
Hang‐ és rezgéselemző összeállítás, ütőképes rendszer erős kedvezménnyel 

 

 

A Brüel&Kjaer hagyományos csúcskészüléke, a valósidejű PULSE mérőrendszer 2009‐ben bővült a 
REFLEX utófeldolgozó szoftverrel. Ez a csomag a felvett időfüggvények utólagos kiértékelésére 
szolgál a jelelemzés teljes eszköztárával. Erőssége a nagyobb mennyiségű eredmény szemléletes 
áttekintése és a feldolgozás intuitív építése‐módosítása. Még kötegelt (batch) feldolgozás is 
szervezhető. 

A Brüel&Kjaer kedvező árú, maximum 4 csatornás elemzője a PHOTON+ rendszer. Ez is képes 
valósidejű elemzésre és digitális jelfelvételre is. Hasznos kombináció a PHOTON+ mint jelrögzítő 
mérőegység és a PULSE REFLEX csomag, mint nagytudású utófeldolgozó. Eddig ezt kevesen 
használták, elsősorban a REFELEX csomag ára miatt.  

2014 évre a Brüel&Kjaer meghirdette a PHOTON – REFLEX együttesre az alábbi kedvezményt: 

aPhoton „All‐in‐one” csomag (mérőegység, valósidejű elemzés és jelfelvétel szoftver) és a PULSE 
REFLEX CORE alapszoftver + egyéves követés együttes megrendelése esetén a REFLEX csomag árából 
50 % kedvezmény jár. A REFLEX CORE bővítő moduljaira a kedvezmény 33%. 

 

A PHOTON+ néhány szóban összefoglalva: 
öltönyzsebben elférő, maximum 4 
bemenettel és egy generátor kimenettel 
rendelkező mérőegység, amely a kezelő 
Windows 7 operációs rendszerű, célszerűen 
laptop számítógéphez USB kábellel 
csatlakozik. A PHOTON kiváló 
jelkondicionáló, kifejezetten a 
mérőmikrofonokkal é kel 
való munkára optimalizált. Az é kelőket a 
szabványos módon meg is táplálja. 
Legérzékenyebb beállításában a 24 bites A/D átalakító felbontáshoz 10 mV végkitérés tartozik. A 
számítógépen futó RT‐PRO szoftver a digitális jelrögzítésen kívül valósidejű FFT elemzést és tört 
oktáv szintézist is tartalmaz. Modális elemzés mérőegységeként is alkalmazható. Részletesebb 
adatlap magyarul: http://www.b

s gyorsulásérzékelők
rzé

ruel.hu/doksik/photon.pdf  

 

A PULSE REFLEX CORE csomag általános hang és rezgéselemzésre szolgál. Felépítése logikus, a 
„workflow” elvet követi, ez a szokásos képernyő elrendezés is mutatja. Balról jobbra haladva a forrás 
kiválasztás, a jel megtekintés és elemzendő darab kiválasztás, majd az elemzés folyamatábrája és az 
eredmények ablakai következnek. A REFLEX szinte az összes, az iparban elterjedt digitális 
jelformátumot hajlandó importálni. Természetesen a PULSE rendszer „recorder” analizátorának és 
külön jelfelvevőjének felvételeit és a PHOTON+ időfüggvényeit is elfogadja. A feldolgozás a képernyő 
ablakba helyezett „dobozok” „összehuzalozásával” rendkívül szemléletesen programozható. A 
jegyzőkönyv készítés a Microsoft Office csomaggal szorosan együttműködve működik (Word 
dokumentum és Powerpoint prezentáció is tud keletkezni). 

http://www.bruel.hu/doksik/photon.pdf
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