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Az egymást követő (a magasabb számmal jelölt) szoftverfrissítések megváltoztathatják a kézikönyv néhány
képernyőjének nézetét.

Szerzői jogi közlemény
Copyright © 2019 Svantek Sp. z o.o
Minden jog fenntartva.
Az engedély nélküli sokszorosítás tilos.
Védjegyek
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a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.
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Felelősséget kizáró nyilatkozat
A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, és nem jelentik a Svantek
kötelezettségvállalását.
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felelõsséget a használatáért vagy a harmadik felek jogainak bármiféle megsértéséért, amelyek a használatából eredhetnek.
Ez a termék véletlen műszaki vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. Az itt szereplő információkat időszakosan módosítják az
ilyen hibák kijavítása érdekében, és ezeket a módosításokat beépítik a kiadvány új kiadásaiba.
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BEVEZETÉS

Épületakusztikai asszisztens (BA Assistant ) egy olyan alkalmazás okostelefonokhoz és táblagépekhez,
amelyeken Android operációs rendszer található, és amelyek célja az épületekben és az épületelemekben a
hangszigetelés léghanggátlással és kopogógéppel történő értékelésére szolgál, az ISO 16283 szabványnak,
valamint az korábbi ISO 140: 1998 és EN ISO 140: 2004 szabványoknak, valamint az átviteli csatorna által
indukált beszédérthetőség (STI) értékelésére a szabványoknak megfelelően: IEC 60268-16: 2011, DIN VDE
0833-4 és AS 1670.4.
Az STI alkalmazásai között szerepel a hangosítás a riasztó rendszerek, a kommunikációs csatornák, a beszéd
érthetősége, a helyiségekben és a nézőtérben folytatott kommunikáció értékelése stb.

1.1. A KEZELÉSI ÚTMUTATÓRÓL
A Kezelési útmutqtóban bemutatott ábrák egy adott Android készülékkel készültek. Figyelembe véve a piacon
elérhető Android-eszközök sokféleségét, valószínű, hogy a BA-asszisztens némileg másképp fog kinézni a
különböző készülékeken.
A BA Assistant alkalmazás elrendezése szintén jelentősen megváltozhat, ha a kijelző tájolását fekvőről
állóra változtatják. Mivel azonban az alkalmazás egyes elemeinek funkcionalitása változatlan marad,
függetlenül a kijelző tájolásától, ebben a kezelési útmutatóban ezt nem ismertetjük részletesebben, és az
összes ábrát úgy mutatjuk be, mintha a kijelző fekvő helyzetben lenne.

BA Asszisztens Kezelési útmutató
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1.2. A MOBIL ESZKÖZÖK KÖVETELMÉNYEI
A BA Assistant bármilyen Android platformos mobil eszközre telepíthető (5.0 vagy magasabb).

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a jelentések készítéséhez telepítette-e.a mobilkészülékre az
Excel vagy az Excel Viewer alkalmazást (például a POLARIS Office Viewer alkalmazást)

1.3. A BA ASSZISZTENS TELEPÍTÉSE
A BA Assistant telepítéséhez keresse meg azt a Google Playen, és végezze el a telepítést a Google Play
segítségének megfelelően, vagy:

1. Töltse le a BAassistant _xx.apk fájlt a Svantek honalpjáról.
2. Az Ön androidos készülékén, engedélyezze az “Allow installation of apps from unknown

3.
4.
5.

sources”(Engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését) opciót.
Ez különböző helyeken található, az Android verziótól függően, pl.:
Settings → Personal → Security → Unknown sources, vagy:
Settings → Applications → Unknown sources.
Keresse meg és nyissa meg a BAassistant _xx.apk fájlt.
Megjegyzés: Ha a fájlt közvetlenül az internetről töltötte le az Android készülékre, akkor elérheti a
navigációs sávon található értesítéssel.
Fogadja el a BA Assistant által megkövetelt engedélyeket és nyomja meg az Install gombot.

1.4. NYELV
Az alkalmazás több nyelven érhető el.
Az
alkalmazás
nyelvének
megváltoztatásához érintse meg a
zászlót, és válassza ki a nyelvéhez
társított ország zászlót.
Az alkalmazás verziója a képernyő
jobb alsó sarkában található.
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1.5. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA
BA Assistant is managed as all other mobile device’s applications – by tapping on icons or fields or
by swiping the screen. Most functions are intuitive.
The table below presents icons used by the application.
Ikon

Megnevezés

Funkciónalitás

BA Assistant

–

A BA Assistant alkalmazás futtatása.

search

–

Projekt keresése

parameters

–

Az Alkalmazási paraméterek képernyő megnyitása
(Application parameters)

add project /
add position /
make photo

–

Új projekt hozzáadása a projektlistához vagy új
forráspozíció a projekt képernyőjén

completed

–

A mérések teljességének megerősítése

settings

–

Néhány mérési paraméter beállítása

Start next

–

A mérés elindítása

stop

–

A mérés leállítása

delete

–

Mérési adat törlése

unlock

–

A mérés feloldása

report

–

A jelentés funkció aktiválása

import

–

Az utózengési idő (Reverberation time) és a háttér
(Background) mérési adatainak importálása az
aktuális projektbe

source test

–

A forrás tesztelése

rotation

–

Kijelző elfordítása

data base

–

Az adatfájl küldése, biztonsági mentése és
visszaállítása

customise

–

A jelentéssablon testreszabása

BA Asszisztens Kezelési útmutató
Ikon

Megnevezés
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Funkcionalitás
–

A vizsgálat típusát tükrözi - Léghanggátlás

–

A vizsgálat típusát jelzi – Homlokzati gátlás

–

A vizsgálat típusát jelzi – Kopogógép ütés

–

A vizsgálat típusát jelzi – Gumilabda ütés

–

A vizsgálat típusát jelzi – STIPA mérések

–

A vizsgálat típusát jelzi – Környezeti zaj

–

Jelzi a rádiókapcsolat minőségét

–

Figyelmeztetés a hatótávon kívüli mérési adatokkal
kapcsolatban

–

A projekt ellenőrző lista aktiválása

–

A Forrás pozíció szakasz törlése (Source position)

–

Visszatérés a felsőbb kijelző szintre

–

A Rendszer (System) kijelző megnyitása. Az ikon
villog, ha nincs rádiós kapcsolat a
mérőkészülékkel.

–

Fénykép készítése

–

Katalógus megnyitása

–

Visszatérés a felsőbb katalógusba

–

Az adatbázis fájl visszaállítása

–

A szobatért megjelenító egyenlet módosítása érték

–

A szakasz kibővítése

–

A hangszóró elhelyezése a külső falhoz képest

Az egyes ikonok használatával kapcsolatos további részletek a Kezelési útmutató következő fejezeteiben
találhatók.
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A RENDSZER KONFIGURÁLÁSA

Épületakusztikai Asszisztens (Building Acoustics Assistant) alkalmazás a SVAN 977A, SVAN
977W és SVAN 979 mérőeszközökkel működik együtt. Támogatja az SP 700 drónot is, amelyet
interfészként lehet használni az alkalmazás és a hangforrás között.
Mindezen eszközök rádiómodullal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli
kommunikációt a BA Assistant alkalmazással.

Megjegyzés: Épületakusztikai méréseknél az 1/3 Octave és RT60 opcióknak
aktívnak kell lenniük.
Megjegyzés: A STIPA méréseknél a mérőeszköz SVAN 979 típusú aktív 1/1 Octave,
1/3 Octave és STIPA opciókkal.

BA Asszisztens Kezelési útmutató
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KEZDETI LÉPÉSEK

Indítsa el a BA Assistant alkalmazást az
megérintésével a mobil eszközön

ikon

3.1. FŐ KIJELZŐ KÉP, PROJEKT KIJELZŐ KÉP ÉS RENDSZER KIJELZŐ KÉP
3.1.1.

Fő kijelző kép
A fő kijelző képen két gomb található:
•

•

3.1.2.
SCR

Projects, amely megnyitja a projektlistát
és
System, amely lehetővé teszi a
rádiócsatlakozást
a
kapcsolódó
berendezéssel.

PROJECTS
EEN
A Projects kijelző a fő kijelző képen lévő
Projects nyomógombra koppintás után
nyílik meg. Bemutatja a létrehozott
projektek - projekt sávok - listáját. A projekt
sáv tartalmazza:

•

a vizsgálat típusát jelző ikont
(Léghanggátlás - Airborne, Kopogógép
-Tapping, Homlokzat -Facade),
• a project nevét (example2, Task1,
Task2), a fájl nevét a projekt adataival
a műszer memóriájában ([BA1], [BA2]
[BA3]), lokalizációt (Strzyglowska 81)
és az állapotot (kész, új).
A projekt sáv színe jelzi a projekt állapotát: fehér –Új (New) projekt vagy project folyamatban
(InProgress), zöld – a project kész (completed).
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Koppintson a keresés
ikonra, amely
segítségével kereshet úgy a projektben,
hogy beírja a a Projekt pozícióba a kívánt
betűsort.
Ha rákoppint a
jelre, megjelenik a
meglévő projektek listája.
Ha rákoppint a Project mezőre, akkor a
virtuális billentyűzet jelenik meg.

Írja be a betűsort, és ha létezik az ilyen
betűrorral rendelkező projekt (ek), akkor az
megjelenik a legördülő listában. Koppintson
a kívánt projektnevre, és megnyílik az ezzel
a névvel rendelkező projekt.

Ha rákoppint és lenyomva tartja a projekt
sávot, a Delete (Törlés) ablak ugrik elő. Ha
erre koppint, a projekt törölhető.

Ha biztos benne, hogy valóban törli a
projektet, koppintson a YES nyomógombra.
Egyébként érintse meg a NO feliratot.

BA Asszisztens Kezelési útmutató
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A projekt megnyitásához csak koppintson a
projekt sávra.

3.1.3.

SYSTEM SCREEN
A Rendszer (System) kijelző kép a Fő kép
kijelzőn lévő
System nyomógombra
koppintás után nyílik meg. Ha a Bluetooth
be van kapcsolva a mobil eszközön, az
alkalmazás megkezdi a rendelkezésre álló
eszközök keresését.

Ha a Bluetooth ki van kapcsolva a mobil
eszközön, akkor az alkalmazás kéri, hogy
kapcsolja be azt. Ha rákoppint a YES
gombra, a Bluetooth eszköz bekapcsolása
után az alkalmazás értesíti Önt, a mobil
eszköz Rendszerbeállítások-ban (System
Settings).Kiléphet
innen
a
vissza
funkciógombbal.

A sikeres szkennelés után a Rendszer kijelző
kép (System screen) megjeleníti a rádióadó
hatósugarában lévő összes eszköz listáját, és
javasolja, hogy válasszon egyet.

Az
ikon jelzi a csatlakozó jel erősségét
%-ban.
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A
csatlakoztatáshoz
a
megjelenített
eszközök
egyikénél
koppintson
az
eszközsávra. A felugró ablakban az alábbi
információl
jelenik
meg
"Kapcsolat
kezdeményezése" (Initiating connection)
will appear.

Amikor a kapcsolat létrejön az eszközsáv
színe kékre változik és az állapot a
Csatlakoztatva-ra (Connected) változik.
Ha a csatlakoztatott eszköz SVANTEK
zajszintmérő (SVAN 977A, SVAN 977W
vagy SVAN 979) az aktuális SPL szint
megjelenik az eszköz sávjában.

3.2. PROJECT CREATION

Új projekt létrehozásához koppintson a
projekt hozzáadása (add project)
ikonra és határozza meg az új projekt
paramétereit a Feladat beállítása (Task
setup) kijelző képen.

A Feladat beállítása (Task setup) kijelző
képben,
meghatározhatja
a
Projekt
szekcióban a projekt hitelesítő adatait, és
beírhatja az értékelt objektum paramétereit
a Partition, a Src. room és a Rec. room
szekciókban.
A Projekt szekcióban leírhatja a projektet,
meghatározva az Objektum (Object) nevét
és a Feladat nevet (Task name).

BA Asszisztens Kezelési útmutató
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Kiválaszthatja a hanggátlás vizsgálat
Típusát (Type): Léghanggátlás (Airborne
insulation),
Homlokzat
(Façade),
Kopogógépes gerjesztés (Impact-tapping
mach)., Ejtő gumilabdás gerjesztés
(Impact- rubber ball), beszéd érthetőség
(STIPA) vagy Háttér (Background).

A projekt vizsgálat típusa megjelenik a
Projektek kijelző képen (Projects) ikonnal
megjelenítve a projekt sáv elején.

A Szabvány (Standard) pozícióban ki kell
választania az épület akusztikának helyileg
kötelező érvényű szabványát (ISO-140 vagy
ISO-16283) vagy STIPA (IEC 60268-16x2,
IEC 60268-16x3 vagy AS 1670.4).
A projekt és a szabvány típusa befolyásolja
az alkalmazott algoritmusokat és a kijelző
képeket.

A Mérési módszer (Meas. method)
pozícióban,
kiválaszthatja
azt
az
épületakusztikai mérési módszert, amelyet
használni fog: Diszkrét pontok vagy
szkennelés
(Discrete
points
vagy
Scanning).
A diszkrét pontok (Discrete points) A
módszer akkor használatos, ha rögzíti a
mikrofont a mérési ponton. A mérés 15
másodpercig tart, és automatikusan leáll. A
szkennelés (Scanning) módszert akkor
használják, amikor a kézi szkennelési utat
hajtja végre: kör, spirál vagy hengeres.
Ebben a módszerben a mérés indítása és
leállítása manuálisan történik.
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Az Objektum (Object) és Feladat név
(Task name) mezők betöltése és a vizsgálat
típusának (Type) Szabvány (Standard) és
Mérési
módszer
(Meas.
method)
kiválasztása után, elkezdheti a vizsgált
objektum paramétereinek leírását.
Görgessen lefelé a kijelzőn a kijelző felfelé
csúsztatásával. Koppintson az
ikonra,
hogy
egyenletben
az
értéket
megváltoztassa
A
Partíció
(Partition)
részben
meghatározhatja a partíció területét (Area)
és leírhatja azt, például mint fal.
Az Adó helyiség (Src. room) és Vevő
helyiség
(Rec.
room)
szekcióban,
meghatározhatja az adó és a vevő helyiség
nevét (Name) és Térfogatát (Volume).

Ha rákoppint a paramétermezőre, megjelenik
a virtuális billentyűzet, és beírhat egy
szöveget.
A

szöveg

beírásának

koppintson az OK
megerősítéséhez.

befejezése

után,

ikonra a bevitel

A Terület (Area) vagy a Térfogat or
(Volume)
mezőben,
használhatja
a
számológépet.
Az OK
ikonra koppintás után a virtuális
billentyűzet eltűnik, és a számológép
kiszámítja a beírt egyenletet, és a teljes
eredményt kicseréli az egyenletben.
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A projektje leírható a Leírás (Description)
mezőben.

Minden mező meghatározása után a
megerősítéshez koppintson az OK

ikont.

Melléklet képeket csatolhat a vizsgálati
helyekről vagy a projekthez kapcsolódó
egyéb
elemekről
az
ikon
megérintésével. Megnyílik a Kamera
alkalmazás, amellyel képeket készíthet.
Ezután a Fotó (Photo) mezőbe írja be a
fénykép nevét és leírását, majd koppintson
az OK gombra.

Az új fénykép megjelenik a projekt
galériájában, amelybe akkor kerül, ha
legközelebb rákoppint az

ikonra

Koppintson a fénykép készítés (make photo)
ikonra és adja hozzá az új fotót.

A megerősítést követően a projekt
megjelenik a projektlistában. Koppintson a
projekt
sávra
a
projektbe
történő
belépéshez.

3.3. ÉPÜLETAKUSZTIKAI MÉRÉSEK
3.3.1.

PROJEKT KIJELZŐ KÉP

Az Épületakusztikai project kijelző képei lehetővé teszik a forrás és a vétel szintjének, valamint
az utóhangok és a háttérzaj mérését.
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A Feladat beállítása (Task setup) kijelző
képen a projekt létrehozása során
kiválasztott
projekt
típusától
és
szabványától függően a projekt kijelző képe
néhány szekcióból áll:
• a sávos szekció, melyek megnyitják a
mérési kijelző képeket és a
• az eredményeket megjelenítő szekciót.

A mérési sávok színe zöldre változik, ha
ehhez a sávhoz legalább egy regisztrált
mérés létezik, és rákoppint a kész
(completed)
ikonra a hozzá tartozó
mérési kijelző képen.

Ha az összes releváns sáv (a bemutatott
esetben az összes a háttér (Background)
sáv kivételével) zöld, akkor az azt jelenti,
hogy az összes szükséges számítás
befejeződött, akkor elkészítheti a jelentést,
ha rákoppint a jelentés (report)
ikonra,
amely ebben az esetben aktívvá válik.

Ha a navigálási
ikonra koppint vagy a
képernyő bal szélére pöccint, akkor
megjelenik a projekt ellenőrző listája.
Az ellenőrző lista lehetővé teszi a projekt
lépéseinek ellenőrzését, mivel a lépés
végrehajtása (befejezése) után ellenőrzi,
hogy végrehajtotta-e
azt. Minden
lépésre koppintva megnyithatja a társított
kijelző képet, és elvégezheti a lépést.

BA Asszisztens Kezelési útmutató
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Közvetlenül átválthat a Feladat beállításra
(Task setup) a projekt nevére koppintva.
A megnyitott Feladat beállításban (Task
setup), módosíthatja az összes paramétert.
Megjegyzés: Ha módosítja a Típust (Type),
az Objektumot (Object), a Feladat nevét
(Task name) vagy a Szabványt (Standard)
a BA Asszisztens automatikusan egy új
projektet kreál.

Léghang gátlás projektek
Az ISO-140 szabvány csak egy forráspontot
határoz meg az adóhelyiségben és a project
kijelző képnek két szekciója van (Adó
helyiség -Src. room és Vevő helyiség Rec.
room) a mérési sávokkal a méréshez:
• hangnyomás szint az adó helyiségben (L1)
és
• hangnyomás szint a vevő helyiségben(L2).

Az ISO-16283 szabvány egynél több
forráspontot is lehetővé tesz, ezért a projekt
kijelző képén egy vagy több Hangforrás
pozíció (Source position) szekció található
mérési sávokkal a méréshez
• hangnyomás szint az adó helyiségben
(L1) és hangnyomás szint a vevő
• helyiségben (L2).

Ebben az esetben új hangforrás pozíciót
adhat hozzá (Source position) a pozíció
hozzáadás
koppintva.

(add position)

ikonra

Az új hangforrás pozíció (Source position)
szekció hozzáadásához a felugró ablakban,
koppintson a YES feliratra.
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Szintén törölheti a Hangforrás pozíció
(Source position) szekciót az
koppintva

ikonra

Koppintson YES feliratra a felugró ablakban a
Hangforrás pozíció (Source position)
szekció törléséhez.

A vevő (Receiving( szakasz mérési sávokat
tartalmaz az utózengés és a háttérzaj
mérésére..

Az
Eredmények
(Results)
szekció
megjeleníti a kiszámított az R 'és DnT
indexeket (R'w (C; Ctr) és a DnT,w (C;
Ctr)'), valamint az 1/3-oktáv sávok R'
értékeit, 50 Hz-től 5 kHz-ig közép
frekvenciákkal.
A sáv R’ értékének kiolvasásához koppintson
a sávra.

Facade projects
A homlokzatok becslése az ISO-140 szerint,
feltételezve, hogy az épületen kívül egy
forráspont van. Ennek megfelelően a project
kijelző képe két szekcióból áll (Adó SRC és
Vevő helyiség Rec. room) mérési sávokkal
a méréshez:
• hangnyomás szint az épületen kívül (L1) és
• hangnyomás szint a vevő helyiségben
(L2).

BA Asszisztens Kezelési útmutató
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A hangszóró elhelyezése a külső falhoz
képest, koppintson az
ikonra és állítsa
be a hangszóró koordinátáit a hangszóró
geometria mezőjében (Geometry of the
loudspeaker).

A vételi (Receiving) szekció mérési sávokat
tartalmaz az utózengés és a háttérzaj
mérésére..
Az
Eredmények
(Results)
szekció
megjeleníti a kiszámított R’45 indexet
(R’45,w(C;Ctr)) valamint az 1/3-oktáv sávok
R’45 értékeit, 50 Hz-től 5 kHz-ig közép
frekvenciákkal.

Kopogógépes és gumilabdás gerjesztésű projektek
Az ütközési zaj becslése egy kopogógép
vagy egy gumilabda használatával az ISO140 szerint, nem feltételezi, hogy mérni kell
a helyiségben, ahol kopogógépet vagy
gumilabdát használnak. Ezért a projekt
kijelzőképén egy Vevő helyiség (Rec.
Room) szekció található mérési sávokkal a
méréshez:
• a vevőben az ütés hangnyomás szintje
(LR,tm),

•
•

utózengési idő és
háttér zaj.

Az Eredmények (Results) megjeleníti a
kiszámított L’n és L’nT indexeket (L’n,w(C1)
és L’nT,w(C1)’) valamint az 1/3-oktáv
sávok L’n értékeit, 50 Hz-től 5 kHz-ig közép
frekvenciákkal
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Ha a kopogógépes gerjesztésű (Impacttapping machine) vizsgálatok az ISO-16283
szabvány szerint történnek, az alkalmazás
lehetővé teszi egynél több forráspozíció
meghatározását.
Minden forrás szekció a hanggátlás további
mérési sávját tartalmazza, amely viszont két
további alszekciót tartalmaz: Kopogóhang
(Impact noise) és Léghang gátlás
(Airborne).
A kopogóhang (Impact Noise) alszekció a
forráshelyiség
kopogó
zajszintjeinek
mérésére szolgál
A léghang gátlás (Airborne) alszekció a
léghanggátlás
zajszintjének
mérésére
szolgál a forrás- és a fogadó helyiségben.

A fogadó hatás és a léghanggátlás
mérésekor spektrum diagram megjelenik a
képernyő alsó részén. Ez a grafikon a
különbséget mutatja: LRtm-(LS,tm- (LS,spkLR,spk)) és 10-dB szint. Ha a különbség
minden sávnál meghaladja a 10 dB-t, a
kopogógépről származó hanggátlás hatása
az ISO 16283 szerint elhanyagolhatónak
tekinthető.

BA Asszisztens Kezelési útmutató
3.3.2.
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MÉRÉSI KIJELZŐ KÉP

A mérési kijelző képek lehetővé teszik az erre a célra szolgáló mérések elvégzését, és azoknak
táblázatokban és spektrumban történő megjelenítését.
Koppintson bármelyik mérési sávra, hogy
megnyissa a mérési kijelző képet egy
táblázattal és a LAeq eredmények
spektrum ábrájával huszonegy 1/3-oktáv
sávban, 50,0 Hz - 5,0 kHz közép
frekvenciával.
Ha van rádió kapcsolat a műszerrel, akkor
a beállítások (settings)
és a
következő indítás (start next)
ikonjai
aktívak lesznek.
Koppintson a Következő indítás (Start
Start) ikonra a 1/3-oktáv sávos LZeq és
a
Max
eredmények
mérésének
megkezdéséhez.

Megjegyzés: Az alkalmazás automatikusan konfigurálja a
készüléket a méréshez a mérési beállításoknak megfelelően.
Ha szükséges, koppintson a beállítások
(settings)
ikonra a mérési paraméterek
újradefiniálásához a beállítások (settings)
felugró ablakban:
• A mérés időtartama (Measurement
duration): 1÷60s, Inf vagy Auto;
• mérési átfogási tartomány (Range):
Alacsony vagy Magas (Low vagy
High);
• 1/3 oktávsávos detektor: Linear,
Fast vagy Slow;
• Diffúz szűrő (Diffuse filter): Be vagy
Kikapcsolva (On vagy Off).

Megjegyzés: Az alkalmazás lehetővé teszi csak néhány mérési paraméter
konfigurálását, bár ezek többsége nem látható az alkalmazáson keresztül. Ezek a
nem látható konfigurációk
megfelelnek a kiválasztott szabványnak, és nem szabad megváltoztatni. Más
paraméterek beállításait a használt eszköz felhasználói felületén ellenőrizheti.
Megjegyzés: Az épület akusztikai mérésekor a mérőműszernek aktív 1/3 oktáv és
RT60 opcióval kell rendelkeznie.
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A
paraméterérték
kiválasztásához
a
BEÁLLÍTÁSOK (SETTINGS) mezőben
érintse meg a paraméterértékkel rendelkező
fehér mezőt, és válassza ki az új értéket a
legördülő listából.
Koppintson az ALKALMAZÁS (APPLY)
elemre, és új beállítások kerülnek betöltésre
a műszerre.

Megjegyzés: A diszkrét pontmérési (Discrete point) módszer esetében a mérések a
következők lesznek:
15 másodpercig tart, és automatikusan leáll. A szkenneléses (Scanning) mérési
módszer esetén a méréseket kézzel kell leállítani.
measuring method, measurements shouldAz
be stopped
manually.
utózengési
idő (Reverberation Time)
beállítási mezőben a következő mérési
paraméterek állíthatók be:

•

Utózengési módszer RT: Impulzusos
(Impulse) vagy Lecsengéses (Decay);

•
•

Felvételi idő (Recording time): 1÷20s;
Zajhatár (Noise Margin): 0.1dB ÷ 20.0dB.

A mérés ideje alatt a felugró ablakban
megjelenítődik a folyamat sáv. Megállíthatja
a merest a STOP feliratra koppintva.
A háttér kijelző képen a stop
ikon
helyettesíti a következő indítás (start next)
ikont és megjelennek az aktuális
eredmények és spektrumok.
Ha szükséges, a Mérés folyamatban
(Measurement in progress) doboz törölhető.
Ehhez.koppintson a készülékén a

A mérés befejezése után a következő
indítás
ikon helyettesíti a stop
és elindíthatja az új merest.

ikont

A mérési eredmények (LZeq) táblázatos és
of 1/3- oktávsávos spektrum formában
jelenítődnek meg.
Az LZeq mellett a Max eredmények is
spektrumként jelenítődnek meg.

BA Asszisztens Kezelési útmutató
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Minden új mérés új sort képez az eredmény
táblázatban.
Az tlagolt eredmények (AVG) és a szórás
(Δ) a táblázat két utolsó sorában frissítődik.
Ha a két mérés közötti különbség nagyobb,
mint 10 dB, akkor a No\Hz cellában lévő
sárga harang ikon villogni kezd.

A
táblázatot
függőlegesen
vagy
vízszintesen görgetheti úgy, hogy felfelé
vagy lefelé jobbra vagy balra pöccint a
kijelzőn.

Ha úgy dönt, hogy egyes méréseket nem
szabad figyelembe venni az átlag vagy a delta
eredmény kiszámításakor, akkor kizárhatja azt,
ha megérinti a cellát a mérési számmal. Az
üzenet tájékoztatja Önt, hogy:

A sor visszaállításához koppintson ismét a
cellára.
Az alkalmazás figyelmezteti Önt, ha egyes
mérések nem esnek a megengedett (a
szabvány szerint megfelelő) tartományba.
Ilyen esetekben megjelenik az előugró ablak a
figyelmeztető üzenettel.
Ezután el kell döntenie, hogy ELUTASÍTJA-E
(REJECT) vagy ELFOGADJA (ACCEPT) a
mérést.
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A mérések befejezése után koppintson a
kész (completed)
ikonra. Az alkalmazás
visszatér a projekt kijelző képre, és a
mérési sáv kék színét zöldre váltja.

Ha megnyitja a mérési kijelző képet,
rákoppint a zöld mérési sávra, a képernyő
bezáródik,
így
nem
végezhet
változtatásokat benne.
A módosítások elvégzéséhez oldja fel a
kijelző képet a feloldó (unlock)
ikonra
koppintva.

A feloldott kijelző kép lehetővé teszi
mérések elvégzését és a mérési rekordok
törlését.
A mérési rekord törléséhez először
koppintson a táblázat megfelelő sorára
(nem a számos cellára), amely a színét
kékre váltja és koppintson a törlés (delete)
ikonra.

A mérési rekord törlése előtt erősítse meg azt a
felugr ablakban.

A törölt rekord eltűnik a táblázatból.
Koppintson a kész (completed)
ikonra
a
végrehajtott
módosítások
megerősítéséhez.

BA Asszisztens Kezelési útmutató
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Az utózengési idő (Reverberation time)
megkezdése után, a műszer általában vár a
kioldásra -trigger (különösen az impulzusos
módszernél), és ezen idő alatt az
alkalmazás megjeleníti az erről szóló
információkat.

Az RT-eredmények mérése és kiszámítása
során az alkalmazás megjeleníti az erről
szóló információkat.

Az RT mérési eredményeket ugyanúgy
mutatjuk be, mint a zajszint eredményeit egy táblázatban és oszlopdiagramon.
Az utózengés idejét másodpercben mérik
az összes 21 1/3-oktávos sáv esetében.
A grafikonon a kiválasztott sávra koppintva
kiolvashatja az RT értéket a grafikon
szakasz bal felső sarkában.

A mérés befejezése után koppintson a kész
(completed)

ikonra.

Az alkalmazás visszatér a projekt kijelző
képre, és megváltoztatja a mérési sáv
színét fehérről zöldre.
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3.3.3.

A MÉRÉSI ADATOK IMPORTÁLÁSA MÁS PROJEKTEKBŐL
Ha már mérte a zajt Az adóhelyiségben, az
utózengési időt vagy a háttérzajt a fogadó
helyiségben, akkor nem kell újra megtennie
azt
Importálhat korábbi méréseket egy másik
projektből,
ha
rákoppint
az
importálás.(import)
ikonra,
és
kiválasztja a projektet a Projektek szűrése
(Filter projects) kijelző képen.
Ha a projektet helyesen választották ki az
importálás.(import)

ikon aktívvá válik.

Ha már kiválasztotta a szükséges projektet
a mérésekkel, válassza ki az importálni
kívánt részt a képernyő alján található
Importálás
(Import)
szekcióban
(Utózengési idő (Reverberation time),
háttér (Background) vagy/és L1-Forrás
hangnyomás szint (Source Sound Level),)
és érintse meg az importálás (import)
ikont az importáláshoz.
Az importált adatok kitölti a táblázatot az L1
- Forrás hangnyomás szint (Source
Sound
Level),
Utózengési
idő
(Reverberation
time)
vagy
Háttér
(Background) méréri kijelző képen.

Amikor létrehoz egy új projektet a fogadó
helyiségre, amelyben már megtörtént az
utózengési idő
(Reverberation time)
és/vagy a háttér (Background) mérése,
akkor az importálás (import)
ikon
villogni kezd, és az erről értesítő üzenet
megjelenik a felugró ablakban.
Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a
mérések elvégzése helyett ezeket az
adatokat
egy
másik
projektből
is
importálhatja.

BA Asszisztens Kezelési útmutató
3.3.4.
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MÉRÉSI JELENTÉS
Az összes mérés befejezése után (az összes
mérési sáv zöld) a jelentés (report)
ikon aktívvá válik.
Két lehetőség van:
• jelenítse meg a jelentést a mobil
eszközön vagy
• küldje el a számítógépre vagy más mobil
eszközre e-mailben, vezeték nélküli
kapcsolatok
vagy
kommunikációs
alkalmazások útján.
A jelentés (report)
ikonra koppintás
után a felugró ablak megkérdezi, hogy
milyen jelentést szeretne megjeleníteni
vagy
elküldeni
látszólagos
R’
zajcsökkentési
indexet
vagy
a
szabványos DnT szintkülönbség alapján.
Ha a projektet a műszer memóriájában
szeretné tárolni, jelölje be a „Projekt
tárolása a műszerben” (“Store project in
the instrument”) négyzetet.
Ha rákoppint a KÜLDÉS (SEND) elemre,
akkor javaslatot tesz arra, hogy válassza ki a
jelentés elküldésének módját más mobil
eszközre vagy a számítógépre - levélben,
vezeték nélküli kommunikáció útján vagy
más mobil alkalmazás, például messenger
stb. felhasználásával.

Ha rákoppint a KIJELZŐ (DISPLAY) elemre, a
jelentés a rendelkezésre álló Excel
alkalmazás használatával megjelenik a
mobil eszközén.
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A jelentés megfelel a kiválasztott szabványnak.

BA Asszisztens Kezelési útmutató
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3.4. STIPA MÉRÉSEK
A beszédátviteli indexet Transmission Index (STI) alkalmazzák az átviteli csatorna által kiváltott
beszédérthetőség romlásában. Az STI módszer magában foglalja az átviteli csatornára
alkalmazott tesztjel használatát és a vett tesztjel elemzését. A csatorna beszédátviteli minőségét
meghatározzuk és 0 és 1 közötti értékekben fejezzük ki STI formájában. A kapott STI érték
felhasználásával meghatározható a lehetséges beszédérthetőség.
STIPA (beszédátviteli index a hangosbeszélő rendszerek számára) egy STI-származékos
megközelítés, amelyet az olyan elektroakusztikus és akusztikus környezeti hatások gyors
mérésére fejlesztettek ki, amelyek befolyásolják a beszéd érthetőségét a helyiség akusztikájában.
és/vagy a hangosbeszélő rendszerekben.
Megjegyzés: A STIPA projektekhez szükség van az SVAN 979 eszközre. Csak
akkor hozhat létre új STIPA projektet, ha mobilkészüléke párosul az SVAN 979-rel.
Más esetekben csak a korábban létrehozott projektek eredményeit nézheti meg.
STIPA project létrehozásához, koppintson a
projekt hozzáadása ( add project)
ikonra a Projektek (Projects) kijelző képen,
majd koppintson a Típus (Type) mezőre a
Feladat beállítása (Task setup) kijelző
képen és válassza ki a STIPA.

Határozza meg a Projekt (Project) - és a
Terület (Area) neveket, válassza a
Szabványt (Standard), amely szerint a
mérési pontok átlagolását hajtják végre
(Kézi, IEC 60268-16x2, IEC 60268-16x3, AS
1670.4), és döntse el, hogy a Környezeti
zajt (Ambient noise) belefoglalja-e az STIszámításba.
Amikor a beállítások befejeződtek, koppintson
az OK

ikonra.

Ha fel kívánja venni a környezeti
zajméréseket,
akkor
koppintson
a
Környezeti zaj (Ambient noise) mezőre, és
válassza ki a Beillesztés (Included) vagy a
Környezeti zaj projekt nevét. (ebben a
példában, Task2).

30

BA Asszisztens Kezelési útmutató
Ha a Beillesztést (Included) választja,
akkor a táblázat lenullázott LZeq értékeket
fog megjeleníteni.
Az érték kézi beviteléhez koppintson a
cellára.

Az összes mező betöltése után koppintson
az ALKALMAZ (APPLY) lehetőségre az
adatok megerősítéséhez.
Ezt a táblázatot a környezeti zaj (Ambient
noise)
mezőbe
tartozó
Beillesztésre
(Included) koppintva tekintheti meg.

Ha a környezeti zaj (Ambient noise)
projekt nevét választja, megjelenik a mért
LZeq
értékeket
tartalmazó
táblázat.
Koppintson az ALKALMAZÁS (APPLY)
gombra az adatok megerősítéséhez, vagy
koppintson bármelyik cellára az LZeq
módosításához.

3.4.1.

STIPA PROJEKT KIJELZŐ KÉP
• A STIPA project kijelző kép tartalmazza:

A terület összefoglal eredményeit
megjelenító szekció és

•

a mérések kezelésére szolgáló szekció,
amely magában foglalja:

▪

▪

A jelszint kalibrálása (Calibration of
signal level) alszekció a referencia
STIPA jel szintjének beállításához
és
STIPA alszekciók a beszédátviteli
index (STI) mérésére a vizsgált
terület pontsorában.

BA Asszisztens Kezelési útmutató
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Koppintson a beállító (Adjustment) sávra a
jelszint kalibrálása (Calibration of signal
level) kijelző kép megnyitásához, amelyen
mérheti a valódi beszédjel és a STIPA
referenciajel LAeq szintjét a vizsgált
területen.
Válassza ki a mérni kívánt jelet, az
eredményt tartalmazó cellára koppintva és
koppintson a start
ikonra.
Mindkét eredmény mérése
különbség jelenik meg.

után

a

Ha a különbség -3 dB és 3 dB között van,
akkor a STIPA referenciajel az elfogadható
határokon belül van. Ellenkező esetben
állítsa be a STIPA jel hangosságát
(loudness), és ismételje meg a kalibrálást.

A Projekt kijelző képhez való visszatéréshez
koppintson a kész (completed)

ikonra.

Megváltoztathatja a mérési pont nevét, ha
rákoppint a mérési pont sávra és lenyomva
tartja azt.

Koppintson a Pont x sávra a két táblázatot
és egy diagramot tartalmazó mérési kijelző
kép megnyitásához.
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A bal oldali táblázat jeleníti meg az STI
indexet, STI kategóriát (Cat.), az LAeq,
LCeq eredményeket és a mérési sorozat és
azok
átlagértékeinek
(AVG)
és
eloszlásának (Δ) állapotát.
A jobb oldali táblázat jeleníti meg a
kiválasztott mérést: LZeq és modulációs
indexek (m(f1), m(f2)) hét oktáv sáv közép
frekvenciájával 125 Hz-től 8 kHz-ig.
A grafikon hét oktávos sáv átlagolt LZeq
értékeit mutatja.
Az átfogási tartomány (Range) (Magas
vagy Alacsony - High vagy Low),
Környezeti zaj (Ambient noise) és Forrás
kalibráció
(Source
calibration)
beállításához a felugró ablakban koppintson
a beállítás (settings)

ikonra.

A listából az alapértelmezett opció
megváltoztatásához koppintson a szövegre
a Környezeti zaj (Ambient noise) mezőben:
Nincs (None), benne van (Included), vagy
a környezeti zaj (Ambient noise) projekt
neve (ebben a példában, Task2).

Ha kiválasztja a meglévő projektet (2.
feladat), a mért környezeti zaj táblázatát
tartalmazó a felugró ablakra koppintás után
(lásd 3.4.2 fejezet).
A mérési pont következő mérésein a
környezeti
zaj
figyelembevételének
bekapcsolásához koppintson az Alkalmaz
(APPLY) gombra.
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A Környezeti zaj táblázat módosításához,
koppintson a cellára, változtassa meg az
LZeq értéket és koppintson az Alkalmazra
(APPLY).

Ha manuálisan akarja beírni a környezeti
zajértékeket, koppintson a
táblázatot.

és töltse be a

A beállítások meghatározása és alkalmazása után elkezdheti a méréseket.
A mérés elindításához koppintson a start
ikonra.
A mérés során a mért és a STI-index
hozzáadott zajjal, valamint a LAeq és LAS
eredmények együtt jelennek meg a
felbukkanó mezőben.
Megállíthatja a mérés korábban a STOP-ra
koppintva.

A mérés után a bal oldali táblázathoz új sor
adódik hozzá.
A jobb oldali táblázat mutatja az LZeq és az
új mérés modulációs indexeit.
A grafikon hét oktáv sávos átlagolt LZeq
értékeit fogja mutatni. Az LZeq érték
kiolvasásához koppintson a grafikon sávra.

Az első mérés után ismét a start

ikonra koppintva elvégezheti a következőt, és így tovább.

Az aktuális ponthoz kizárhatja a mérést az átlagolt értékek kiszámításából, vagy törölheti azt.
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Ha úgy dönt, hogy egyes méréseket nem
szabad figyelembe venni az átlagértékek
kiszámításakor, kizárhatja azt, ha rákoppint
a cellára a mérési számmal. Az üzenet
tájékoztatja Önt:

A sor visszaállításához ismét koppintson a
cellára.
A mérési rekord törléséhez először
koppintson a táblázat megfelelő sorára (ne
a mérési számmal rendelkező cellára),
amely a kék színre vált koppintson a törlés
(delete)

ikonra.

A megerősítés után ez a mérés törlődni fog.

A mérés befejezése után koppintson a kész
(complete)

ikonra.

Az alkalmazás visszatér a projekt kijelző
képére, és a mérési pont sávját fehérről
zöldre változtatja.
Az Átlagolás (Averaged) panelen a terület
összesített eredményei jelennek meg, a
Pont (Point) sávban pedig az átlagolt STI és
az STI kategória jelenítődik meg.
A mérés következő ponton történő
folytatásához, koppintson a hozzáadás
(add)
ikonra és új mérési kijelző kép
jelenik meg.

Megjegyzés: Az új pont létrehozásakor az előző pontok bárminemű módosításra
blokkolódnak, és nem lehet feloldani azokat.
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Ha már végzett mérési sorozattal, de nem
koppintott a kész (completed)
ikonra,
akkor ezt a mérési pontot az összes
méréssel együtt törölheti.
Ahhoz, hogy kilépjen a mérési kijelző képből
koppintson az

ikonra, és koppintson az

utolsó pont mérési pont sávjára

.

A megerősítés után a mérési pont törlődik.

Ha az összes pont mérése befejeződik, a
projekt sáv zöldé válik és befejeződik.

A bal oldali rész terület (átlagolt) eredményeinek
összefoglalóját mutatja a felugró mezőben
elvégzett kiválasztásnak megfelelően, miután
rákoppintot erre a szekcióra.

A felugró mezőben, beállíthatja, hogy
megjelenjen-e terület vagy a forrás
pozíciójának
összefoglaló
eredményei
(Source position: AVG, 1, 2, …),
meghatározhatja
az
index
típusát
(Mértékegység - Measurement unit: STI
vagy CIS) és kiválaszthatja a megjeleníteni
kívánt indexeket és eredményeket.
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Kiválaszthatja
a
megjelenítendő
eredményeket ebben a szakaszban,
görgetve és ellenőrizve: STI, CIS, σ, STI-σ,
STI min, Δ, LAeq, LCeq, Points (az átlagolt
pontok száma) és a tűréshatárok -Tolerance
limits (hogy teljesülhetnek vagy nem
teljesülhetnek).

Kizárhatja a mérési pontot az átlagolásból a
koppintással.
Ha a
koppint, ez a mérési pont
visszatér az átlagolt csoporthoz.

Ha rákoppint az
ikonra, az eredmény
összefoglaló rész felnagyítódik a jobb
bemutatás érdekében.
A felnagyított szekcióban nem minden
mérési érték lesz látható. Ha több
eredményt szeretne látni, görgesse lefelé a
kijelző képet annak felfelé csúsztatásával.

Ha folytatni akarja a mérést egy másik
forráspozícióra, koppintson a Forrás
pozíció hozzáadása (Add source position)
és végezzen méréseket az új Forrás
pozíció
(Source
position)
szekció
használatával, a fentebb leírtak szerint.
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Törölheti a Forrás pozíció (Source position)
szekciót a
koppintva és megerősítve azt
a felugró mezőben.

Az összes mérés befejezése után (az
összes mérési sáv zöld) a jelentés (report)
ikon aktívvá válik. Koppintson erre az
ikonra, és válassza az előugró ablakban:

•

A jelentés KIJELZÉSE (DISPLAY) a
mobil eszközön vagy
• Küldje el (SEND) számítógépre vagy
más mobil eszközre e-mailben, vezeték
nélküli kapcsolatok vagy kommunikációs
alkalmazások útján.
Ezzel párhuzamosan tárolhatja a projektet a
műszerben.
Ha a KIJELZÉS-re (DISPLAY) koppint, a
jelentés a rendelkezésre álló Excel
alkalmazás felhasználásával jelenik meg a
mobil eszközön.

3.4.2.

KÖRNYEZETI ZAJ PROJEKT
KIJELZŐ KÉP

Néhány STIPA-vizsgálat megköveteli a
környezeti zaj torzulásainak (LZeq értékek)
nyolc
oktávos
sávban
történő
figyelembevételét.
A környezeti zaj (Ambient noise) torzulása
manuálisan mérhető vagy bevezethető,
majd felhasználható a STIPA mérések
során..
A területnév (Area) ebben az esetben
projektnévként
fordul
elő,
amely
használható a STIPA beállításokban,
miközben a környezeti zaj (Ambient noise)
mezőben kiválasztja az opciót.
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Ha a Típus (Type) pozícióban a Környezeti
zaj (Ambient noise) lehetőséget választja,
akkor a Projekt kijelző képen új projekt sáv
jelölés

jelenik meg.

A Környezeti zaj (Ambient noise) projekt
kijelző kép két szekciót tartalmaz:
• Környezeti zaj (Ambient noise) szakasz
a környezeti zaj mérésére a vizsgált
terület (Area) pontsorában és

•

Eredmények (Results) szekció a
vizsgált
terület
(Area)
átlagolt
eredményeinek
oszlopdiagramként
történő bemutatására.

Koppintson a Point x sávra a táblázatot és
grafikont tartalmazó mérési kijelző kép
megnyitásához.

Koppintson a beállítások (settings)
ikonra
a
mérési
paraméterek
meghatározásához a felugró beállítások
(settings) mezőben:
A mérés időtartama (Measurement
duration): 1÷60s, Inf vagy Auto;

•

mérési átfogási tartomány (Range):
Alacsony vagy Magas (Low vagy High);;

•

1/3 oktávsávos detektor: Linear, Fast
or Slow;
Diffúz szűrő (Diffuse filter): Be vagy
Kikapcsolva (On vagy Off).

•
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A mérés elindításához, koppintson a start
ikonra.
A mérés során az felugró
megjelenik a folyamatjelző sáv

mezőben

Megállíthatja a merest a STOP-ra koppintva.

A táblázat bemutatja a mérési sorozat LZeq
eredményeit és azok átlagértékeit (AVG)
hét oktáv sáv közép frekvenciájával 125 Hztől 8 kHz-ig.
A oszlopdiagram ugyanazon oktávos sávok
átlagolt LZeq és Max értékeit mutatja.

A mérések befejezése után koppintson a kész
(complete)

ikonra.

Az alkalmazás visszatér a projekt kijelző
képre, és a mérési sáv színét fehérről
zöldre
változtatja.
Az
Eredmények
(Results) szekció a vizsgált terület (Area)
átlagolt eredményeit oszlopdiagramként
mutatja be.

Az összes mérés befejezése után (az
összes mérési sáv zöld) a jelentés (report)
ikon aktívvá válik.
A jelentés a rendelkezésre álló Excel
alkalmazás használatával megjeleníthető a
mobilkészülékén, vagy elküldhető a másik
készülékre e-mailben, vezeték nélküli
kapcsolatok
vagy
kommunikációs
alkalmazások útján.
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KIEGÉSZÍTŐ BEÁLLÍTÁSOK

BA Az Assistant lehetővé teszi néhány
kiegészítő
beállítás
konfigurálását
a
Rendszer (System) kijelző képen.
Ha a forrás teszt (source test)
ikonra koppint az alkalmazás elindítja a
hangforrás tesztelését.
Ha a forgatás (rotation)
ikonra koppint
a kijelző megváltoztatja a pozícióját fekvőről
állóra vagy fordítva.

Megjegyzés: Az alkalmazás elindításakor az álló nézetet jelenít
meg.
Ha rákoppint a paraméterek (parameters)
ikonra, megjelenik az Alkalmazási
paraméterek
(Application
parameters)
kijelző, amelyben lehetősége van:

•
•

•

mérés
indítás
és
leállítás
megerősítésének bekapcsolását, és a
jelentés tétel adatsorának bővítését és
Excel jelentéssablonokat küldhet más
mobil eszközre vagy a számítógépre - emailben,
vezeték
nélküli
kommunikációval vagy más mobil
alkalmazás, például messenger stb.
használatával. vagy
Importálhatja
az
Excel
jelentés
sablonokat a készülékének kiválasztott
könyvtárából.
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Ha az adatbázis (data base)
ikonra
koppint, megjelenik az Alkalmazásadatbázis (Application data base) kijelző,
amelyen lehetősége van:

•

Az adatfájl (DataBase.dat) küldése
(Send), biztonsági mentése (Backup)
és visszaállítása (Restore).

BA Asszisztens létrehozza a DataBase.dat
fájlt, amely általában az Ön mobilkészülék
./Android/data/svantek.ba
katalógusában
található.

Ha a Küldés (Send) gombra kattint
megjelenik a felugró mező az e-mail
szerverek vagy kommunikációs csatornák
javaslataival.

Ha a Biztonsági mentés (Backup) gombra
koppint, megjelenik a felugró mező a
katalógusokkal.
Az adatbázisról biztonsági másolatot
készíthet a katalógus kiválasztásával
(például Letöltés - Download), és annak
megnyitása az ÚJ FÁJL-ra (NEW FILE)
koppintással.
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Ha szükséges, módosítsa az adatbázis fájl
nevét, és koppintson az OK gombra. Az
alkalmazás értesíti Önt, hogy létrejön egy
másolati példány.

Ha vissza szeretné állítani a biztonsági
másolatot tartalmazó adatbázist, koppintson
a Visszaállítás (Restore) gombra, és
válassza ki azt a katalógust, amelyben az
adatbázis biztonsági másolatát készítette.
Koppintson a DataBase_back.dat fájlra.

Erősítse meg vagy utasítsa el az adatbázis
visszaállítását. Ne feledje, hogy a jelenlegi
adatbázis felülíródik, és az alkalmazás
figyelmeztet arra.
Ha a YES-re koppint, az alkalmazás
megerősíti az adatbázis importálását.

Ha a jelölés megerősítését leállítja/indítja
(Confirmation on stop/start) az alkalmazás
mindig kérdezi annak megerősítését, amikor
elkezdi vagy leállítja a mérést.

A mérés indításának megerősítéséhez
koppintson a YES-re.
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A jelentés általában csak azokat
adatokat
tartalmazza,
amelyeket
szabvány megkövetel.

az
a

Ha azt szeretné, hogy a jelentésben
szerepeljen minden olyan adat, amelyet az
alkalmazás hoz létre, de általában elrejti,
jelölje be az Összes adat exportálása a
jelentés fájlba (Export all data to the report
file) jelölést.
Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a
jelentéshez saját sablonját használja.
Ezt megtehető a testreszabás (customize)
ikon használatával.

A testreszabás (customize)
ikonra
koppintás után megjelenik a felugró mező
azzal a javaslattal, hogy a jelentési
lehetőség közül válasszon egyet a
látszólagos R’ zajcsökkentési index alapján
vagy a testreszabni kívánt szabványos DnT
szintkülönbség alapján.

Miután kiválasztotta az opciót, és rákoppint
a Töltse a saját elemét (LOAD YOUR
OWN), az alkalmazás lehetővé teszi a
testreszabott
sablon
betöltését
a
katalógusból.
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Ha
vissza
szeretné
állítani
az
alapértelmezett sablont, amelyről biztonsági
másolatot készít az alkalmazásfájlok
katalógusában, egyszerűen koppintson az
ALAPÉRTÉK
VISSZAÁLLÍTÁSA
(RESTORE DEFAULT) elemre.

