zeq

нива на октавни ленти: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz и 4000 Hz)*

PSIL (средно на

L Zeq

(средно на

L Zeq

SIL3

LWeq(f1 – f2)
RPM
ср.

нива на октавни ленти: 500 Hz, 1000 Hz и 2000 Hz)*
нива на октавни ленти: 1000 Hz, 2000 Hz и 4000 Hz)*

(сума от стойностите на мощността
честотни ленти от f1 Hz до f2 Hz)*
LWeqза

Актуализирано напрежение на прибл. 5 s интервали и регистрирани с интервали от периоди на регистриране:

•

Trig. Входен волтаж (изисква Trigger Input е зададено на Напрежение
за

Мониторинг)

Следните параметри са налични за набор от регистрирани параметри:
•
в%
Претоварване

•
•
•

Начален час (общо за двата канала в 2-канални шаблони)
Спрете времето

(общо за двата канала в 2-канални шаблони)

Изминалото време (без

паузи; общи за двата канала в 2-канални шаблони)

Статистиката може да се регистрира, за да се изчислят процентните нива и std.dev. на интервал на регистриране.

Нискочестотни параметри (изисква подобрена вибрация и опция за ниска честота
BZ-7234):
•
•
•
•

*

ЛGeq

ЛG10макс
ЛG10мин
ЛGpeak

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.
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Данни за времето (изисква връзка с метеорологична станция; общи за двата канала в
2-канални шаблони):
• Направлениена вятъра ср.
•

Направление на вятъра мин.

•

Направлениена вятъра макс.

•

Средна скорост на вятъра

•

Скорост на вятъра мин.

•

Скорост на вятъра макс.

•
•
•

амб. температура
амб. Влажност
амб. налягане

•

Валежи

До три (или всички) от следните параметри на спектъра могат да бъдат регистрирани и показани на
дисплей на спектъра* :

•

LWeq

•

LWFмакс

•

LWSмакс

•

LWF мин

•

LWSмин

Статистиката може да се регистрира в периодични отчети, за да се изчислят персентилните нива като спектри.*

Б.4

Регистрирано (10/100 ms) измерване (вход за микрофон)

Б.4.1

За софтуер за регистриране BZ-7224 и софтуер за подобрено регистриране BZ-7225
Следните широколентови параметри могат да се записват на всеки 100 ms:

•

LAeq

•

LAF

•

LAS

Следните широколентови параметри могат да се записват на всеки 10 ms:
•
LAF
Един от следните спектри може да бъде регистриран на всеки 100 ms:

•

LWeq

•

LWF

•

LWS

*

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.
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Моля, обърнете внимание:

За 2-канални шаблони до четири от шестте широколентови параметъра и два спектра от
двата канала могат да се регистрират (само тип 2270).

Б.5

Моментно измерени параметри (достъпни по всяко време;
Вход за микрофон)
Моментни звукови нива, претеглени във времето:

•
•

L XF
L XS

•

L XI

•

LYF

•

LYS

•

LYI

Нива на звуково налягане (максимални претеглени по време нива на звука веднъж в секунда):

•
•
•
•
•
•

ЛXF (SPL)
ЛXS (SPL)
ЛXI (SPL)

LYF(SPL)
LYS(SPL)
LYI(SPL)

Пикови нива на звука (максимално пиково ниво на звука веднъж в секунда):

•

LVpeak,1s

Нискочестотни параметри (изисква подобрена вибрация и опция за ниска честота BZ-7234):
•
Л
•

G10
Л
Gpeak,1s

Актуализирано напрежение на прибл. Интервали от 5 s (общи за двата канала в 2-канални шаблони):
•
Trig. Входен волтаж (изисква Trigger Input е зададено на Напрежение
за Мониторинг)
Моментни обороти в минута:

•

инст. RPM

Моментални данни за времето (общи за двата канала в 2-канални шаблони):
•
Направление на вятъра

•

Скоростта на вятъра

Моментни GPS данни (общи за двата канала в 2-канални шаблони):
•
Географска ширина
•

Географска дължина
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Моментно измерени спектри* :
•
LWF
•

LWS

B.5.1 Обработени параметри само за дисплей (вход за микрофон)
Следният общ параметър е достъпен за показване за общи данни: текущо

Оставащо време

(за

измерване, като се вземе предвид наличното дисково пространство).
Следните параметри на ISO/EU за професионално здраве се изчисляват и показват за общо,
Периодични отчети и регистрирани данни:

•

L ep,d

•

L

ep,d,v

Ако има налична статистика, тогава Std.Dev. и 7 процентилни нива могат да бъдат изчислени и показани:
LXN1 или LXUN1 да се LXN7 или LXUN7 .

Ако има налична спектрална статистика, тогава могат да се изчислят 7 процентилни нива като спектри и
LWUN1 да се LWUN7 .
Показва:
Ако

LWeq спектърът е наличен, след

NCB

NC , NC Решаваща лента , NR

, NR Решаваща лента , RC , RC Класификация ,

може
да бъде изчислен
класификация
, коетоNCB
и показан.

LWeq
Ако
е наличен 1/3-октавен спектър, тогава се

Сила на звука и

Ниво на силата на звука може

показва.
За 2-канални шаблони:
• Единични стойности за показване:

– Гл.1 – Гл.2

LXeq

– гл.2 – гл.1

LXeq

– Гл.1 – Гл.2

LYeq

– гл.2 – гл.1

LYeq

• Спектри за показване:

*

– Гл.1 – Гл.2

LWeq

– гл.2 – гл.1

LWeq

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.
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B.6

Общо измерване (акселерометър и директно въвеждане)

Б.6.1

За софтуер за измерване на нивото на звука BZ-7222, софтуер за честотен анализ
BZ-7223, софтуер за регистриране BZ-7224 и софтуер за подобрено регистриране BZ-7225
Следните параметри се измерват в рамките на изминалото време:
Линейни осреднени нива:
•
Линеен

•

Линеен дет. 2

(само въвеждане на акселерометър)

Пикови нива:

•

Връх

•

TPeak

•

Пик-Пик

(изисква BZ-7234, вход само за акселерометър)

Максимални нива, претеглени във времето:

•

Бързо макс

•

Бавен макс

•

Бързо макс. 2

•

Бавен макс. 2

(само въвеждане на акселерометър)
(само въвеждане на акселерометър)

Минимални нива, претеглени във времето:

•

Бързо мин

•

Бавно мин

•

Бърза мин. дет. 2

•

Бавно мин. разпознаване 2

(само въвеждане на акселерометър)
(само въвеждане на акселерометър)

Общи параметри:
•
Претоварване в %
•

Начален час

(общо за двата канала в 2-канални шаблони) (общо за

•

Спрете времето

двата канала в 2-канални шаблони) (с изключение на паузи;

•

Изминалото време общо

•

Гребен фактор

•

ср.

за двата канала в 2-канални шаблони)

RPM

Специални параметри:
•
Линеен (f1 – f2)
(сума от стойностите на мощността за линейни честотни ленти от f1 Hz до f2 Hz)*

*

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.
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Нискочестотни параметри (изисква подобрена вибрация и опция за ниска честота
BZ-7234 и вход за акселерометър):
•
MTVV
•

KBF макс

•

KBF Tm

Параметри на спектъра* :
• Линеен
•

Бързо макс

•

Бавен макс

•

Бързо мин

•

Бавно мин

В допълнение към параметрите, записани в данните (изброени по-горе), може да бъде следното
вмъкнат в анотация на проект като GPS бележка (обща за двата канала в 2-канален
шаблони):
•
Позиция

Б.6.2

като географска ширина и дължина

•

Надморска височина

•

Грешка в позицията

(в зависимост от вида на GPS устройството)

Периодични отчети (акселерометър или директно въвеждане)

За софтуер за подобрено регистриране BZ-7225
Параметри, измерени в рамките на периодичен отчетен интервал:

Линейни осреднени нива:
•
Линеен
•

Линеен дет. 2

(само въвеждане на акселерометър)

Пикови нива:

•

Връх

•

TPeak

• Peak-Peak (изисква BZ-7234, само акселерометър)
Максимални нива, претеглени във времето:

*

•

Бързо макс

•

Бавен макс

•

Бързо макс.2

•

Бавен макс. 2

(само въвеждане на акселерометър)

(само въвеждане на акселерометър)

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.
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Минимални нива, претеглени във времето:

•

Бързо мин

•

Бавно мин

•

Бърза мин. дет. 2

•

Бавно мин. разпознаване 2

(само въвеждане на акселерометър)

(само въвеждане на акселерометър)

Общи параметри:
•
Претоварване
в%
•
•
•
•
•

Начален час (общо за двата канала в 2-канални шаблони) (общо за
Спрете времето

двата канала в 2-канални шаблони) (без паузи; общо за

Изминалото време двата

канала в 2-канални шаблони)

Гребен фактор

ср.

RPM

Специални параметри:
•
Линеен (f1 – f2)
(сума от стойностите на мощността за линейни честотни ленти от f1 Hz до f2 Hz)*

Нискочестотни параметри (изисква подобрена вибрация и опция за ниска честота
BZ-7234 и вход за акселерометър):
•
MTVV
•
•

KBF макс
KBF Tm

Параметри на спектъра* :
•

Линеен

•

Бързо макс

•

Бавен макс

•

Бързо мин

•

Бавно мин

B.6.3 Регистрирано измерване (акселерометър или директно въвеждане)
За софтуер за регистриране BZ-7224 и софтуер за подобрено регистриране BZ-7225
Параметри, измерени в рамките на интервал на регистриране - до пет (или всички) от следните параметри могат
да се регистрира:

Линейни осреднени нива:
•
Линеен

•

*

Линеен дет. 2

(само въвеждане на акселерометър)

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.
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Пикови нива:

•

Връх

• Peak-Peak (изисква BZ-7234, само акселерометър)
Максимални нива, претеглени във времето:

•

Бързо макс

•

Бавен макс

•

Бързо макс. 2

•

Бавен макс. 2

(само въвеждане на акселерометър)

(само въвеждане на акселерометър)

Минимални нива, претеглени във времето:

•

Бързо мин

•

Бавно мин

•

Бърза мин. дет. 2

•

Бавно мин. разпознаване 2

(само въвеждане на акселерометър)

(само въвеждане на акселерометър)

Общи параметри:
•
Претоварване
в%
•
•
•
•
•

Начален час

(общо за двата канала в 2-канални шаблони) (общо за

Спрете времето

двата канала в 2-канални шаблони) (без паузи; общо за

Изминалото време двата

канала в 2-канални шаблони)

Гребен фактор
ср.

RPM

Специални параметри:
•
(сума от стойностите на мощността за линейни честотни ленти от f1 Hz до f2 Hz)*
Линеен (f1 – f2)

Нискочестотни параметри (изисква подобрена вибрация и опция за ниска честота
BZ-7234 и вход за акселерометър):
•
MTVV
•
•

KBF макс
KBF

Tm

Параметри на спектъра* :
•
Линеен

*

•

Бързо макс

•

Бавен макс

•

Бързо мин

•

Бавно мин

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.
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B.6.4 Регистрирано (100 ms) измерване (акселерометър или директно въвеждане)
За софтуер за регистриране BZ-7224 и софтуер за подобрено регистриране BZ-7225
Следните широколентови параметри могат да се регистрират на всеки 100 ms:

•

Линеен

•

Бързо инст

•

Бавен инст

Един от следните спектри може да бъде регистриран на всеки 100 ms:

•

Линеен

•

Бързо инст

•

Бавен инст

Моля, обърнете внимание:

За 2-канални шаблони, до четири от шестте широколентови параметъра и до два
спектрите от двата канала могат да бъдат регистрирани (само тип 2270)

B.6.5 Моментни измерени параметри (достъпни по всяко време; акселерометър или директно
въвеждане)
Моментни нива, претеглени във времето:
•
Бързо инст

•

Бавен инст

Нискочестотни параметри (изисква подобрена вибрация и опция за ниска честота BZ-7234
и вход за акселерометър):
•
•

aW,1s
KBF

Актуализирано напрежение на прибл. Интервали от 5 s (общи за двата канала в 2-канални шаблони):
•
Trig. Входен волтаж (изисква Trigger Input е зададено на Напрежение
за Мониторинг)
Моментни обороти в минута:

•

инст. RPM

Моментни GPS данни (общи за двата канала в 2-Ch. шаблони):
•
Географска ширина
•

Географска дължина

Моментно измерени спектри* :
•
Бързо инст
•

*

Бавен инст

Тези параметри изискват лиценз за BZ-7223 и измерване на спектрите.
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Обработени параметри само за дисплей (акселерометър или директно въвеждане)

Следният общ параметър е достъпен за показване за общи данни:
• Оставащо време (за текущото измерване, като се вземе предвид наличното дисково пространство)

За 2-канални шаблони:
• Единични стойности за показване:

–

Ch.1 – Ch.2 Линеен

–

Ch.2 – Ch.1 Линеен

–

Ch.1 – Ch.2 Линеен дет. 2

–

Ch.2 – Ch.1 Линеен дет. 2

(само вход за акселерометър)
(само вход за акселерометър)

• Спектри за показване:

Б.6.6

–

Ch.1 – Ch.2 Линеен

–

Ch.2 – Ch.1 Линеен

Връзка между настройките и параметрите на измерване

Параметрите на измерване се измерват в съответствие с параметрите на настройката. The
Следните таблици описват връзката между настройките и параметрите на измерване.
Таблица B.1 Общи параметри
Параметър

LXeq

Звуково поле
Корекция
Предно стъкло
Корекция

(без връх)
Широколентов пик

LXIeq LAFTeq LVpeak TVpeak LXYmax LXYmin

••• •

•

•

•

•

••• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ниска честота ••• •
Широколентов достъп

LXE

••• Α
•

•
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Таблица B.2 Шумови индикатори и статистика

Параметър

Звуково поле

Корекция
Предно стъкло

Корекция

Ldn

LXYN

••• •

•

•

••• •

•

•

•

•

А

•

Ден

Изравняване

нощ

Лден

Ниска честота ••• •
Широколентов достъп

(без връх)

ААА А

•

Широколентова статистика,
базирана на

•

Процентил N%
Начало на деня

• ••

Вечерно начало •• •
Нощен старт

Вечерна дузпа
Нощно наказание

•• •

•
•
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Таблица B.3 Параметри на професионалното здраве

Параметър Lep,d Lep,d,v E Доза
Звуково поле
Корекция
Вятър
екран

Корекция
ниско

Честота
Широколентов достъп

(без връх)

Лав

(>NNNdB)

RQ

Доза

TWA TWAv

RQ

•

•

•

•

•

•

•

• •• •

•

•

•

•

•

•

•

• •• •

•

•

•

•

•

•

А

A AA A

А

А

А

А

А

•

•

•

•

•
•

•
•

време

прож

DoseRQ

• •• •

Връх

справка

#Vpeaks

•

Широколентов достъп

Излагане
време

прож

Доза

Праг

•
••

Ниво
Критерий

•

•

••

Ниво
Върхове

•

Над ниво
Размяна
Ставка за Лав

време
Тежест за Lav

Б.7

Измерване на времето на реверберация

Б.7.1

За софтуер за време на реверберация BZ-7227

•

5

5

•

•

•

С

С

•

•

Следните параметри се измерват или изчисляват на всяка позиция:
Разпади

•

Отслабване на реверберацията

(за всяка честотна лента от долна честота до най-висока честота) въз основа

на вземане на проби LZeq спектри на интервали от 5 ms
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Спектри
•

T30 Спектър

•

T20 Спектър

•

EDT спектър

Стойности с едно число
•
•
•

Т30 (Wide Band RT отдолу – Wide Band RT отгоре)
Т20 (Wide Band RT отдолу – Wide Band RT отгоре)
EDT

(Wide Band RT отдолу – Wide Band RT отгоре)

Следните параметри се изчисляват за стаята като средна стойност на всички позиции:

Разпади
•

Затихвания на осреднената реверберация на ансамбъла (за

всяка честотна лента от долната честота до

Най-висока честота)

Спектри
•

T30 Спектър

•

T20 Спектър

•

EDT спектър

Стойности с едно число
•
•
•

Т30 (Wide Band RT отдолу – Wide Band RT отгоре)
Т20 (Wide Band RT отдолу – Wide Band RT отгоре)
EDT

(Wide Band RT отдолу – Wide Band RT отгоре)

Показателите за качество са дадени за всяка честотна лента, във всеки спектър от време на реверберация и
за всеки спектър от време на реверберация.

Моментни измерени параметри (достъпни по всяко време)
Моментни звукови нива, претеглени във времето:

•

LAF

•

LCF

Моментно измерени спектри:
•
L ZF

Machine Translated by Google
295

Приложение В
Параметри на анализатора

Това приложение описва параметрите, които са общи за всички потребители на анализатора.
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C.1

Токов преобразувател

Таблица C.1 Параметри на токов преобразувател

Параметър
Трансдюсер

Име и сериен

(т.е. свързан към for

Гнездо ) ( гл.

Коментирайте

Стойности

Горна част

1

номер на

Този параметър избира коя сонда е свързана към (показва се в
Горна част

Гнездо Настройка > Вход (Тип 2250) или Настройка > Вход под

преобразувателя

Ch.1 (Тип 2270) и в горната част на базата данни на трансдюсерите)

Име и сериен

Само тип 2270.

тип 2270)
Трансдюсер
(т.е. свързан към for

Гнездо

или

Горна част

гл. 2

номер на
преобразувателя

тип 2270)

Този параметър избира коя сонда е свързана към (показва се в
Горна част

Гнездо

или гл.

2 Настройка > Вход под Ch.2

и в горната част на базата данни на преобразувателите)

Трансдюсер

Име и сериен

Само тип 2270.

(т.е. свързан към задния

номер на

Този параметър избира коя сонда е свързана към (показва се в

контакт/Ch. 1 от тип 2270)

преобразувателя

гл. 1 заден контакт Настройка > Вход под Ch.1
и в горната част на базата данни на преобразувателите)

Задна

Трансдюсер

Име и сериен

Този параметър избира коя сонда да се използва в (показва се

(който е свързан към задния

номер на

Гнездо в Настройка > Вход (Тип 2250) или Настройка > Вход

контакт или гл. 2 на

преобразувателя

под Ch.2 (Тип 2270) и в горната част на Базата данни за трансдюсери)

тип 2270)
Въвеждане (не се
показва текст)

Горна част

Определя дали входът се взема от или („Вход“ на панелаГорна част Гнездо ,

Заден гнездо
на конектора).
Гнездо Задно гнездо

Свържете вашата сонда към този контакт. Този параметър се показва
в Настройка > Вход и на втория ред на базата данни на
преобразувателите

Machine Translated by Google
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В.2

База данни за преобразуватели
Базата данни на сондата се състои от настройка на сондата и хронология на калибрирането – по един комплект на всеки
трансдюсер.

C.2.1 Настройка на трансдюсера
Таблица C.2 Параметри за настройка на трансдюсера

Параметър

Коментирайте

Стойности

Сериен номер.

Текстов низ

Въведете уникален идентификатор за сондата

Име

Текстов низ

Въведете името на сондата за показване заедно със серийния номер

Описание

Текстов низ

Въведете описание на трансдюсера

ID номер на предусилвателя

Текстов низ

Документирайте предусилвателя тук

Тип микрофон

Само микрофон: Ако микрофонът е известен тип, останалите параметри на
сондата се настройват автоматично. Корекцията на звуковото поле и
корекцията на предното стъкло са възможни само за известни типове
микрофони.

Моля, обърнете внимание: Типовете микрофони 4952 и 4184-A могат

да се използва с референтна посока 0° или референтна
посока 90°.

0°

4189 4190 4191 4192 4950 4966 4955-A 4193 4193, UC-0211 4964 4964, UC-0211 4952

0°

4952 90° 4184-A

0°

За неизвестни типове микрофони задайте останалите параметри –
не могат да се правят корекции за неизвестни типове.

4184-A 90° EH-2152

EH-2152 90° Неизвестен

Моля, обърнете внимание: Ако не сте сигурни кой микрофон да използвате,
моля, вижте Таблица C.5, която дава преглед на микрофоните, къде могат да
се използват и техните спецификации
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Таблица C.2

(Продължение) Параметри за настройка на трансдюсера

Параметър

Коментирайте

Стойности

Тип акселерометър

Само акселерометър: Ако акселерометърът е известен тип, тогава
останалите параметри на сондата се задават автоматично.

За неизвестни типове акселерометри, задайте
останалите параметри.

4397-A 4513 4513-001 4513-002 4514 4514-001 4514-002 4533-B 4533-B-001 4533-B-002 4534-B 4534-B-001 4534-B-002 6233-C-10 34124 8343 8347-C, 2647-D Неизвестен

Двойна
Номинална чувствителност

Задайте автоматично за известен тип.

В противен случай задайте номиналната чувствителност в mV/Pa
за микрофони; в mV/(m/s2) за акселерометри; и във V/V за директен вход

да
Поляризиращо напрежение

Само микрофон: Задайте в

Не

да
Тип свободно поле

Не

да

ако микрофонът е предварително

противен случай само гнездо).
поляризиран, за поляризационно напрежение от 200 V (отгоре

Задайте автоматично за известен тип микрофон

да

Не

Само микрофон: Задайте, за да

Не

за типове свободни полета, в противен случай

зададете на .

Задайте автоматично за известен тип микрофон

Двойна
Капацитет

CCLD

Само микрофон: Въведете капацитет на микрофона в pF.

да

Не

Задайте автоматично за известен тип микрофон

да

Задайте за преобразуватели CCLD (Constant Current Line Drive), в
противен случай задайте на

Не

.

Задайте автоматично за известен тип микрофон или
акселерометър .

Заден гнездо
Моля, обърнете внимание: Set

. Входът CCLD при

Input to the Rear socket автоматично ще се активира при избор на
сонда, изискваща CCLD вход
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Таблица C.2

(Продължение) Параметри за настройка на трансдюсера

Параметър
Проверка на калибриране

Само микрофон: За микрофон Тип 4184-A можете да изберете да проверите
калибрирането на системата с помощта на CIC или Актуатор – за всички останали

CIC Актуатор

типове микрофони настройката е предварително зададена на CIC.

Двойна

Тегло

Коментирайте

Стойности

Само акселерометър: Въведете теглото на акселерометъра в g.
Задайте автоматично за известен тип акселерометър

В.2.2

История на калибрирането

Таблица C.3

Параметри на историята на калибрирането

Параметър

Коментирайте

Стойности

1. Дата и час на

ГГГГ-ММ-ДД

калибриране

чч:мм:сс

1. Чувствителност

Двойна

1. Предусилвател ID No.

Текстов низ

Първоначално

1. Потребител

Текстов низ

Първоначално

1. Въвеждане

Горна част

Гнездо

Първоначално

Първоначално mV/Pa

,

Задна

Първоначално

Гнездо
1. Тип калибриране

Външен, Вътрешен

Първоначално

1. Сериен номер на калибратора

Текстов низ

Първоначално

1 коментар

Текстов низ

Първоначално

1. Сериен номер на анализатора

Текстов низ

Първоначално

2. Дата и час на калибриране

ГГГГ-ММ-ДД
чч:мм:сс

2. Чувствителност

Двойна

2. Предусилвател ID No.

Текстов низ

2. Потребител

Текстов низ

2. Въвеждане

Горна част

Гнездо

,

Задна

Гнездо
2. Тип калибриране

Външен, Вътрешен

2. Сериен номер на калибратора

Текстов низ
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Таблица C.3

(Продължение) Параметри от историята на калибрирането

Параметър

Коментирайте

Стойности

2. Коментирайте

Текстов низ

2. Сериен номер на анализатора

Текстов низ

:

:

:

N. Дата и час на калибриране

ГГГГ-ММ-ДД

Текущ

чч:мм:сс
Н. Чувствителност

Двойна

Текущ

N. Предусилвател ID No.

Текстов низ

Текущ

Н. Потребител

Текстов низ

Текущ

Н. Вход

Горна част

Гнездо , Задна

Текущ

Гнездо

N. Тип калибриране

Външен, Вътрешен

Текущ

N. Сериен номер на калибратора Текстов низ

Текущ

Н. Коментар

Текстов низ

Текущ

N. Сериен номер на анализатора

Текстов низ

Текущ
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В.3

Настройка на калибриране

Таблица C.4

Параметри за настройка на калибриране

Параметър

Коментирайте

Стойности

Изберете кой калибратор да използвате

(Ниво на звука) Калибратор

4231 По поръчка

Ниво на калибриране (за
Персонализирано ниво на звука

0,00

да се

200,00 dB

Задайте ниво на калибриране за персонализиран калибратор

re 20 µPa

калибратор)
Сериен номер за 4231

Текстов низ

Серийният номер ще бъде документиран в историята на калибрирането

Сериен номер за персонализиран

Текстов низ

Серийният номер ще бъде документиран в историята на калибрирането

калибратор на нивото на звука

Изберете кой калибратор да използвате

(Ускорение) Калибратор
4294 4924--002 По поръчка

Ниво на калибриране (за

0

да се

1000 m/s2

Задайте ниво на калибриране за персонализиран калибратор.

персонализирано ускорение
калибратор)

Моля, обърнете внимание: Когато се показват нивата на ускорение като dB,
референтната стойност ще бъде 1 µm/s2

Сериен номер за 4294

Текстов низ

Серийният номер ще бъде документиран в историята на калибрирането

Сериен номер за персонализиран

Текстов низ

Серийният номер ще бъде документиран в историята на калибрирането

калибратор за ускорение

Ниво на калибриране (за

0

да се

1000 V

Задайте ниво на калибриране за директен вход.

Директен вход)
Моля, обърнете внимание: Когато се показват нивата на напрежение като dB,
референтната стойност ще бъде 1 µV
Сериен номер за калибратор с
директно въвеждане

Текстов низ

Серийният номер ще бъде документиран в историята на калибрирането
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C.4 Микрофони тип 2250/2270
Таблица C.5 Преглед на микрофони тип 2250/70
Оптимизиран

Приложение за микрофон

4184-A

4189

4190

4191

4192

Свободно поле 0°

Устойчив на атмосферни влияния

200 V

или 90° дифузно поле

Стандартен

Свободно поле

Преполяризиран

Дифузно поле

Стандартен

Свободно поле

Дифузно поле

200 V
Високи нива

Свободно поле

200 V

Дифузно поле

Дифузно поле

200 V

ниски честоти,

Честоти

UC-0211

4950

4952

ниско

Свободно поле,

Дифузно поле

Дифузно поле

Стандартен

Свободно поле,

Преполяризиран

Дифузно поле

На открито

На открито

EH-2152

Преполяризиран

Свободно поле 0°
или 90° дифузно поле
Свободно поле 0°
или 90° дифузно поле

Нисък шум

Свободно поле

Дифузно поле

200 V
ниско

4964

Свободно поле,

200 V

4952 +

4955-A

ниски честоти,

Честоти

Преполяризиран

ниски честоти,

Честоти

Свободно поле,

Дифузно поле

Преполяризиран

4964 +
UC-0211

4966

ниско

28,8 – 150 dB(A)

ниски честоти,

Честоти
Преполяризиран

Свободно поле,

Дифузно поле

Стандартен

Свободно поле

Преполяризиран

Дифузно поле

Свободно поле ±1 dB

Свободно поле ±2 dB

Честотен диапазон

Честотен диапазон

3,6 Hz – 15,0 kHz†

2,5 Hz – 16,5 kHz†

6,6 Hz – 15,0 kHz

5,6 Hz – 16,5 kHz

6,8 Hz – 22,4 kHz†

4,2 Hz – 22,4 kHz†

7,8 Hz – 22,4 kHz

6,3 Hz – 22,4 kHz

4,0 Hz – 22,4 kHz†

2,6 Hz – 22,4 kHz†

6,7 Hz – 22,4 kHz

5,7 Hz – 22,4 kHz

3,6 Hz – 22,4 kHz†

2,5 Hz – 22,4 kHz†

6,6 Hz – 22,4 kHz

5,6 Hz – 22,4 kHz

3,6 Hz – 22,4 kHz†

2,5 Hz – 22,4 kHz†

6,6 Hz – 22,4 kHz

5,6 Hz – 22,4 kHz

38,4 – 152 dB(Z)†

0,56 Hz – 22,4 kHz†

0,45 Hz – 22,4 kHz†

23,2 – 152 dB(A)

6,3 Hz – 22,4 kHz

5,5 Hz – 22,4 kHz

39,1 – 142 dB(Z)†

0,38 Hz – 22,4 kHz†

0,28 Hz – 22,4 kHz†

37,8 – 142 dB(A)

5,9 Hz – 22,4 kHz

5,3 Hz – 22,4 kHz

4,3 Hz – 19,0 kHz†

3,2 Hz – 20,0 kHz†

6,3 Hz – 19,0 kHz

5,6 Hz – 20,0 kHz

4,3 Hz – 14,0 kHz†

3,2 Hz – 14,5 kHz†

16,6 – 140 dB(A)

16,5 – 140 dB(A)

25,6 – 152 dB(A)

23,2 – 152 dB(A)

Поле на налягане

200 V
4193 +

Динамичен обхват*

Свободно поле

налягане

ниско

4193

За

16,4 –140 dB(A)

20,0 – 141 dB(A)

6,3 Hz – 14,0 kHz

5,6 Hz – 14,5 kHz

4,3 Hz – 12,7 kHz†

3,2 Hz – 13,2 kHz†

6,3 Hz – 12,7 kHz

5,6 Hz – 13,2 kHz

9,2 Hz – 19,0 kHz†

6,0 Hz – 20,0 kHz†

9,2 Hz – 19,0 kHz

7,0 Hz – 20,0 kHz

27,3 – 140 db(Z)†

0,6 Hz – 22,4 kHz†

0,47 Hz – 22,4 kHz†

16,6 – 140 dB(A)

6,0 Hz – 22,4 kHz

5,3 Hz – 22,4 kHz

34,7 – 130 db(Z)†

0,35 Hz – 22,4 kHz†

0,28 Hz – 22,4 kHz†

30,0 – 130 dB(A)

5,9 Hz – 22,4 kHz

5,3 Hz – 22,4 kHz

4,0 Hz – 22,4 kHz†

2,7 Hz – 22,4 kHz†

6,7 Hz – 22,4 kHz

5,6 Hz – 22,4 kHz

21,2 – 141 dB(A)

4,2 – 95 dB(A)

16,8 – 140 dB(A)

* От типичното общо присъщо ниво на шум за микрофона и тип 2250/2270, до границата на претоварване за синусоидален сигнал
при 1 kHz.
† Тип 2250/2270 Ниска честота , зададена на

Разширено или Много ниско.
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Параметри на анализатора

Налични са подробни спецификации за анализатора заедно с различните микрофони.
Моля, свържете се с местния представител на Brüel & Kjær, ако имате нужда от повече информация.
Анализаторът има коригиращи филтри за оптимизиране на честотната характеристика на всеки микрофон.
Съответният филтър се прилага автоматично, когато изберете микрофона за вход, било то през горния или
задния входен контакт.

Забележка за микрофон тип 4193 и тип 4964 Микрофон тип
4193 се доставя с адаптер UC-0211; за микрофон тип 4964 се поръчва отделно.

Адаптер UC-0211 трябва да се използва само когато се правят измервания на сигнали, които съдържат
компоненти с честоти под 1 Hz, които трябва да бъдат включени в измерването. Това е само за ниска честота ,
Много ниско.

зададена на

Не се препоръчва използването на адаптера за други сигнали или настройки, тъй като значително намалява
динамичния обхват.
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Приложение Г
Предпочитания

Това приложение описва уникалния набор от параметри, които могат да бъдат зададени за всеки потребител на анализатора.

D.1

Настройки на дисплея
За всяка цветова схема изберете оптималния избор на яркост за светофара и дали
подсветката на бутоните трябва да е включена или изключена. Освен това можете също да промените
брой знаци след десетичната запетая на показанията на вашите dB резултати

Таблица D.1 Настройки на дисплея

Параметър

Коментирайте

Стойности

Цветова схема

Изберете между пет цветови схеми, една оптимизирана за използване на
открито при ярки условия и една оптимизирана за много тъмни условия

Arcade Alhambra Indoor Outdoor Night

Яркост на светофара

Изкл
Ниско Нормално

Високо

Подсветка на клавишите

Яркост на фоновото осветление

Изкл

На

2
Ниво 3
Ниво 4
Ниво 5

Минимално ниво

Изберете яркостта на подсветката, като използвате иконата за подсветка

при

Максимум
в долната част на екрана. ниво използва
най-много
мощност

Максимум
Резолюция на показанията

dB: Брой десетични знаци за показаните стойности:

нормално

Нормално Разширено

: 1;

Разширено: 2.

Инженерни: Брой цифри за показаните стойности: 3; : 4.

нормално:

Разширено

Моля, обърнете внимание: Тази настройка е само за дисплей и няма ефект
върху прецизността или разделителната способност на измерването
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D.2 Настройки на захранването
Таблица D.2 Настройки на мощността

Параметър
Backlight Dim

Изключете Backlight

в готовност

Вътр. Мощност

Коментирайте

Стойности

След 30

1
сек. След
мин. 2След
мин. 5След
мин. 10
След
min Никога

След 1

мин. 2След
мин. 5След
мин. 10
След
мин. 30
След
мин. Никога

След 1

мин. 2След
мин. 5След
мин. 10
След
мин. 30
След
мин. Никога
Зареждайте само
батерията

Включи
и заредете

Изберете оптимална стойност за включена пълна подсветка (яркостта, определена
от яркостта на подсветката), преди подсветката да бъде затъмнена (ако анализаторът
е оставен недокоснат)

G1 – само 3 анализатора: Изберете оптималната стойност за това колко дълго
подсветката е затъмнена, преди да се изключи

Изберете оптималната стойност за период на „включване“, преди анализаторът да се
настрои автоматично в режим на готовност

Само анализатори G4: Определя дали анализаторът автоматично се включва
и зарежда батерията, когато е свързан към външно захранване, или само зарежда.

G1 – 3 анализатора: Това се определя от малък превключвател в задната част на
анализатора. Отстранете вътрешната батерия, за да получите достъп до превключвателя

Моля, обърнете внимание:

Ако анализаторът е с външно захранване, тогава настройките ще бъдат игнорирани.
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D.3

Регионални настройки

Таблица D.3 Регионални настройки

Параметър
Десетична запетая

.

Изберете предпочитания от вас десетичен знак

,
Разделител за дата

Коментирайте

Стойности

–

Изберете предпочитания от вас разделител за дата

/

.

Формат на датата

Изберете предпочитания от вас формат на

XX
датата: час,

HH = 24 часа,

чч

= 12

= сутрин или следобед

XX

yyyy-MM-dd HH:mm:ss dd-MM-yyyy HH:mm:ss MM-dd-yyyy HH:mm:ss yy-MM-dd hh:mm:ss

дд-мм-гг чч:мм:сс

XX

ММ-дд-гг чч:мм:сс

XX

Часова зона

Изберете часовата зона на вашия регион
GMT–12 GMT GMT+13

език

Английски, ...

Редица различни езици са налични за анализатора.

G1 – 3 анализатори: Изберете предпочитания от вас език – ако не е в списъка,
тогава може да е достъпен за инсталиране чрез
BZ-5503

G4 анализатори: Всички езици са инсталирани
Клавиатура

Великобритания,

33 различни клавиатури. Изберете предпочитаната от вас клавиатура

Единица за скорост на вятъра

SI

или

САЩ/Великобритания

Изберете

SI

за m/s или

Температурна единица

SI

или

САЩ/Великобритания

Изберете

SI

за °C или

Измерителна единица

SI

или

САЩ/Великобритания

Изберете

SI

за м или

Вибрационен модул

SI

или

САЩ/Великобритания

Изберете

SI

за m/s2 или

...

САЩ/Великобритания

САЩ/Великобритания

САЩ/Великобритания

за mph

за °F

за ft

САЩ/Великобритания

за g
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Настройки на потребители и проекти

Таблица D.4 Настройки на потребители и проекти

Параметър
Много потребители

Настроен на

Включено изключено

Автоматично наименуване на

проекти

Коментирайте

Стойности

да
Не

Активирано за да разрешите функцията за много потребители

Настроен на хора с увреждания

Изберетеда

ако сте единственият потребител

за автоматично именуване на проекти от самото начало

дата на проекта като година, месец, дата във формата
ГГММДД, (например 051112 като 2005 г., 12 ноември)

Не

Изберете за използване на името, дефинирано в Името на проекта
Префикс параметър
Префикс на името на проекта

Текстов низ

Префикс за автоматично генерирано име на проект. Максимум 8 знака

D.5 Настройки на слушалките
Таблица D.5 Настройки на слушалките

Параметър
Слушайте сигнала

Коментирайте

Стойности

Не

В допълнение към анотациите за коментари можете да
слушате входния сигнал за целите на мониторинга.

Вход X-претеглен Вход C-претеглен Вход Z-претеглен

Изберете един от A-претеглени, B-претеглени, C-претеглени
или Z-претеглени сигнали.

Моля, обърнете внимание:

• Честотното претегляне на сигнала, който слушате, може да
бъде избрано независимо от честотното претегляне на
измерването, сигнала в изходния гнездо и сигнала,
използван за запис на сигнала

•

х

= честотно претегляне A или B. „A“ изисква

Broadband (excl. Peak) да е B“ изисква настройката на

зададенаAC
на

AZ. или

'

Broadband (excl. Peak) да е
пр.н.еили

БЗ
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Таблица D.5 (Продължение) Настройки на слушалките

Параметър
Автоматичен контрол на усилването

Коментирайте

Стойности

За да се улесни идентифицирането на източниците на звук,

На
Изкл

усилването може да се регулира автоматично, за да се
поддържа средното ниво в диапазон от 40 dB.
Когато възпроизвеждате записания сигнал, ще чуете ясно
цялото съдържание на сигнала, независимо дали нивото е
било 20 dB или 140 dB.

Задайте автоматичен контрол на усилването,

На

да се

за да конвертирате сигнала в изхода за слушалки.
Задайте автоматичен контрол на усилването на за

Изкл

слушане на сигнала с фиксирано усилване
Печалба за Meas.Signal

– 80,0 dB

да се

60,0 dB

за

Въведете стойност на усилване (резолюция 0,1 dB) за входния

Комплект за автоматичен контрол на усилването

сигнал за измерване. Използвайте '@', за да зададете новата

да се

стойност за незабавен отговор на изхода – или използвайте

Изкл

навигационните клавиши нагоре/надолу, за да увеличите/

– 60,0 dB

да се

0,0

dB за

намалите стойността на стъпки от 1 dB.

Комплект за автоматичен контрол на усилването
да се

На
Моля, обърнете внимание: 0 dB означава 1 V изход за
1 V вход (Автоматичен контрол на усилването , настроен на
)
Изкл

Печалба за анотации

– 60 dB

да се

60,0 dB

Въведете стойност на усилването (резолюция 1,5 dB) за
анотациите на коментара. Използвайте '@', за да зададете
новата стойност за незабавен отговор на изхода – или
използвайте навигационните клавиши нагоре/надолу, за да
увеличите/намалите стойността на стъпки от 1,5 dB.

Моля, обърнете внимание: Максималното усилване е ограничено до

0 dB за 16-битови wav-файлове

D.6

Настройки на принтера
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Таблица D.6 Настройки на принтера

Параметър

Коментирайте

Стойности

Използван принтер

Изберете Нито един ако нямате свързан принтер към

Нито един

анализатор.

MPS

Изберете

MPS

за термопринтер Mobile Pro Spectrum от

PCL

за принтер, приемащ език за принтер PCL.

АМ-ТЕХ.

PCL

Изберете

PCL мастиленоструен принтер

Избери

за мастиленоструен принтер, приемащ PCL

PCL мастиленоструен принтер

език.

PCL лазер

Seiko DPU

Изберете

PCL лазер

Изберете Seiko

DPU

за лазерен принтер, приемащ PCL език.

за термични DPU-S245 или DPU-S445

модел принтер от Seiko Instruments.

Вижте Глава 8 за повече подробности
Горен марж

0,0

да се

20,0 см

Използвайте горно поле , за да позиционирате отпечатъка върху хартията

Ляво поле

0,0

да се

20,0 см

Използвайте лявото поле , за да позиционирате отпечатъка върху хартията

ширина

1.0

да се

15,0 см

Използвайте Ширина , за да зададете размера на разпечатката

Височина

1.4

да се

20,0 см

Използвайте Height , за да зададете размера на разпечатката

D.7 Настройки на модема/DynDNS
Таблица D.7 Настройки на ModemDynDNS

Параметър

Коментирайте

Стойности

Модем

Настроен на

хора с увреждания

ако нямате свързан модем; ако сте

свързали модем, но искате да използвате само SMS функцията на

Деактивиран GPRS/EDGE/HSPA Dialup

модема; или, когато физически свържете или изключите модема.

Настроен на

GPRS/EDGE/HSPA Dialup

ако имате GPRS/

EDGE/HSPA модемът е свързан и искате анализаторът да бъде свързан
към интернет.

Вижте Глава 7 и Глава 8 за повече подробности
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Таблица D.7 (Продължение) Настройки на ModemDynDNS

Параметър

Коментирайте

Стойности

Комутируема мрежа
APN

Символен низ

APN е идентификатор, изискван от мрежовия оператор.

(Име на точката за достъп)

Примери са „Internet“, „public“ и „www.vodaphone.de“.
Моля, консултирайте се с вашия мрежов оператор

Потребителско име

Символен низ

Задайте потребителско име , както се изисква от вашия
мрежов оператор. Обикновено това може да се остави празно

Парола

Символен низ

Задайте парола , както се изисква от вашия мрежов
оператор. Обикновено това може да се остави празно

Домейн

Символен низ

Задайте домейн , както се изисква от вашия мрежов оператор.
Обикновено това може да се остави празно

DynDNS

Не

Активен

Настроен на

да

Настроен на

Име на хост

да

за да направите актуализацията на IP адреса на

DynDNS.com активна.

Символен низ

Не ако не използвате тази услуга

Задайте име на хост , дефинирано във вашия акаунт на
DynDNS.com

Потребителско име

Символен низ

Задайте потребителско име за вашия акаунт в
DynDNS.com

Парола

Символен низ

Задайте парола за вашия акаунт в DynDNS.com.
Паролата ще се показва, докато не натиснете Enter, след
което ще бъде заменена с „***“

D.8 Мрежови настройки
Таблица D.8 Мрежови настройки

Параметър
Местоположение

Коментирайте

Стойности

До 20 знака

Използвайте Location , за да посочите текст, идентифициращ анализатора
или местоположението на анализатора. Местоположението ще се покаже
на компютъра заедно със серийния номер на анализатора, когато
разглеждате анализатори в BZ-5503 и когато се свържете чрез онлайн
дисплея
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Таблица D.8 (Продължение) Мрежови настройки

Параметър
Мрежова връзка

Коментирайте

Стойности
Нито един

Настроен на Нито един
ако

в CF гнездото няма Ethernet CF карта (само тип 2250).

CF
Гнездо LAN Гнездо

Настроен на

CF Гнездо, ако Ethernet CF карта присъства в CF гнездото.

Настроен на

LAN гнездо ако искате да използвате вградения LAN Socket

(само тип 2270)
Задаване на IP адрес

Настроен на

Автоматично за получаване на IP адрес от DHCP сървър. Ако

няма наличен сървър, ще бъде зададен локален адрес за връзка.
Автоматично Ръчно

Настроен на

Ръчно

за да зададете IP адреса, Subnet Mask, Default

Шлюз, предпочитан DNS и алтернативен DNS ръчно
IP адрес

xxx.xxx.xxx.xxx

IP адресът на анализатора.
Може да се избира, ако Задайте IP адрес =

Подмрежова маска

xxx.xxx.xxx.xxx

Ръчно

Подмрежовата маска , комбинирана с IP адреса, идентифицира мрежовия
сегмент, в който се намира анализаторът.
Може да се избира, ако Задайте IP адрес =

Шлюз по подразбиране

xxx.xxx.xxx.xxx

Ръчно

Адрес към шлюз за маршрутизиране към друга мрежа.
Може да се избира, ако Задайте IP адрес =

Предпочитан DNS

xxx.xxx.xxx.xxx

IP адресът на основния DNS сървър

Алтернативен DNS

xxx.xxx.xxx.xxx

IP адресът на вторичния DNS сървър

Име

До 32 знака

Ръчно

Име (SSID) на мрежата, към която искате да се свържете. Актуализирайте
името или като въведете име директно, или като докоснете и изберете име от
списъка
Налични мрежи
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Таблица D.8 (Продължение) Мрежови настройки

Параметър

Коментирайте

Стойности

Сигурност

Изберете защита според изискванията на мрежата.
Отворете

и

Споделено

са за WEP (Wired Equivalent Privacy)

Инфраструктурен режим.
Отворете споделения WPA PSK WPA2 PSK

WPA PSK

е за WPA (Wi-Fi защитен достъп) с предварително

споделен ключ (наричан още личен режим).

WPA2 PSK

– WPA2 е подобрена версия на WPA.

Моля, обърнете внимание: само G1–3; автоматично зададено за G4

Шифроване

Изберете Шифроване според изискванията на мрежата.
Нито един

е за отворена сигурност.
WEP е активиран

е за отворена и споделена сигурност.
Няма WEP Активиран AES Активиран TKIP Активиран

AES е активиран

и

TKIP е активиран

са за WPA PSK и

WPA2 PSK.
Моля, обърнете внимание: само G1–3; автоматично зададено за G4

Ключ за шифроване

До 32
знака

Поставете ключа за криптиране, изискван от мрежата. Ключът
ще се показва, докато не натиснете Enter, след което ще бъде
заменен с „***“.
Моля, обърнете внимание: само G1–3; автоматично зададено за G4
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D.9 Настройки на партньорския облак за измерване
Таблица D.9 MP Cloud настройки
Параметър
Сметка

Коментирайте

Стойности

Вписан
Излязъл

Вписан
Изберете,
за да влезете във вашия облачен акаунт. Анализаторът
ще остане в системата, дори ако загуби достъп до интернет.

Излязъл

за да излезете от вашия MP Cloud акаунт

Изберете и премахнете информацията за акаунта в MP Cloud от
анализатора. В акаунта на MP Cloud няма да се качват повече данни.
Трябва да сдвоите анализатора с акаунт, за да влезете отново

Архив

Облачна папка

Проектите, записани във вашата облачна папка, ще бъдат качени в този
архив във вашия MP Cloud акаунт. Архивът ще бъде създаден, ако вече
не съществува

Действие след качване

Използвайте тази настройка, за да контролирате дали проектите ще
бъдат изтрити от устройството с памет или преместени в „качена“ папка
Изтриване на проект Преместване на проект

на устройството с памет, когато са защитено качени в MP Cloud. Ако
Преместете проекта
изберете , ще трябва да поддържате
устройството
с памет
ръчно, за да
предотвратите
запълването
му
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D.10 Настройки за уведомяване
Таблица D.10 Настройки за уведомяване

Параметър

Коментирайте

Стойности

уведомление

Настроен на хора с увреждания за

Деактивиран имейл SMS

Настроен на

Електронна поща

да деактивирате известията.

за изпращане на известия като имейл при аларма

възниква.

Настроен на

СМСза изпращане на известия като SMS при аларма

възниква.

Вижте раздел 8.4 за списъка с типове аларми
Настроен на Активирайте

Ежедневно състояние

да изпраща известие веднъж на ден

Активиране Деактивиране

Изпрати на

00:00:00
23:59:59

да се

Определя часа от деня за изпращане на известие за ежедневно състояние

Настройки на алармата
Вътрешна батерия

Високо

Изпраща се известие, ако вътрешната батерия влезе в зададеното състояние

Нисък критичен

Задействащо входно напрежение

–20,0

да се

+20,0 V

Изпраща се известие, ако нивото на напрежението на тригерния вход падне до или
под тази настройка.

Моля, обърнете внимание: Тази аларма изисква Настройка > Вход >
Trigger Input е настроен на
Дисково пространство

0%

да се

100%

Напрежение
за

Мониторинг

Изпраща се известие, ако свободното дисково пространство спадне до или под тази
настройка
Изпраща се известие, ако (посоченоТригер
в

Събития за задействане на ниво
Деактивирано Активирано

за ниво

Настройка > Задействане на ниво в софтуера за регистриране или в
Настройка > Тригери в софтуер за подобрено регистриране) е надвишено

Задайте Активирайте
за изпращане на известие, когато измереният LAeq

Ниво на отчет
Известия

Деактивиране Активиране

за последния отчетен период надвишава прага на отчета
Ниво (функционалността е достъпна само при стартиране на
Подобрен шаблон за регистриране)
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Таблица D.10 (Продължение) Настройки за уведомяване

Параметър
Докладване на прагово ниво

Коментирайте

Стойности

–100,0 dB

да се

200,0 dB

Изпраща се известие, когато измереното LAeq (за вход от
микрофон) или линейно (за ускорение и директен вход) за последния
отчетен период надвиши зададеното прагово ниво на отчета.

Моля, обърнете внимание:

• Ако посочите много ниско прагово ниво на отчет , ще получите известие
в края на всеки отчетен период
• За 2-канално подобрено регистриране праговото ниво на отчета е за Ch.1

Докладване Праг

–100,0 dB

Ниво 2

200,0 dB

да се

Изпраща се известие, когато измереното Ch.2 LAeq (за вход за микрофон)
или линейно (за ускорение и директен вход) за последния отчетен период
превиши зададеното прагово ниво на отчет 2. Използва се само в 2-ch
Enhanced Logging.

електронна поща

Да се

Символен низ

Имейл адресът на получателя на имейла.
Пример: recipient@gmail.com

SMTP

Символен низ

Име на SMTP (прост протокол за прехвърляне на поща) сървър.*
Примери:
gmail: smtp.gmail.com
hotmail: smtp.live.com

SMTP порт

0

да се

65535

Порт, използван от SMTP сървър.*
, Gmail™/Google™ Mail и Microsoft® Hotmail®
Обикновено това е, но
25за
е така

SSL/TLS

Не
да

587

Защитен слой на гнездата/Сигурност на транспортния слой.
имейл* ,да
Задаване
ако сена
изисква
TLS се изисква
от доставчика
от Gmail
наи

в противен случай

Не . SSL/

Hotmail
Сметка

Символен низ

Акаунтът обикновено е имейл адресът, използван за изпращане на имейла.
*
Примери:
myaddress@gmail.com
myaddress@hotmail.com

Machine Translated by Google
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Предпочитания

Таблица D.10 (Продължение) Настройки за уведомяване

Параметър
Потребителско име

Коментирайте

Стойности

Символен низ

Потребителското име обикновено е имейл адресът, използван за
изпращане на имейла.*
Примери:
myaddress@gmail.com
myaddress@hotmail.com

Ако имейл акаунтът е част от домейн, тогава може да е необходимо да
посочите домейна като част от потребителското име.
Пример: Домейн\Потребителско име
Парола

Символен низ

Въведете паролата, необходима за акаунта.* Паролата ще се показва,
докато не натиснете Enter, след което ще бъде заменена с „***“

СМС

Не
да

да се

Име

Символен низ

Име, идентифициращо първия телефонен номер

Телефонен номер

Номер

Номерът на първия получател на SMS

Активен

Не
да

настроен на

Име

Символен низ

Име, идентифициращо втори телефонен номер

Телефонен номер

Номер

Номерът на втория получател на SMS

Активен

* Моля, консултирайте се с вашия имейл доставчик

Настроен на

да

Не

Настроен на

да
Не

за да активирате първия телефонен номер, иначе задайте

за да активирате втория телефонен номер, в противен случай
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D.11 Настройки за отдалечен достъп
Таблица D.11 Настройки за отдалечен достъп

Параметър

Коментирайте

Стойности

Уеб сървър

Задайте уеб сървър на , за да
Активирано
разрешите показване и контрол на анализатора на
уеб страница – вижте раздел 7.4.
Деактивирано Активирано

Настроен на

BZ-5503 Изисква се влизане

да
Не

Настроен на

хора с увреждания

да

за да деактивирате функционалността на уеб сървъра

да изискват потребителско име и парола за достъп до инструмента

от BZ-5503 MPS или от Type 2250/

2270 SDK. Настроен на

Не за свободен достъп до инструмента.

Моля, обърнете внимание: Ако е

да

, тогава имате нужда от BZ-5503

зададена версия 4.1 или по-нова за достъп до инструмента
Потребителско име

Символен низ

Дефинирайте потребителското име, необходимо за пълен достъп до уеб
страницата, тоест преглед и контрол на анализатора и за достъп от BZ-5503 MPS и
Type 2250/2270 SDK.
По подразбиране:

Парола

Символен низ

администратор

Дефинирайте паролата, необходима за пълен достъп до уеб страницата и за
достъп от BZ-5503 MPS и Type 2250/
2270 SDK. Паролата ще се показва, докато не натиснете Enter, след което ще бъде
заменена с '***'.
По подразбиране:

Изисква се влизане като гост

да
Не

Настроен на

Символен низ

да

да изисква потребителско име и парола за влизане в уеб страницата

за гости.

Настроен на

Потребителско име на гост

администратор

Не за безплатен достъп до уеб страницата за гости

Дефинирайте потребителското име, необходимо за ограничен достъп до уеб
страницата, което е само изглед на анализатора.
По подразбиране:

Парола за гост

Символен низ

гост

Определете паролата, необходима за ограничен достъп до уеб страницата. Паролата
ще се показва, докато не натиснете Enter, след което ще бъде заменена с '***'.

По подразбиране:

Моля, обърнете внимание:

гост

Параметрите за отдалечен достъп са общи за всички потребители на анализатора.

Machine Translated by Google
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Предпочитания

D.12 Настройки на изображението (само тип 2270)
Таблица D.12 Настройки на изображението

Параметър

Стойности

Коментирайте

Настроен на

Контрол на изображението
Ръчно събитие на View Finder

View Finder за да използвате визьора заедно с бутона за ръчно събитие , за да

заснемете изображение. След това изображението може да бъде запазено или отхвърлено след
заснемането.

Настроен на

Ръчно събитие

за заснемане и запазване на изображението всеки път, когато

натиснете бутона за ръчно събитие

D.13 Настройки на NMT сървъра (само хардуерна версия 4)
За настройка на комуникацията на NMT сървър, използвана от софтуера за наблюдение на шума BZ-7232, вижте Потребител
Ръководство за терминали за наблюдение на шума типове 3639-A, B и C, BE 1818.
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Приложение Д
Терминологичен речник

A-претеглящ филтър:

Честотно претегляне, съответстващо приблизително на кривата на равна сила на звука от 40
dB, т.е. реакцията на човешкото ухо при ниски до средни нива на звука. Това е най-често
прилаганото честотно претегляне и се използва за всички нива на звука.

ср. RPM

Средните обороти в минута за общото време за осредняване.

aWx:

Осреднена във времето (RMS) претеглена стойност на ускорението, осреднена за целия
период на измерване с честотно претегляне Wx.

aWx,1s

Максимална претеглена във времето стойност на ускорението през последната секунда с честотно
претегляне Wx и 1 s експоненциална времева константа.

B-претеглящ филтър:

Честотно претегляне, съответстващо приблизително на кривата на равна сила на звука от 70
dB, т.е. реакцията на човешкото ухо при средни нива на звука.

C-претеглящ филтър:

Честотно претегляне, съответстващо на кривата на равна сила на звука от 100 dB, т.е. реакцията
на човешкото ухо при сравнително високи нива на звука. Използва се главно при оценка на
пиковите стойности на високи нива на звуково налягане.

Гребен фактор

Пиковият фактор, даден от пиков/линеен (на базата на абсолютни стойности на ускорението) за
целия период на измерване, изчислен само за сигнали за ускорение (или директни).

Ниво на критерия:

Нивото на критерия е максималното осреднено ниво на звука, разрешено за 8-часов период.
Използва се за изчисляване на Dose, ProjDose, DoseUQ и ProjDoseUQ, където U = F или S и Q = 4, 5
или 6 dB.
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Децибел (dB):

Мерната единица за изразяване на относителния интензитет на звука. Директното
прилагане на линейни скали (в Pa) за измерване на звуковото налягане води до големи
и тромави числа. Тъй като ухото реагира логаритмично, а не линейно на стимули, попрактично е да се изразят акустичните параметри като логаритмично съотношение на
измерената стойност към референтна стойност. Това логаритмично съотношение се
нарича децибел или dB. Предимството от използването на dB може да се види ясно на
илюстрацията по-долу. Тук линейната скала с нейните големи числа се преобразува в
управляема скала от 0 dB при прага на слуха (20 µPa) до 130 dB при прага на болката (~100 Pa).
Слухът ни обхваща изненадващо широк диапазон от звуково налягане – съотношение
над милион към едно. Скалата на dB прави числата управляеми.

Machine Translated by Google
323
Терминологичен речник

Доза, ProjDose:

Дозата на шума е еквивалентното осреднено A-претеглено ниво на шум (като се вземе предвид
праговото ниво), като се използва обменен курс = 3 за период от 8 часа (референтна
продължителност) спрямо максимално допустимото (критериалното ниво) – изразено в проценти.

Пример: Ако критериалното ниво е 85 dB и човек е изложен на постоянно ниво на звуково налягане
от 85 dB в продължение на 8 часа, тогава дозата е 100%. Постоянно ниво от 88 dB води до доза от
200%, а постоянно ниво от 82 dB води до доза от 50%.
Прогнозната доза е дозата на шума, базирана на продължителност на измерване по-малко от 8 часа,
като се приеме, че нивото на звука за оставащото време остава същото.

DoseUQ, ProjDoseUQ: Дозата на шума е осредненото A-претеглено ниво на шум (като се вземе предвид праговото ниво) с времево
претегляне U = F или S и обменен курс Q = 4, 5 или 6 за период от 8 часа (референтна продължителност)
спрямо максимално допустимото (нивото на критериите) – изразено в проценти.

Пример: Ако критериалното ниво е 90 dB и човек е изложен на постоянно средно ниво на звука от 90
dB в продължение на 8 часа с времево претегляне S и обменен курс 5, тогава DoseS5 е 100%. Постоянно
ниво от 95 dB води до DoseS5 от 200%, а постоянно ниво от 85 dB води до doseS5 от 50%.

Прогнозната DoseS5 е Noise DoseS5 въз основа на продължителност на измерване по-малко от 8 часа,
като се приеме, че нивото на звука за оставащото време остава същото.

E:

Звуковата експозиция е енергията на A-претегления звук, изчислена за времето на измерване.
Единицата е Pa2h.

Обменен курс:

Обменният курс е увеличението на нивото на шума, което съответства на удвояване на нивото на
шума. Обменният курс се използва за изчисляване на LavUQ, TWA, TWAv, DoseUQ и ProjDoseUQ,
където U = F или S и Q = Обменен курс: 4, 5 или 6 dB.

Моля, обърнете внимание: LAeq винаги се основава на обменен курс = 3.

Време на излагане:

Времето на излагане е действителното време, през което човек е изложен на шум през работния ден.
Използва се за изчисляване на Lep,d и Lep,d,v.

Бърз Макс:

Максимално претеглено във времето ускорение, скорост, изместване или ниво на напрежение,
измерено с линейно честотно претегляне и бързо претегляне във времето. Това е най-високото ниво,
възникващо по време на измерването.
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Бърз мин.:

Минимално претеглено във времето ускорение, скорост, изместване или ниво на
напрежение, измерено с линейно честотно претегляне и бързо времево претегляне. Това е найниското ниво, възникващо по време на измерването.

Времево претегляне
„F“, „S“ или „I“:

Времево претегляне (понякога наричано „времева константа“) определя как се извършва
експоненциалното осредняване при измерване на средноквадратично (RMS). Той определя как
силно колебанията на звуковото налягане се изглаждат или осредняват, за да се позволят полезни
показания. Стандартите определят три времеви тегла: F (бързо), S (бавно) и I (импулсно). Повечето
измервания се извършват с помощта на времево претегляне F, което използва времева константа
от 125 ms.

Честота:

Броят на промените в налягането за секунда. Честотата се измерва в херци (Hz).
Нормалният слух за здрав млад човек варира от приблизително 20 Hz до 20 000 Hz (20 kHz).

Честотно претегляне: Нашият слух е по-малко чувствителен при много ниски и много високи честоти. За да се отчете това, при
измерване на звука могат да се прилагат филтри за претегляне. Най-често използваното претегляне
е „А-теглото“, което приближава реакцията на човешкото ухо към ниски – средни нива на шум.
Използва се и крива на „C-претегляне“, особено когато се оценяват много силни или
нискочестотни звуци.
Lp (dB)
0
–20

А
°С

–40
–60
10 20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k

G-претегляне:

Честотно претегляне, използвано за инфразвукови измервания.

инст. RPM

Текущата стойност на RPM.

Честота
(Hz)
000055
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KBF:

Моментно осреднено по време ниво на ускорение с Wm претегляне и 125 ms експоненциална
времева константа.

Моля, обърнете внимание: Wm претеглянето на сигнала за ускорение съответства на използването на HKB

тегло на сигнала за скорост, както е определено в DIN 45669–1.

KBFmax:

Максимална стойност на KBF.

KBFTm:

Средна стойност на стойностите на KBFmaxi, където всеки KBFmaxi е измерен в продължение на 30 s.

LAE:

Ниво на звукова експозиция – понякога съкратено SEL и понякога наричано ниво на единично
събитие, е звуковата експозиция, изразена като ниво. Буквата „А“ означава, че е включено теглото А.

LAeq:

Широко използван шумов параметър, който изчислява постоянно ниво на шум със същото енергийно
съдържание като променящия се измерван акустичен шумов сигнал. Буквата „A“ означава, че Aтеглото е включено, а „eq“ показва, че е изчислено еквивалентно ниво. Следователно LAeq е Aпретегления еквивалентен непрекъснат шум
ниво.

LXeq,T,mov и

Плъзгаща се (или плъзгаща се) X-претеглена средна (еквивалентно непрекъснато ниво на шум) за

ΔLeq,T,mov:

последните T минути. Актуализира се всяка секунда по време на измерване. Параметърът може да се
използва за наблюдение на средното ниво на шум в рамките на T минути, например, за да се следи
дали нивото на шума по време на музикално събитие не надвишава определена граница за всеки 15
минути от времето за наблюдение по време на събитието.
Стойността е равна на LXeq в началото на измерването, докато изминалото време е по-малко или
равно на T. Две стойности с честотно претегляне X = A и C се измерват едновременно. ΔLeq,T,mov се
изчислява като разликата между LCeq,T,mov и LAeq,T,mov.

LXeq,T,mov,max и
ΔLeq,T,mov,max:

Максималните стойности на LXeq,T,mov по време на измерването, като се вземат предвид само
стойности, когато изминалото време е по-голямо или равно на T. Две стойности с честотно претегляне
X = A и C се измерват едновременно. ΔLeq,T,mov,max се изчислява като разликата между
LCeq,T,mov,max и LAeq,T,mov,max.
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Моментното ниво на звука, претеглено във времето, Lp, е достъпно по всяко време. „A“ означава,
че се използва претегляне на A-честотата. „F“ означава, че се използва бързо времево претегляне.

LAFмакс.:

Максимално времево претеглено ниво на звука, измерено с A-честотно претегляне и бързо
времево претегляне. Това е най-високото ниво на шум в околната среда, възникващо по време
на измерването. Често се използва заедно с друг параметър на шума (например LAeq) , за да се
гарантира, че едно шумово събитие не надвишава лимит.

LAFмин:

Минимално времево претеглено ниво на звука, измерено с A-честотно претегляне и бързо
времево претегляне. Това е най-ниското ниво на шум в околната среда, възникващ по време на
измерване (разделителната способност на времето е 1 s).

LAF90.0:

Нивото на шума е превишено за 90% от периода на измерване с претегляне на A-честота и
бързо претегляне във времето. Нивото се основава на статистически анализ на параметър (LAF
или LAS), семплиран на интервали от 10 ms в 0,2 dB широки класове. Процентът се определя от
потребителя.
Анализът на статистическите разпределения на нивата на звука е полезен инструмент при
оценката на шума. Анализът не само предоставя полезна информация за променливостта на
нивата на шума, но също така е важен в много стандарти като основа за оценка на фоновия шум.
Например LAF90 се използва като индикатор за нивата на фоновия шум, докато LAF10 или LAF5
понякога се използват за показване на нивото на шумовите събития.

LA90.0:

Нивото на шума е превишено за 90% от периода на измерване с A-честотно претегляне. Нивото
се основава на статистически анализ на LAeq , семплиран на интервали от 1 s в 0,2 dB широки
класове. Процентът се определя от потребителя.

LAF (SPL):

Нивото на звуково налягане (максимално претеглено ниво на звука през последната секунда) е
достъпно по всяко време. „A“ означава, че се използва честотно претегляне на A.
„F“ означава, че се използва бързо времево претегляне.

LAFTeq:

Taktmaximal Mittelungspegel, както е дефинирано от DIN 45641. LAFTeq също се нарича LAFTm5
или LATm5F.

LavUQ:

Средно ниво на звука с времево претегляне U = F или S и обменен курс Q = 4, 5 или 6. Това е
широко използван параметър на шума при професионално здраве в САЩ, съответстващ на LAeq ,
използван иначе.
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LCpeak:

Максимално пиково ниво на звука по време на измерване. „C“ означава, че се използва C честотно
претегляне. Използва се за оценка на възможни увреждания на човешкия слух, причинени от много
високи краткотрайни нива на шум.

LCpeak,1s:

Максимално пиково ниво на звука през последната секунда – достъпно е по всяко време. „C“ означава,
че се използва C честотно претегляне. Използва се за следене на пиковите нива.

Lden, Lday, Levening,

Индикатори за шум за описание на раздразнението поради излагане на шум от околната среда.

Lnight, Ln:

Lden (индикатор за шум ден-вечер-нощ), Lday (индикатор за шум ден-нощ), Levening
(индикатор за вечерен шум) и Lnight (индикатор за нощен шум) са определени от Европейския
съюз. Те се основават на LAeq за различни периоди: Lday през деня от 7:00 до 19:00, Levening през
вечерния период от 19:00 до 23:00, Lnight
през нощния период от 23:00 до 7:00 и Lden през целия ден с наказание от 5 dB(A) за вечерния период и
наказание от 10 dB(A) за нощния период.
Ldn (ниво ден-нощ) се определя от Агенцията за опазване на околната среда (EPA) в САЩ като дескриптор
на нивото на шума въз основа на LAeq през целия ден с наказание от 10 dB(A) за нощен шум (от 22: 00
до 7.00 часа).

Леп,д:

Ежедневното ниво на излагане на шум е средното A-претеглено ниво на излагане на шум за номинален
8-часов работен ден. Lep,d е известен също като LEX,8h. Lep,d се изчислява от измерената LAE,
настройката на времето на експозиция и референтното време от 8 часа. Използва се за оценка на шума,
изложен на работника през работния ден – в съответствие със стандартите ISO.

Европейската директива за шума при работа 2003/10/EC определя следните гранични стойности и
стойности за действие:
Гранична стойност на експозиция: 87 dB

Горна стойност на действие при експозиция: 85 dB
Стойност на действие при по-ниска експозиция: 80 dB

Lep,d,v:

Ежедневното ниво на излагане на шум за дефиниран от потребителя референтен период. Lep,d,v
се изчислява от измерената LAE и настройките на времето на експозиция и референтното време.
Използва се, например, за изчисляване на седмично ниво на експозиция на шум чрез задаване на
референтното време на 40 часа.
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Сила, Сила

Силата на звука е субективната преценка на интензивността на звука от хората. Силата на звука

Ниво:

зависи от звуковото налягане и честотата на стимула и дали звуковото поле е дифузно или
свободно поле. Единицата е Sone.
Ниво на силата на звука = 10*log2(Звънкост) + 40. Единицата е телефонът.
Методът на Цвикер за изчисляване на стационарна сила на звука въз основа на измервания
на 1/3 октава е описан в ISO 532 -1975, метод B.

Линейно тегло:

„Линейното“ честотно претегляне е без честотно претегляне, тоест е еквивалентно на LIN, Z или
FLAT.

Линеен:

Осреднена във времето (RMS) претеглена стойност на ускорението (или напрежението),
осреднена за целия период на измерване с линейно честотно претегляне.

LGeq:

G-претеглено еквивалентно ниво на непрекъснат шум – използва се за оценка на инфразвука.

LGpeak:

Максимално пиково ниво на звука с G-претегляне.

LG10:

Моментно времево претеглено ниво на звука с G-претегляне и 10 s експоненциална времева
константа.

LG10max:

Максимално времево претеглено ниво на звука, измерено с G-претегляне и 10 s
експоненциална времева константа.

LG10мин:

Минимално времево претеглено ниво на звука, измерено с G-претегляне и 10 s
експоненциална времева константа.

LW:

aW , изразено в dB с референтни 10–6 m/s2.

MTVV

Максимална стойност на aW,1s .

Machine Translated by Google
329
Терминологичен речник

#CPPeaks(>140dB):

Броят на пиковите звукови нива за 1 s над 140 dB. „C“ означава, че се използва C честотно претегляне.

Налични са три пикови брояча – един с дефинирана от потребителя стойност (настроен на 140 dB по
подразбиране), един със 137 dB и един със 135 dB стойност. Използва се за оценка на възможно
увреждане на човешкия слух, причинено от много високи, краткотрайни нива на шум.
Европейската директива за шума при работа 2003/10/EC определя следните гранични стойности и
стойности за действие:
Гранична стойност: 140 dB, съответстваща на 200 Pa
Горна стойност на действие: 137 dB, съответстващи на 140 Pa
Долна стойност на действие: 135 dB, съответстващи на 112 Pa.

NC, NC Решаваща лента: Критериите за шум се използват за оценяване на непрекъснат шум в стационарно състояние от всички видове
оборудване, включително вентилатори, смесителни кутии, дифузори и др.
Рейтингът се определя от 1/1-октавни LZeq спектри в сравнение с NC криви (на базата на криви на
еднаква сила на звука). Рейтингът NC е стойността на рейтинговата крива, която пада изцяло над
измерените данни. Решаващата лента е честотната лента, „докосваща“ NC кривата.

Дефинирано в ANSI 12.2–2008

НЦБ, НЦБ

Критериите за балансиран шум са усъвършенстване на NC.

класификация,

Рейтингът се определя от стойността на SIL и получава класификация (R) за тътен, ако спектърът е богат

Тътене, съскане, RV:

на нискочестотен звук (16 Hz до 500 Hz), класификация (H) за съскане, ако спектърът е богат на
високочестотен звук честотен звук (1 kHz до 8 kHz), или класификацията (RV) за вибрации и тракане, ако
има вероятност спектърът при ниски честоти (16 Hz до 63 Hz) да предизвика звуково тракане в леки
строителни елементи.
Подробностите за рейтинга NCB са определени в ANSI S12.2-1995.

NR, NR Решаваща лента: Оценката на шума оценява нивата на шума в обществени или частни закрити зони.
Рейтингът се определя от 1/1-октавни LZeq спектри в сравнение с NR кривите (на базата на равни криви
на силата на звука). Рейтингът NR е стойността на най-високата крива на NR, „докосната“ от измерения
спектър. Решаващата лента е честотната лента, която „докосва“ кривата на NR.
Определено в ISO R1996(1971).
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Професионална медицина

Типични настройки на параметрите за измерване на професионалното здраве в

Стандарти:

съответствие с различни стандарти:
OSHA (Администрация по безопасност и здраве при работа) – 29 CFR 1910.95
MSHA (Администрация по безопасност и здраве в мините) – 30 CFR 62.0 UMHRPEL
DOD (Министерство на отбраната) – Инструкция на DoD 6055.12
ACGIH (Американска конференция на правителствените
промишлени хигиенисти) – DHHS Pub 98-126
ISO – Правила за шум при работа на Обединеното кралство SI 1989/1790, изменени от SI 1992/2966
и SI 1996/341
Вижте таблицата по-долу, но моля, проверете и вашето местно законодателство.

Параметри за настройка

OSHA

MSHA

DOD

ACGIH

ISO

Широколентов (без пикова)

А

А

А

А

А

Широколентов пик на

З

З

З

З

°С

експозиция Реф. Време

N/A

N/A

N/A

8:00:00

8:00:00

(предварително зададено)

8:00:00

8:00:00

8:00:00

8:00:00

8:00:00

Реф. Време (дефинирано от потребителя)

40:00:00

40:00:00

40:00:00

40:00:00

40:00:00 Прагово ниво Критерий Ниво
80

80

80

80

70

PeaksOver Level*

90

90

85

85

85, 90

140

140

140

140

140

4
Обменен курс за Lav N/A Претегляне5за Lav N/A * Това 5се дефинира от потребителя
– другите

N/A

С
два параметъра „PeaksOver Level“ саСпредварително зададени
съответноСна 137 и 135 dB

N/A

Връх

Максимален пик на сигнала за ускорение, скорост, изместване или входно напрежение с честотно
претегляне Линейно.

Пик-Пик

Реалната стойност от пик до пик (разлика между най-положителната стойност на сигнала и найотрицателната стойност на сигнала). Предлага се само за изместване.

PeakWx

Референтно време:

Максимален пик на стойността на ускорението с честотно тегло Wx.

Референтното време се използва за изчисляване на нивото на звукова експозиция Lep,d,v
или среднопретегленото време TWAv с референтно време, различно от 8 часа.
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RC, RC класификация: Room Criterion Mark II е преди всичко диагностичен инструмент за HVAC шум в пространствата.
RC кривата е избрана като стойност на PSIL, закръглена до най-близкото цяло число, в диапазона 25

RC

50.
RC класификацията е комбинация от дескриптора на качеството на звука и оценката на вероятния
обитател.
Дескрипторът на качеството на звука може да показва стойностите (N) за неутрално, където нито
един честотен диапазон не е доминиращ; (LF) за тътен, където нискочестотният диапазон (16 – 63 Hz)
е доминиращ; (MF) за рев, където средният честотен диапазон (125 – 500 Hz) е доминиращ; и (HF) за
съскане, където високочестотният диапазон (1000 – 4000 Hz) е доминиращ. Освен това има два
варианта на (LF), ако има вероятност спектърът в нискочестотния диапазон да въведе вибрации: (LFVA),
където има ясно забележими вибрации и (LFVB), където има умерено забележими вибрации.

Оценката на вероятния обитател описва как даден обитател реагира на спектър и може да има
.
илиКритериите
стойностите, описани в Наръчника на ASHRAEПриемливо
– HVAC 2011 и, ANSI
12.2–2008.
за стая са
Маргинален
Нежелателен
за оценка на шума в стаята.

SIL, PSIL, SIL3:

SIL (Ниво на смущение в говора) е средноаритметичната стойност на нивата на октавната лента от 500 Hz,
1 kHz, 2 kHz и 4 kHz.
PSIL (Предпочитано ниво на смущение в говора) е средноаритметичната стойност на нивата на октавната
лента от 500 Hz, 1 kHz и 2 kHz.
Използва се за оценка на смущенията на шума при говорна комуникация.
SIL3 (Ниво на говорна интерференция, базирано на най-високите 3 октави) е средноаритметичната
стойност на нивата на октавните ленти от 1 kHz, 2 kHz и 4 kHz.

Моля, обърнете внимание: Въпреки че SIL, PSIL и SIL3 са дефинирани за нива на октавни ленти, те също
се изчисляват за нива на 1/3-октавни ленти чрез сумиране на стойностите на мощността в трите ленти във
всяка октава, преди да се направи осредняването.

Бавен макс

Максимално претеглено във времето ускорение, скорост, изместване или ниво на напрежение,
измерено с линейно честотно претегляне и бавно претегляне във времето. Това е най-високото ниво,
възникващо по време на измерването.

Бавно Мин

Минимално претеглено във времето ускорение, скорост, изместване или ниво на напрежение,
измерено с линейно честотно претегляне и бавно претегляне във времето. Това е най-ниското ниво,
възникващо по време на измерването.

Machine Translated by Google
332

Ръчни анализатори типове 2250 и 2270 – Ръководство за потребителя

Звук:

Всяка промяна в налягането, която човешкото ухо може да открие. Точно като доминото, вълновото
движение се задейства, когато даден елемент задвижи най-близката частица въздух. Това движение
постепенно се разпространява към съседни въздушни частици, по-далеч от източника.
В зависимост от средата звукът се простира и засяга по-голяма площ (разпространява се) с различна
скорост. Във въздуха звукът се разпространява със скорост приблизително 340 m/s. При течности
и твърди вещества скоростта на разпространение е по-голяма – 1500 m/s във вода и 5000 m/s в
стомана.

Ниво на звука

Нивото в децибели на изменението на налягането на звука. Вижте също децибел.

или ниво на звуково
налягане:

Стандартно отклонение

Std.Dev. се изчислява като стандартно отклонение на шумовите проби, използвани за статистика.
Това е или LAF , или LAS , вземани на всеки 10 ms, или LAeq , вземани на всяка секунда.

TCpeak:

Времето, когато е настъпило пиковото ниво на звука. „C“ означава, че се използва C честотно
претегляне.

Прагово ниво:

Всички нива на звука под праговото ниво не допринасят за данните за измерване на
дозата. Например, ако зададете праговото ниво на 80, всички звукови нива под 80 dB не се вземат
под внимание от анализатора, когато изчислява дозите и претеглените по време средни стойности.
Използва се за изчисляване на доза, ProjDose, TWA, TWAv DoseSQ, ProjDoseSQ.

TWA:

Средно претеглената във времето стойност е средното A-претеглено ниво на звука за номинален 8час работен ден с времево претегляне S и обменен курс 5. TWA се изчислява от измереното LavS5
(като се взема предвид праговото ниво) и референтно време от 8 часа. Използва се главно в САЩ
за оценка на излагането на шум на работник по време на работен ден.

TWAv:

Среднопретеглената във времето стойност за дефиниран от потребителя референтен период.
TWAv се изчислява от измерения LavS5 (като се вземе предвид праговото ниво) и референтното
време. Използва се например за изчисляване на седмично осреднено ниво чрез задаване на
референтното време на 40 часа.
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Под диапазон

Незабавното понижаване на обхвата показва, че нивото на широколентовия звук е под
долната граница на линейния работен обхват и се посочва отделно за двете избираеми честотни
претегляния и за двата канала (само тип 2270).
Незабавното понижаване на диапазона се показва само на екрана. При крайния резултат от измерването
не се записва информация за по-ниски граници.
В случай на индикация за нисък обхват (2-канални измервания, само висок обхват), променете на Нисък
обхват.
Индикацията за по-ниска честота се изпълнява, както се изисква от ISO 61672–1:2013, и не отчита
влиянието на самогенерирания шум от микрофона, тъй като спецификациите за долната граница на
линейния работен диапазон се прилагат за измервания на електрически сигнал, вкаран в микрофона
предусилвател през съответното входно устройство. Това прави индикацията за по-ниски граници
съмнителен индикатор за качеството на измерването, особено в по-чувствителните диапазони.
und. А под диапазон за A-претеглените нива
Пример 1: – Незабавен
Пример 2: U1 AC – Незабавно понижаване на диапазона в канал 1 за A- и C-претеглените нива

Wx

Честотно претегляне, както е определено в ISO 8041:2005:
Wb: За вертикална вибрация на цялото тяло, z-ос, седнало, изправено или легнало лице, въз основа на
ISO 2631–4
Wc: За хоризонтална вибрация на цялото тяло, ос x, облегалка на седалката, седнал човек, въз основа на
ISO 2631–1
Wd: За хоризонтална вибрация на цялото тяло, x- или y-ос, седнал, изправен за легнал човек,
въз основа на ISO 2631–1
Ние: За ротационна вибрация на цялото тяло, всички посоки, седнал човек, въз основа на
ISO 2631–1
Wh: За вибрации ръка-рамо, всички посоки, въз основа на ISO 5349–1
Wj: За вертикална вибрация на главата, лежащ човек по оста x, въз основа на ISO 2631–1
Wk: За вертикална вибрация на цялото тяло, седнало, изправено или легнало лице по ос z, въз основа
на ISO 2631–1
Wm: За вибрации на цялото тяло в сгради, всички посоки, на базата на ISO 2631–2
Wxb: Частта за ограничаване на лентата на филтъра Wb, Wc, Wd, We, Wj или Wk
Whb: Ограничаващата честотата част на Wh филтъра
Wmb: Ограничаващата честотата част на Wm филтъра

Z-претегляне:

„Нулевото“ честотно претегляне е без честотно претегляне, тоест е еквивалентно на линейно, LIN или
FLAT.
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Индекс

Символи

А

#CPPeaks(>140dB).................................................. ......... 327

Относно иконата ................................................ .............103

Числа

Икона на акселерометъра................... ..............................41

1/1- или 1/3-октавен честотен анализ .................. 115 1/3октавен метод ............. ................................. 171 2647D ............. ................................................. ... 296 2-канална
опция BZ-7229.................................. 185 2- опция за канал
BZ-7229 (само за тип 2270).......... 35 4184A .......................... ...............212, 218, 295, 300
4189.................................. ..................212, 218, 295, 300
4190........................ .....................212, 218, 295, 300
4191..................... ........................212, 218, 295, 300
4192.................. ........................212, 218, 295, 300
4193............. ..............................212, 218, 295, 300
4231............ ................................................. .......... 53 4397A ................................. .............................. 296
4513................. ................................................. .. 296
4514......................... ............................................ 296 4533B . ................................................. ............... 296 4534B ............................... ................................... 296
4950............. ................................212, 218, 295, 300
4952.......... ...................................212, 218, 295, 300
4952+EH-2152 ... ............................................212, 218
4955... ................................................. .........212, 218 4955A ................................ .......................295, 300
4964...................... ......................212, 218, 295, 300
4966.................. .........................212, 218, 295, 300 6233C ............... ................................................. 296
7820............................................. ...................36, 71
7825............................. ............................................ 71
7831... ................................................. ............. ...... 71
7841............................................. ............................ 157
8324.................. ................................................. 296
8341................................................. ...................... 296
8343.......................... ............................................ 296 8347C .. ................................................. .............. 296

Относно менюто.................................. .............................3
Бутон за приемане................. ...................................5
Акредитирано калибриране ............ ..............................113
Акредитирано/проследимо калибриране.................. .............58
Акустично калибриране .................................. ..............51
Адаптер AO-0657 ................................. .....................86
Адаптер за стандартен статив ........................ .............6
Адаптер UC-0211 ................................ ..................301
Добавяне на изображение към текущото измерване .....
28, 39 Добавяне на нова икона на
таймер.... ..............................................102 Добавяне на
бележка към текущото измерване.. ......................39
Добавяне на коментари към профили....................... .........133
Добавяне на бележки към профили...................... ........133
Регулиране на усилването на
анотацията ..................................... .85 Съвети и
трикове за разширено използване на
анализатора ............................................. ..........79 Настройки
на алармата..................................... ..................93 Цветова
схема на Алхамбра ........................ .............80 Алтернативен
метод на измерване .....................15 Сглобяване на
анализатора ..... ................................................. 14
Основни принципи ............................................. ..37
Почистване............................................. ............112
Компоненти..................................... ...................4
Дисплей ............................. ...................................5
Запознайте се с ........... ............................................31
Инструкции за работа ..... ................................112
Екран................ .................................................5
Съхраняване ................................................. ........ ...112
Параметри на анализатора ............................................
.293 Нулиране на анализатора.................................8, 12,
109 Анотиране на

проект ............................................ .............127 Профилът по време

Machine Translated by Google
336

Анотации ................................................. ........... 64

Отстраняване на неизправности .............................................

Редактиране ..................................... ...................... 134

108 Батерия/захранване Икона за състояние .............................

Регулиране на усилването ......................... ..................
85 Във времето за реверберация ........................ .........

11, 42 Долен F. за специален Leq параметър ....... .............

159 Вмъкване на анотации с помощта на

236 Претегляне на широколентовата честота ..................
23 Широколентов изглед ... .................................................22

Explorer.............. 65 Вмъкване с помощта на

Вградена помощ............................................. 36 B-

Explorer .................. ................. 65 Икона на
кламер ............................. ................... 41

претегляне ............................ 319
BZ-5298.................. ................................................. 36

Профил ............................. ................................. 127

BZ-5503..28, 36, 50, 65, 70, 87, 89, 103, 106, 111,

Звукови категории ................ ........................ 133
Гледане или слушане на................... ................. 64 Икона за
пояснения ............................. ...................... 41
AO-0440 ........................ ............................................ 7

123, ....................... ............................141, 149, 171 BZ-5503-A
Модул за регистриране ......... ............................. 71 BZ-5503B
Спектър модул .................. .................. 71
BZ-7222............................ ..................................... 212 BZ-7222

AO-0657 ... ................................................. ............ 86

Софтуер за измерване на нивото на звука ..... .......... 1, 32

AO-0697 ................................. ............................... 16 AO-0697
Удължителен кабел за микрофон .. .................. 9 AO-0697-

BZ-7223 Софтуер за честотен анализ....... 1, 34, 115 BZ-7224

D-100 ........................ .............................. 16

Подобрен софтуер за регистриране ..... 1, 34, 135 BZ-7226

Софтуер за регистриране ......................... 1, 34, 123 BZ-7225

AO-1476 ................ ................................................. 7 Приложения Опция за запис на сигнал ............... 1, 34, 141 BZ-7227
Как да ги актуализирате/надстроите ..................... 103

Софтуер за време на реверберация ...... 1, 35, 151 BZ-7229

Инсталиране, актуализиране и надстройка .................

2-канална опция ............ 1, 103, 185, 220 BZ-7229 2-канален

103 По избор ................................................. ....... 103
вариант (само за тип 2270).......... 35 BZ-7230 FFT софтуер
Предварително инсталирани ....................................... ...........
за анализ ............................. 171 BZ-7231 Опция за оценка
на
103 Временно деинсталиране ..................................
106 Аркадна цветова схема .................................. 80
Сглобяване вашият анализатор .............................................
3 Звездичка до шаблон... ............................................ 24
Автоматични измервания ..... .............................. 101
Автоматична актуализация на софтуера ................. .............
104 Допълнителни параметри в софтуера за време на

тона .............. ... 35, 171

°С

Изчисляване на разликата в нивата между
една лента и съседните ленти ..................173
Калибриране ..................... ......................................... 51
Акредитиран....... ................................................. 113

реверберация .................. 163
Средно ........ ................................................. ......... 33

Акустичен . ................................................. ......... 51
Инжектиране на заряд..................................... ........ 52
Електрически ............................................ .................. 51

Време за осредняване ..................................... ................ 41
A-тегло .............................. ...................... 31, 319

Филтър.................................. ................................. 113
История............... ................................................. 55

б

Параметър на историята ..............................................
297 Първоначално ...... ................................................. ......

Бутон за обратно изтриване .................................... 5, 43

113 Ръководство................................................. ..................

Backlight Dim ...за
.................................................
задно осветяване.....................................
.... 81 Икона ......

52 Редовно повторно калибриране ............................ .........
113 Екран ......................................... ....................... 39

42, 108 Параметри на честотната лента...................................... ..
237 Основни принципи при използване на
анализатора ............ 37 Индикатор за зареждане на
батерията ......................... ............. 7, 12 Повторно
калибриране ................................. ................. 108 Икона

Настройки ......................... .................... ................. 54
Стандартен ................................. ........................ 52
Вибрация ..................... ................................. 52

на батерия ............................. ............................. 108 Батерия

Хронология на калибриране........... .........................................
55 Интервал на калибриране ........ .........................................

QB-0061 ................. ............................. 14

58 Напомняне за калибриране...... ............................................ 57
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Раздел за напомняне за калибриране ................................. 57

Слот за карта................................................ ...........12 CF

Настройка на калибриране..... .................................................

карти..................................... ........................12

299 Типове калибриране .. ................................................. 51
Калибратор

Модеми ........................ ...................................88

Ниво на звука................................................ ...... 52

Платформа

Камера ............................................ ............................. 6 Икона на

за съответствие тип 2250/2270 ..................228 Сертификат
за тест за съответствие......... .......................114 Свържете RS–

камера .................. ............................................ 29 Слот за карта

232 модем
G4 Хардуер ................................................. ....88 Хардуер 1–

SD...... ................................................. ...........8, 9 Слот за карта

3..................................... ..........88

CF ................................ ............................. 8 Грижи,
почистване и съхранение. .................. 112

Свържете се с

принтер................................................ ............10

CCLD ............................ ......................................... 269 Слот за CF
карта ..... ................................................. ....... 8 CF

Анализатор..................................... ........................90

карти..................................... ........................ 12

Анализатор през интернет браузър ..................... .....97
GPS приемници..................................... .........97 Мобилен

Препоръчително .................. ......................... 107 Отстраняване

телефон..................................... .............69

на неизправности .................. ...................... Клавиатура

компютър ..................................... ..................................69

със 106 знака..................... ....................... 46 Калибриране

Метеорологични станции ............. .................................97

на впръскване на заряд ............52, 58, 127, 138
CIC... ................................................. ... .......... 125 Калибриране
на впръскване на заряд (Фигура)...................... 59

Свързване
Удължителен кабел за микрофон ........................16
Предусилвател и измервателен микрофон ..15 Конектор

Параметър за калибриране на впръскване на заряд ...... .........
239 Зареждане на батерията за първи път .................. 14

Триаксиален LEMO................................................. ....10

CIC ............. ............................................ 58, 127, 138
Теория ................................................. ............ 58 С тригер за

Конекторен панел G 1 – 3 .............................. .........................7 G

активно ниво ............................ 138 CIC

4 ...................... ................................................8 Непрекъснато

Съотношение ................................................. ..........58, 59

Параметър за регистриране ............................137

CIC Ref. Дата ................................................. .......... 59 CIC

Контролиране

референтно съотношение ................................... ............ 59
Параметри на резултата от CIC ................................. ...................

Измервания ................................................. 43 измерване

275 CIC Резултат 1.................. ........................127, 138 CIC

на честотен анализ ..........116 измерване на времето на
реверберация ..........157

Резултат 2.................. ....................................... 127 CIC
Резултат 4....... ................................................. .. 138 Раздел

Контролиране на измерването

CIC............................................. ........................ 60 Почистване на

Използване на 2-канална опция ...........188, 190, 193
Условни обозначения, използвани в това

анализатора .................. .................. 112 Дисплей на
часовника .................. ................................ 42
Облак ................ ................................................61, 65 Икона на
облак..................................................... ................ 42 Студен

ръководство ....................... ......1 Копиране на задания/
проекти.................................. ......63 Капак с

старт ............................. ................................. 20 Цветови

панти ..................................... .......................6 Крест
фактор ........................ ...................................319 Ниво на

схеми ............. ............................................. 80 Икона за

критерия............ ..............................................319 Кросоувър

коментар....... ....... .................................41, 64 Бутон за

кабел .... ................................................. 90 Параметър на

коментар .............. .....................5, 26

преобразувателя на ток .............................294 C-

Коментари ......................... ..................................... 64 Добавяне

претегляне ............ ............................................ 31, 319

на профили ......... ................................. 133
Микрофон ............... ............................................ 5 Compact Flash

д
Дневен CIC параметър .................................................239
Ежедневни нива на излагане на шум (Lep,d) или (LEX,8h) ........33
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Управление на данни ................................................ 61 Формат на
датата ................................................. ............. 82 Разделител за

Двоен 10-полюсен адаптер JP-1041.................................. 9, 17
Параметър на продължителността.......... .................................

дата ................................. ..................... 82
DDNS ........................ .............................................. 89 Графики на

251 Динамична система за име на домейн ......... .................. 89

затихване в софтуера за време на реверберация .... 163 Раздел

DynDNS... ................................................. 88 Настройки на

Decay в софтуера за време на реверберация ......... 163 Decay

DynDNS ................................. .................. 86

Протокол за динамична конфигурация на хост .................. 89

Time........................... ................................. 151 децибела
(dB)............. ............................................ 320 знака след десетичната
запетая
Брой ................................................ ..... 303 десетична
запетая ............................................ ............... 82 Задание/път за
измерване по подразбиране.................................. ...... 63
Измерване на оценка на тона ...................... 177
Дефиниране на честотни диапазони ................ ........... 173
Дефиниция на времето за реверберация ..................... 151
Изтриване на иконата на таймера ..... ............................................
102 Изтриване/преконфигуриране на шаблони и
Потребители ............ 111 Изтриване на задания/
проекти ................................ ........... 63 Описание на входовете/

д
Гнездо за слушалка................................................. 7, 10 Икономия
на енергия. .............................................. 85 Режим на
редактиране ..... ................................................. 47, 49 Редактиране
на анотации в профили ............................. 134
EH-2152 .......... ................................................. .... 295 Изминало
време............................................. 41 Електрическо
калибриране ............................ ................ 51 Известия по
имейл ............................. ..................... 96 Известия по
имейл ............................ ..................... 93 Подобрени резултати за
показване на регистриране ............................. ....................... 138
Опции ......................... ................................. 136

изходите .................................. 7 Описание на задания и

Настройка ............. ............................................... 136 С тон

проекти ............................. 61
DHCP .............. ................................................. ...... 89 Икона за
дифузно поле..................................... ............. 41 Софтуер DIRAC
Room Acoustics Тип 7841 ........ 157 Икона за директен
вход ................. ................................. 41 Диск Свързване на

Оценка.................................... 181 Екран за подобрено
регистриране на измервания ......... .... 138 Софтуер за
подобрено регистриране BZ-7225 .... 34, 106, 135 Подобрена
вибрация и

предусилвател и измервателен микрофон.. 15 Показване на
подобрени резултати от регистриране .................................
138 Резултати от честотен анализ . 116, 188, 190, 193,

Опция за ниска честота BZ-7234 ..................... 195
Еквивалентно непрекъснато ниво на звука ................ 32, 33
Параметри................................................. ..... 276 Ethernet

198, ............................................ .............. 206, 208

кабел..................................... ............... 90 Ethernet

Заключване ................................ ............................. 50

интерфейс ................................. ................. 89 Оценител тип

Резултати от регистриране ................. ............................. 127
Резултати от времето на реверберация.................. ........

7820 .................................. ........... 36, 71 Маркер на
събитие .................................. ...................... 131 Обменен

159 Резултати от оценката на тона.................................. 179
Цветови схеми на дисплея ... ...................................... 80

курс ......................... .................................. 321 Маркер за

Екран на дисплея......... .............................................. 5, 40
Настройки на дисплея .. ................................................. .. 79
Показване на индикатори за шум ................................... 139
DNS ........ ................................................. 88 Документирайте
вашето измерване 26 Система за имена на
домейни.................................. 88

изключване.................. ............................. 131, 138 Екран за
преглед................... ................................. 38 Време на
експозиция .......... .............................................. 321 Вътр.
Мощност.................................................. .............. 81 Външ.
Настройка на мощността ................................................ ... 82
Разширен микрофон ............................................ 15 Външно
събитие ............................................. ........ 142 Външно

Доза . ................................................. .................. 321

ниво ..................................... 269 Гнездо за външно

DoseUQ .............................. .................................. 321 Понижаване
до по-ранна версия ......................... 105 DSL модем/

захранване .............................. ... 7, 11, 14

рутер ................. .............................. 88

Е
параметър f1................................................ ......... 254
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параметър f2................................................. ......... 254

з

Възстановяване на фабричните

Ръчен анализатор ............................................. ...32

настройки ................................8, 12 Бързо претегляне на
времето .............................................. 31 FB-0679 Шарнирен

Боравене с анализатора............................................. 112
Поддръжка на хардуера .................................114 Преглед

капак .................................. ... 6 FB-0699 Шарнирен

на хардуера .... ............................................13 Хардуерна

капак ..................................... ..... 6 Софтуер за анализ на
FFT BZ-7230............................. 171 Файлов

настройка ... ................................................. .13 Хардуерна
версия ................................................. 3, 36 1 –
3............................................. ........................7

формат ...... ................................................. ... 106 Скорост
на файла ............................................ ................. 106

4 ........................ ............................................3, 6, 8

Калибриране на филтъра ............................ .....................

Настройки на слушалките... ............................................85
113 Първи параметър за проверка ......................... .................Помощ... ................................................. ....................36
240 Форматиране на карта с памет ............................ ......
Икона за помощ ........................ ................................. 36, 42
107 Четвърти параметър за проверка .....................................
Високочестотен обхват ............. .................................173
240 Икона на свободно поле ............................................. ...........
Високоскоростни USB и LAN интерфейси .............. ...........6
41 Честота..................................... ........................ 322
Честота y Анализ 1/1- или 1/3-

октава .................................. .... 115 Показване на
резултати ....116, 188, 190, 193, 198, 206, 208
Настройка ........................ ..................................... 115
Софтуер за честотен анализ BZ-7223...... ......34, 115
Честотно претегляне............................. 23, 31, 322
Честотни претеглящи параметри ........................ 233

Шарнирен капак FB-0679.................................. ..............6
Шарнирен капак FB -0699 ............................................6
Съскане ................................................. ......................327
Параметър за задържане ........................ ............ 137, 252
Как да измерим времето за реверберация?.......... 152
Как да променим стойностите на
параметрите .......... .................45 Как да инсталирате

нови приложения ........................ 103 Как да управлявате
Пълна спектрална статистика. за параметър на
шаблоните на проекти...................48 Как да преместите
отчетите ............. 238 Пълен изглед................................... ................................. 47
лиценз.................. ............................106 Как да
актуализирате/надстроите приложения ..................103
Ж

Как за използване на това

G 4 ................................................ ........................3, 6 Панел
за конектори ..................... ............................. 8

ръководство..................................................1
Начинаещи ................................................. .........2 опитни

Предавателно отношение .................. .........................................потребители ..................................... ........2 HT-0015..................................
269 Общи параметри...... ................................273, 293
Параметри на генератора............. ............................................

аз

264 Настройка ....... ................................................. ...
116 Речник................................................. ...................
319 Добри измервания ............................ .................. 14
GPS данни ............................. ................................. 33
Моментално ............ ..............................33, 282 GPS
данни ................. ................................................. 33 GPS
бележка ................................................. .. 27, 99, 275 GPS
приемник.................................. .................. 27 GPS
приемници
Връзка ................................................. ..... 97
Видове............................................. ..................... 98 Gтегло ......................... ................................. 197

Пояснения към иконите ................................................. ......41
Подсветка................................................. .................42
Състояние на батерията/
захранването..................... ...........42
Облак ..................................... .............................42
Коментар ..................... .................................41
Помощ................. .............................................. 36, 42
Параметър на входния микрофон .. ........................41
Високоговорител ........................ .............................26
Главно меню .................. .....................................42
Няма монтирано предно
стъкло ......... .................................41

Претоварване................... ............................................41 Пауза........
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Свързано захранване ................................. 42

Ниво на звуково налягане ..................................... 282

Работи ............. .............................................. 41

Моментни обороти в 282
минута
Моментни
....... .......................................
параметри,

Спряно .. ................................................. ....... 41
Текст................................................ ......................... 27

претеглени във времето..... ........ 34 Моментни параметри

Трансдюсери ....................... .............................. 41

на нивото на звука, претеглени във
времето .................................. ......................... 282 Вътрешен

Монтирано предно стъкло/дифузно поле ..............41
....... пакет батерии ..................... ............................. 6 Връзка с
интернет браузъри чрез .................. .................................
Стандарт IEC 61672–1..................................... ........ 14
Добавяне на изображение ..................................... ......................

97 Поддържа се ................. ....................................... 97
Метод на прекъснатия шум ....... ............................ 156

28 Добавяне към текущо измерване .................. 39

Време за реверберация ................. ..................... 152
Преглед . ................................................. ............. 29
Въведение ............................. ................................... 1
Събитие с изображение ................................. ........................
ISO 1996-2, Приложение D Изчисления за оценка на
142 Икона на изображението..................... .......................................
тона .... ...................... 172 Параметри за професионално
65 Претегляне на времето на импулса....... ..................................
здраве по ISO/EU..... 273, 277
31 Параметър за задействане на
импулса ............ ....................... 243 Импулсивен
метод ........................ .. ...................... 156 Време за
реверберация ......................... 154 Индикатор,
състояние ................................ ....................... 5 Вътрешна
цветова схема ....................... .................. 80 Първоначално
калибриране.................................. ....................... 113
Въвеждане..................... ............................................ 7, 11
Вход 1... ................................................. ............... 11 Входни
гл. 1 за тип 2270...................................... 230 Input Ch. 2 за
тип 2270...................................... 11 Вход за

Дж

Поддръжка на Javascript ................................................ .. 97
Работни места............................................. .............................
61 JP-1041 ................... ................................................. 9

Л

LA90.0............................................. ...................... 324

микрофон... ............................................ 9 Икона за

LAE.......................... ............................................ 33, 323

2270................................. 230 За Тип

LAeq,T,mov,max...................... ............................ 33, 323
LAF.................. ................................................ 33, 324

параметър на входния микрофон. ...............................................LAeq ...... ................................................. .. 32, 33, 323
LAeq,T,mov...................................... .................. 33, 323
41 Входни параметри Канал 1 за Тип
2250......... ............................................ 230 За тип
2270 ....... ......................................... 230 Вмъкване на
анотации с помощта на Explorer .... ................. 65
Инсталиране на приложения ............................. ..................
103 Език ............................ .................................. 83 Език за
инсталиране ................. ................................. 103
Моментни GPS данни ............. .....................................
33, 282 Измерени спектри ........ ................................. 283
Пикови нива на звука ............. .............................. 33 Нива
на звука, претеглени във времето............. ............. 33
Данни за времето ................. ...................... 33, 282
Моментни GPS данни ...................... ................... 34
Моментно измерени параметри ..... 33, 34, 282
Моментни нива на звука, претеглени във времето .
282 Пиково ниво на звука..................................... 282

LAF(SPL) ............................................. ..................... 324
LAF90.0 ......................... .............................................. 324
LAFmax ...... ................................................. .... 33, 324 LAF
минути..................................... .......................... 324
LAFTeq ...................... .............................................. 324
LAN ................................................. .......................

41

LAN връзка............................................. ....... 89 LAN
интерфейс ............................................ .................. 6 LAN
гнездо ..................... .............................. 8, 12
езика ................ ................................................. 83
Инсталиране . ................................................. .......... 103
Дата на последното калибриране .................................. ..........
58 Географска ширина..................................... .............................
28 LavS5 ................... ................................................. ... 33
LavUQ ............................................. ........................ 324
LCpeak ........................ ..................................... 33, 325 LCpeak,
1s....... ................................................. 33, 325
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Ден ................................................. ...................... 325
Lden .......................... ............................................ 325 Lden
периоди .. ................................................. ..... 262

Регистриране................................................. .................123
Показване на резултатите ............................. ..................127
Опции.............................. ..................................123
Настройка.................. ............................................124

Леп,д ................................................. ....................... 325

Със запис на сигнал ... .................................144 С
оценка на тона ............. ......................180 Без софтуер

Lep,d,v ..................... ............................................... 325
Leq. ................................................. ........................ 32 Средно
ниво с обменни курсове 4, 5 или 6............. ........... 33
Маркер за събитие на ниво ................................. ............
131 Параметри на ниво тригер 1 ................................ .. 252

за честотен анализ ...........124 Модул за регистриране
BZ-5503-A.... .................................71 Параметър за период
на регистриране ............. ........................238 Софтуер за

Параметри за задействане на ниво 2 ...................................... регистриране BZ-7224 .................. .34, 106, 123 Географска
254 Параметри за задействане на ниво
3 ... ................................ 254 Параметри на тригер за ниво

дължина .................................. .....................28 Сила на
звука ........................ ........................ 120, 326 Ниво на силата

ниво ........................ ............ 248 Тригери за

на звука .................. ........................ 120, 326 Параметър за
силата на звука .................. .............................230 Икона на

ниво................................. ....................... 137

високоговорител .................. ....................... 26, 1 56 Ниска

Изравняване..................... ......................................... 325
License Mover VP-0647 ............................................ 106

честота............................. 274, 278, 280, 282 Нискочестотна

Лицензи ... ................................................. ........... 103 Как да

диапазон ........................ ...................173 Ниска

4 ............. ...................... 254 Параметри за задействане на

ги преместите .................................. ..... 106 Локална
връзка..................................... ............................. 89 Слушане

опция BZ-7234...... ......................195 Нискочестотен
честота ........................ ..........278, 280, 282 Нискочестотни
параметри .................................. ....274

на анотации .................. .................. 64

LWeq..................................... .............................283 LWeq(f1-

Ln .............................. ............................................ 325

f2)................ ................................. 244, 280
Параметър LWUN1 ................................................ 283

Lnight .... ................................................. ............... 325
Заключване на бутони и дисплей ................................ ...

Параметър LWUN7 .............................................. .283

50 шаблонът..................................... ........ 47

LXE .............................................. ........................244 LXeq(f1-

Регистрирани (100 ms) параметри ................................

f2)................. ................................. 120, 137
Параметър LXN1 ................................................. ....283

243 Регистрирани широколентови
Параметри ............................. 243 Записани параметри на

Параметър LXN7 ............................................ .........283

измерване Параметри на
широколентовия ........................ ..................... 281

Параметър LXUN7..................................... ...............283

Параметър LXUN1..................................... ............283

Еквивалентни непрекъснати нива на звука .....276,

ЛУГА................................. .........................................244

279 За софтуер за подобрено регистриране ..... 279,

LZeq....... ................................................. ...............120

281 За софтуер за регистриране ........... ..................279,
281 Максимални нива на звука, претеглени във
времето ....................... 276, 279 Минимални
звукови нива, претеглени във
времето ............................. ..........276, 279 налични
параметри за интервал на регистриране .... 280
параметъра, които трябва да бъдат регистрирани
и показани на дисплея със
спектъра.................. ......................... 281 Ниво на
звукова експозиция ..................... .......276, 279
Специални..................................... .............277, 280
Параметри на спектъра ................................ .... 281
Статистика за изчисляване..................................... 280

М
Икона на главното меню ............................................. .. 5,
42 Основна икона на спектъра.................................. ....117
Мрежово захранване..................................... 7, 14
Извършване на измерване............................................20
Извършване на първото ви измерване ............................19
Ръчно калибриране ................ ...................................52
Ръчно събитие ............ ............................................142 Ръчен
маркер за събития .. ............................................131 Бутон
за ръчни събития ..... ...................................5 Ръчно изп.
Превключвател на захранването .................................82

Параметър за измерване, базиран на карта ..... ..............241
Професионално здравеопазване на САЩ . ........................277, 280 Регистрирани параметри на спектъра .................. .......... 246
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Форматиране на

Карти в софтуера Reverberation Time.................. 165
Маркери .......................... .... 125, 130, 131, 247, 256

устройства с памет ............................................. ...... 106
Метаданни ......................... 64, 65, 99, 100, 101, 214 Раздел

Редактиране ...................................... ....................... 132
Събитие......................... ..................................... 131

Метаданни.... ................................................. .... 65 Micro

Изключване ........... ............................................... 131 Събитие

USB..................................... ...................... 8

на ниво ................................................. .. 131

Микрофон .......................... ...................................... 9 Удължителен
кабел .......... ...................................... 9

Звук ................................................. ............ 131 Използване
на бутони ................................ ....... 131 С типове 7820 и
7825............................. 131 Маркиране на звукови

Измерване .......... ............................................ 5
Монтаж ...... ................................................. 17

категории ..... .............................. 131 Максимално претеглено
във времето
Параметри на

Вторичен ............................................. ........... 5 Тип
4193 ................................. .................. 301 Свързване на
удължителния кабел на микрофона.................................. .............................

нивата на звука ............................. 276, 279 Максимално

16 Микрофон за коментар.................. ................. 5 Държач

претеглено във времето параметри .................... 33 Максимални

за микрофон UA-1317 ............................. ...... 17 Вход за

претеглени във времето нива на звука ........ 33, 272 Измерване

микрофон..................................... .... ........ 9 Параметър тип
микрофон ................................. 295 Микрофони, свързващи два
микрофона . ........................ 17 Преглед за тип

Създаване на ................................................ .......... 20
Параметри за контрол на измерването

2250/2270.................. ..... 300 Средночестотен

за BZ-7222 до BZ-7225.................................. 238 за софтуер

диапазон..................................... .. 173 Mini

.... 241

USB ............................................. ...................... 7 Гнездо за

Обратна връзка за измерване в полето за състояние........... 22

слушалки с минижак ........................ .............. 10 Минимално
претеглено във времето

за време на реверберация BZ-7227
Микрофон за измерване .................................. ......... 5

Свързване ..................................... ............... 15 Прекъсване
на връзката................................. ................. 15 Монтиране
на .............................. .................. 14 Поставяне
на ............................. ............................ 14 Параметър на

Параметри на нивото на звука ..................273, 276, 279
Минимални параметри, претеглени във времето .................33

режим на измерване ................. .. 23, 238 Параметри на

Минимум Претеглени във времето нива на звука

измерване ................................... 271 Облак на партньор за
измерване .... ....................... 61, 65 Measurement Partner

(LAFmin)................................................. ................... 33
MM-0256....................... ..................................... 97

Suite ..................... ........ 31, 65 BZ-5503 ..... 28, 36, 50, 70, 103, 106,

MM-0316......... ................................................. ..... 97 Връзка с

111, 123, 141, ............. ................................................. 171

мобилен телефон ..................................... 69 Настройки на

Алтернативен метод на измерване ................................. 15

модема ................................................. ... 86 Модеми RS–232
интерфейс ..................................... ..... 88

Удобен .... ................................................. 17 Задание/Път по
подразбиране..................................... 63

Настройки ............................................. ................. 86

Документиране.................. ................................. 26 Направете
своя първи ............. ................................. 19

Тествано............................. ................................ 86 USB
интерфейс ................. .................................. 88 Монтажен

Организиране ................. ............................................ 61

анализатор ........... ................................................. 15

Подготовка ......... ................................................. 99

Измерване Микрофон ................................. 14

Припомняне . ................................................. ....... 64

Микрофон ................. ................................. 17 Изход Комплект

Нулиране..................................... ................... 5, 43

микрофон на вратата................................. 16 Предно

Запазване ........................ ................................... 24

стъкло........... .................................................. 15 Монтажна

Сериен ............. ................................................. 157 Оценка на

резба за каишка за китка . ................................................. 6
Статив ................................................. ................. 6

тона ............................................. 179 с графично управление
на
позицията 165
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Преместване на еквивалентно непрекъснато ниво на звука ..33,

NR параметър ..................................................... 120 , 283
Определение ............................................. .....327 цифрова

323 Преместване на задания/проекти .................................. .........
63 MP облак ................................... ..................61, 65

клавиатура..................................... ............45 Брой знаци след

MPS .......................... .............................................. 86 Вижте също

десетичната запетая................................. ...303 Брой пикове

Измерване Партньорски пакет ............... 28 Възможност за

(#CPeaks(>140 dB)).....................33

много потребители.................................. ...................... 83

О

н

Професионални здравни параметри ........................263

Навигиране в работните места ............................................. .... 62

Професионални здравни стандарти................. 328 Обратна

Принципи на навигация Концепция за звездна

връзка на екрана................................. 44 Информация за

навигация ................................. 37 Бутони за

поръчка................................ 225 Организиране на

навигация ... .................................5, 44 NC параметър на

измервания ................................ ...61 Цветова схема на

решаващата лента ......... ....................... 283

открито ...................................80 На открито Комплект

Определение..................... .............................. 327 NC

микрофон.................................................15

параметър ................. ..............................120, 283
Определение................ ....................................... 327 NCB
класификационен параметър ....... ........................ 283
Определение........................ ................................. 327 NCB
параметър ................ .............................120, 283
Определение................. ...................................... 327 Мрежова

Монтаж..... ................................................. ...16
Изход ............................................. ........................7 Изход на гнездото
за слушалки ................. ............85 Изходящо
гнездо ................................. ........................10 Параметри на сигнала
на изходния цокъл...................... .....261 Икона за
претоварване..................................... 41 Параметър за

връзка ......... ..................................... 69 Мрежови

претоварване ................................. .................244 Общ преглед на

настройки .......... ............................................ 89

усмивките ............................... .... ..................121 от тип 2250/2270

Параметри...... ................................................. 91 Нови

микрофони..................300 Раздел Преглед в софтуера
Reverberation Time.....159 Презаписване на заключен

приложения Как за да ги инсталирате ..................................... 103
Настройка на нов потребител... .................................................

шаблон ................................48

84 Следваща дата на калибриране ............................................. 58
Нощна цветова схема................................................. 80 Настройки
на NMT сървъра............................................. 317 No Икона на

П

монтирано/дифузно поле на предното стъкло ................. 41
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