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1. CHARAKTERYSTYKA PRZYRZĄDU 
 

Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 łączy w sobie funkcjonalność miernika poziomu 
dźwięku, analizatora oktawowego oraz analizatora 1/3-oktawowego. 

Dokładność odpowiadająca klasie 1 oraz zastosowanie cyfrowego przetwarzania mierzonego 
sygnału umożliwia pomiar większości parametrów charakteryzujących hałas na stanowiskach 
pracy, przy pomiarach środowiskowych oraz w wielu innych zastosowaniach.  

Przyrząd został zaprojektowany tak, aby umożliwić długotrwałe pomiary bez konieczności 
ładowania akumulatora. Wewnętrzny akumulator umożliwia pracę przez co najmniej 24 godziny (z 
wyłączoną kalibracją zdalną). Możliwe jest także dołączenie akumulatora zewnętrznego lub 
zasilacza sieciowego. 

Przyrząd został wyposażony w interfejs USB 1.1 lub RS-232, umożliwiający komunikację 
dwukierunkową z komputerem klasy PC. 
 

 
Rys.  1.1.  Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 - widok ogólny. 
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1.1. Wyposażenie 
 

Wyposażenie podstawowe: 
• Zasilacz zewnętrzny typ 5014 (Mascot). 
• Instrukcja obsługi. 
• Deklaracja zgodności CE. 
• Karta gwarancyjna. 
• Osłona przeciwwietrzna mikrofonu OP60/2. 
• Walizka transportowa. 
• Przewód połączeniowy  USB <-> PC 1,8m lub RS-232 <-> PC 1,8m. 
• Program komputerowy DSA-50 – umożliwia sterowanie miernikiem (wymagany PC z 

systemem WINDOWS). 
• Program komputerowy DSA Monitor – umożliwia odczyt, wizualizację oraz analizę  

danych (wymagany PC z systemem WINDOWS). 
 

Wyposażenie dodatkowe: 
• Świadectwo wzorcowania. 
• Waliza wodoszczelna. 
• Kalibrator akustyczny KA-50. 
• Osprzęt wszechpogodowy mikrofonu. 
• Akumulator zewnętrzny wraz z ładowarką oraz stabilizatorem. 
• Modem GSM (tylko do wersji z RS-232). 
• Przedłużacz mikrofonowy PD5Lx (gdzie x oznacza długość kabla, max 6m). 
• Statywy mikrofonu: SM2 (2m) i SM4 (4m), 
• Statyw miernika: SMR (1,5m). 

 
1.2. Osprzęt wszechpogodowy mikrofonu 

Przy pomocy tego osprzętu można zmienić mikrofon WK-21 w mikrofon wszechpogodowy 
WK-21WP. Zestaw składa się z: 

• siatki ochronnej membrany mikrofonu w wersji wszechpogodowej, typ SM, 
• osłony przeciwkroplowej, typ OK, 
• osłony przeciwwietrznej, typ TOP, wraz ze szkieletem drucianym, 
• uchwytu mikrofonowego, wraz z osuszaczem. 

W trakcie normalnej pracy, mikrofon wszechopogodowy powinien być skierowany do góry. 
 

1.2.1. Montaż mikrofonu wszechpogodowego 
Aby zmontować mikrofon wszechpogodowy należy: 
• Dołączyć do przedwzmacniacza wraz z mikrofonem (1) przedłużacz PD7Lx z 

zamocowaną połową uchwytu mikrofonowego (2) – patrz Rys.  1.2. 
• Drugą część uchwytu mikrofonowego (3) nasunąć na mikrofon wraz z 

przedwzmacniaczem (1) i skręcić z częścią uchwytu umieszczoną na przedłużaczu (2) – 
patrz Rys.  1.2. 

• Do wnętrza uchwytu mikrofonowego (2) wsunąć wkład pochłaniacza wilgoci (5) i 
zamknąć uchwyt nakrętką (4) – patrz Rys.1.3.  
UWAGA! Wkład pochłaniacza wilgoci ma silne właściwości higroskopijne. Przed 
użyciem powinien być wygrzany ok. 2 godzin w temp 120°C (gdy będzie gotowy do 
działania zmieni swój kolor na pomarańczowy). Aby pochłaniacz wilgoci działał 
prawidłowo wkład musi być regularnie wygrzewany (nie rzadziej niż co 2 miesiące). 
Wygrzany wkład może być przechowywany tylko w szczelnie zamkniętym 
pojemniku, gdyż inaczej wilgoć pochłaniana z powietrza spowoduje jego nasycenie.   
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• Odkręcić z mikrofonu WK-21 standardową siatkę ochronną (6) – patrz Rys.  1.4. 
UWAGA! Przy czynności tej i następnej należy zachować szczególną ostrożność, gdyż 
po odkręceniu siatki ochronnej membrana mikrofonu jest odsłonięta i może ona ulec 
uszkodzeniu bądź odkręceniu! 

• Nakręcić na mikrofon siatkę ochronną w wersji wszechpogodowej typu SM (7) – patrz 
Rys.  1.5. 

• Nasunąć na mikrofon osłonę przeciwkroplową typu OK (8) – patrz Rys.  1.5. 
• Na tak zmontowany mikrofon nasunąć osłonę przeciwwietrzną TOP wraz ze szkieletem 

drucianym (9) – patrz Rys.  1.6. Osłonę należy nasunąć aż na uchwyt mikrofonowy. 
• W pełni zmontowany mikrofon wszechpogodowy WK-21WP jest przedstawiony na  

Rys.  1.7. 
 

2 
 

1 
3 

 
Rys.  1.2. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 1. 
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Rys.  1.3. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 2. 
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Rys.  1.4. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 3. 
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Rys.  1.5. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 4. 
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Rys.  1.6. Montaż osprzętu wszechpogodowego - krok 5. 

 
 

 
Rys.  1.7. W pełni zmontowany mikrofon wszechpogodowy WK-21WP. 

 
1.2.2. Demontaż mikrofonu wszechpogodowego 

Aby zdemontować mikrofon wszechpogodowy należy postępować w kolejności odwrotnej do 
montażu, pamiętając jednakże o użyciu klucza (10) do odkręcenia siatki ochronnej mikrofonu 
wszechpogodowego typu SM (7) – patrz Rys. 1.8. 

 
UWAGA! Odkręcanie siatki ochronnej typu SM bez specjalnego klucza (np. palcami) 

może spowodować jej uszkodzenie i/lub odkręcenie membrany mikrofonu, co skutkuje 
koniecznością naprawy i/lub ponownego strojenia mikrofonu! 
 

 

7 

10

 
Rys.  1.8. Demontaż mikrofonu wszechpogodowego WK-21WP. 
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1.3. Konfiguracja systemu 
 Konfiguracja podstawowa: 

• Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 (SONOPAN). 
• Przedwzmacniacz mikrofonowy ½” typ PW21LG (SONOPAN). 
• Mikrofon pomiarowy ½” typ WK-21 (SONOPAN). 
Pozostałe elementy wyposażenia, przedstawione w rozdziale 1.1, są elementami 

opcjonalnymi. 
 

1.4. Wielkości mierzone 
Cyfrowy analizator poziomu dźwięku umożliwia jednoczesny pomiar wielu wielkości. 

Mierzone wielkości są zależne od trybu pracy. 
Dla wszystkich trybów pracy jest mierzony czas pomiaru oraz stan naładowania akumulatora. 
 

1.4.1. Tryb miernika poziomu dźwięku 
Możliwy jest jednoczesny pomiar przy użyciu dwóch charakterystyk korekcyjnych 

(wybranych z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) wielkości (X – oznacza wybraną korekcję 
częstotliwościową): 

• LXF  chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST, 
• LXFmn  minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST, 
• LXFmx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST, 
• LXS  chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
• LXSmn  minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
• LXSmx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
• LXI  chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE, 
• LXImn  minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE, 
• LXImx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE, 
• LXPk  chwilowa wartość szczytowa, 
• LXMPk  maksymalna wartość szczytowa, 
• LXeq  wartość równoważna poziomu dźwięku, 
• LXeq1s  wartość równoważna poziomu dźwięku w ostatniej sekundzie. 

Jeżeli jako jedna z charakterystyk korekcyjnych jest wybrana charakterystyka A, to dodatkowo 
dla tej charakterystyki, są mierzone: 

• LAE  poziom ekspozycyjny, 
• LAEX,T  poziom ekspozycji na hałas odniesiony do zadanego czasu. 

 
1.4.2. Tryb analizatora oktawowego 

Analizator posiada 9 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według 
ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych: 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 
500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz i 8kHz, spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla 
klasy 1. 

Dla każdej z częstotliwości (oraz dla całego pasma) możliwy jest jednoczesny pomiar przy 
użyciu jednej charakterystyki korekcyjnej (wybranej z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) 
wielkości: 

• LF  chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST, 
• LS  chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
• Leq  wartość równoważna poziomu dźwięku. 

Jeżeli jako charakterystyka korekcyjna jest wybrana charakterystyka A, to dodatkowo są 
mierzone: 

• LASmx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, korekcja A, 
• LAeq  wartość równoważna poziomu dźwięku, korekcja A, 
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• LCMPk  maksymalna wartość szczytowa, korekcja C. 
 

1.4.3. Tryb analizatora 1/3-oktawowego 
Analizator posiada 29 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według 

ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych: 25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 
63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 
1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz 5kHz, 6,3kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz i 16kHz, 
spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1. 

Dla każdej z częstotliwości (oraz dla całego pasma) możliwy jest jednoczesny pomiar przy 
użyciu jednej charakterystyki korekcyjnej (wybranej z trzech dostępnych w przyrządzie: A, C, Z) 
oraz przy użyciu jednej stałej czasowej (wybranej z dwóch: SLOW, FAST) wielkości: 

• L   chwilowa wartość skuteczna, 
• Leq  wartość równoważna poziomu dźwięku. 

 
1.4.4. Tryb filtru infra G 

Możliwy jest jednoczesny pomiar parametrów: 
• LGS  chwilowa wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
• LGSmn  minimalna wartość skuteczna z użyciem stałe czasowej SLOW, 
• LGSmx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałe czasowej SLOW, 
• LIPk  chwilowa wartość szczytowa w paśmie infradźwiękowym, 
• LIMPk  maksymalna wartość szczytowa w paśmie infradźwiękowym, 
• LGeq  wartość ekwiwalentna. 

 
1.5. Dane techniczne 

Przyrząd spełnia wymagania norm: 
� PN-EN 61672-1:2005/Ap1: 2007  Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku. Część 1: 

Wymagania. 
� PN-EN 61672-2:2005  Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku. Część 2: 

Badania dotyczące oceny modelu. 
� PN-EN 61260:2000/A1:2004 Elektroakustyka. Filtry pasmowe o szerokości oktawy i 

części oktawy (zmiana A1). 
� PN-ISO 7196:2002 Akustyka. Charakterystyka częstotliwościowa filtru do 

pomiarów infradźwięków. 
 
Cyfrowy analizator dźwięku należy do grupy X, w rozumieniu normy PN-EN 61672-1:2005. 
Parametry wspólne dla wszystkich trybów pracy: 

• Klasa dokładności       1 
• Rozdzielczość odczytu       0,1dB 
• Maksymalna wartość ciśnienia akustycznego,  

nie powodująca uszkodzenia miernika    150dB (zniekształcenia nieliniowe
           <3%) 

• Maksymalna wartość sygnału przy wymuszeniu  
elektrycznym (przy użyciu ekwiwalentu mikrofonu) 22Vp-p 

• Pojemność impedancji zastępczej, umożliwiającej 
doprowadzenie elektrycznego sygnału pomiarowego 
do wejścia części elektrycznej miernika   18pF 

• Warunki odniesienia 
- typ pola akustycznego      swobodne 
- częstotliwość odniesienia      1000Hz 
- poziom odniesienia ciśnienia akustycznego  94dB 
- zakres odniesienia 
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� tryb miernika poziomu dźwięku    55 – 135dB 
� tryb analizatora oktawowego lub  

analizatora 1/3-oktawowego     65 – 135dB 
� tryb filtru infra G       65 – 145dB 

- częstotliwość próbkowania: 
� tryb miernika poziomu dźwięku,  

analizatora oktawowego lub 
analizatora 1/3-oktawowego     52,1kHz 

� tryb filtru infra G       17,4kHz 
- kierunek odniesienia mikrofonu     oś symetrii mikrofonu 
- punkt odniesienia mikrofonu     środek membrany mikrofonu 
- orientacja przestrzenna odniesienia    fala akustyczna padająca z kierunku
           odniesienia 
- temperatura odniesienia      +23°C 
- wilgotność względna odniesienia    50% 
- ciśnienie atmosferyczne odniesienia    101,325kPa 

• Błąd podstawowy dla sygnału sinusoidalnego  
odniesienia (1000Hz, 94dB, w polu swobodnej  
fali akustycznej padającej prostopadle do  
płaszczyzny mikrofonu)      ≤ ±0,7dB 

• Zakres temperatury pracy      -10 ÷ +50°C 
• Zakres temperatury przechowywania    -10 ÷ +50 °C 
• Zakres wilgotności względnej     ≤ 90% (bez kondensacji) 
• Zakres ciśnienia atmosferycznego     65 ÷ 108kPa 
• Emisja elektromagnetyczna      zgodna z PN-EN 61672-1:2005 

           (największa, gdy dołączony jest 
           zewnętrzny zasilacz) 

• Czas wygrzewania 
- po włączeniu zasilania      1 minuta 
- po zmianie warunków klimatycznych   15 minut 

• Czas pomiaru ustawiany z rozdzielczością 1sekundy 99 godzin 59 minut 58 sekund 
• Interfejs szeregowy        USB 1.1 lub RS-232 
• Parametry transmisji RS-232     38400 N81 
• Wymiary bez mikrofonu      237 x 84 x 45 mm 
• Zasilanie            

- akumulator wewnętrzny      NiMH 6V  2,1Ah 
- zasilacz          Mascot 5014 (9V, 350mA) 

• Minimalne napięcie pracy akumulatora wewnętrznego 5,5V 
• Czas ciągłej pracy z maksymalnie naładowanym  

akumulatorem (bez podgrzewania mikrofonu)  24h 
• Masa          600g 
• Nominalny wpływ odbicia fal akustycznych od  

obudowy miernika w polu swobodnym dla  
kierunku 0°         Patrz tabela poniżej 

f [Hz] 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2240 
dL [dB] 0,23 -0,22 0,41 -0,08 -0,30 -0,29 -0,30 0,30 -0,17 -0,44 -0,11 

U [dB] ≤ 0,03 ≤ 0,05 
f [Hz] 2500 2800 3150 3550 4000 4500 5000 5600 6300 7100 8000 

dL [dB] -0,09 0,12 -0,17 -0,51 0,04 0,00 -0,44 -0,29 0,19 0,16 0,51 
U [dB] ≤ 0,05 
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f [Hz] 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500 13200 14000 15000 
dL [dB] -0,33 0,25 -0,33 -0,52 0,08 -0,18 -0,05 0,19 -0,12 -0,43 -0,53 

U [dB]  ≤ 0,05 ≤ 0,09 
f [Hz] 16000 17000 18000 19000 20000       

dL [dB] 0,03 0,63 0,60 -0,97 -1,50       
U [dB] ≤ 0,09       

 
• Poprawka stanowiąca różnicę między  

charakterystyką częstotliwościową mikrofonu WK-21  
w swobodnym polu akustycznym i charakterystyką  
mikrofonu pobudzanego elektrostatycznie  
(pobudnikiem Brüel & Kjær typ UA 0023), dla  
kierunku 0° oraz rozszerzona niepewność jej  
wyznaczenia (k=2):       Patrz tabela poniżej i Rys.  1.9. 

f [Hz] 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2240 
dL [dB] 0,00 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,11 0,18 0,26 0,36 0,43 

U [dB] ≤ 0,29 
f [Hz] 2500 2800 3150 3550 4000 4500 5000 5600 6300 7100 8000 

dL [dB] 0,52 0,62 0,74 0,93 1,13 1,42 1,70 2,08 2,50 2,89 3,30 
U [dB] ≤ 0,29 ≤ 0,39 
f [Hz] 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500 13200 14000 15000 

dL [dB] 3,49 3,69 3,90 4,18 4,49 4,82 5,19 5,72 6,34 6,83 7,31 
U [dB]  ≤ 0,39 ≤ 0,48 
f [Hz] 16000 17000 18000 19000 20000       

dL [dB] 7,67 8,09 8,47 8,77 9,12       
U [dB] ≤ 0,48       
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Rys.  1.9. Poprawka pola swobodnego dla mikrofonu WK-21 i kierunku 0°. 
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Typową charakterystykę skuteczności mikrofonu WK-21 w polu swobodnym wraz z 

dopuszczalnymi tolerancjami wg PN-EN 61094-4:2000 przedstawia tabela poniżej i Rys.  1.10. 
 

f [Hz] 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2240 
dL [dB] 0,00 -0,07 -0,02 0,00 0,02 -0,05 0,02 -0,01 -0,08 0,04 -0,02 

U [dB] ≤ 0,21 
f [Hz] 2500 2800 3150 3550 4000 4500 5000 5600 6300 7100 8000 

dL [dB] 0,07 0,06 -0,15 0,06 -0,13 0,11 -0,05 -0,05 0,20 0,31 0,38 
U [dB] ≤ 0,21 ≤ 0,34 
f [Hz] 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500 13200 14000 15000 

dL [dB] -0,46 0,03 -0,50 -0,66 -0,23 -0,42 -0,83 -0,33 -0,20 -0,21 0,08 
U [dB] ≤ 0,34 ≤ 0,44 
f [Hz] 16000 17000 18000 19000 20000       

dL [dB] 0,02 -0,09 -0,08 -0,21 -0,46       
U [dB] ≤ 0,44       

 

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

100 1000 10000 100000f[Hz]

L[dB]

 
Rys.  1.10. Typowa charakterystyka skuteczności mikrofonu WK-21 w polu swobodnym. 

 
1.5.1. Tryb miernika poziomu dźwięku 

• Korekcyjne charakterystyki częstotliwościowe  A, C, Z 
• Wyjście sygnałowe AC (1000Hz, sygnał sinusoidalny) 

- charakterystyka częstotliwościowa    A, Z 
- wartość maksymalna zakresu     14Vp-p 
- wartość maksymalna napięcia     22Vp-p 
- impedancja wewnętrzna      1kΩ 
- impedancja obciążenia      ≥10kΩ  

• Charakterystyki dynamiczne      SLOW, FAST, IMPULSE 
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• Wartość początkowa, od której rozpoczyna się  
badanie błędu liniowości      poziom odniesienia (na zakresie 
           odniesienia) 

• Maksymalny nieskorygowany poziom ciśnienia  
akustycznego nie powodujący zadziałania  
wskaźnika przesterowania      Patrz tabela poniżej 

Podzakres 
Wartość szczytowa sygnału 

sinusoidalnego 
Wartość skuteczna sygnału 

sinusoidalnego 
15 – 95dB 118dB 95dB 
35 – 115dB 128dB 115dB 
55 – 135dB 138dB 135dB 

 
• Całkowity zakres pomiarowy poziomu dźwięku (LA)  

i równoważnego poziomu dźwięku (LAeq)   18 – 135dBA 
• Całkowity zakres pomiarowy wartości  

szczytowej (LCPk)        40 – 138dBC 
• Zakres pomiaru 

- poziomu dźwięku (L) i równoważnego poziomu dźwięku (Leq) 
31,5Hz 

Podzakres A C Z 
15 – 95dB 18 – 58,2dB 25 – 95,2dB 29 – 95dB 

35 – 115dB 35 – 78,3dB 35 – 115,2dB 35 – 115dB 
55 – 135dB 55 – 95,6dB 55 – 132,5dB 55 – 135dB 

1kHz 
Podzakres A C Z 
15 – 95dB 18 – 95dB 25 – 95dB 29 – 95dB 

35 – 115dB 35 – 115dB 35 – 115dB 35 – 115dB 
55 – 135dB 55 – 135dB 55 – 135dB 55 – 135dB 

4kHz 
Podzakres A C Z 
15 – 95dB 18 – 95dB 25 – 93,2dB 29 – 95dB 
35– 115dB 35 – 115dB 35 – 113,2dB 35 – 115dB 
55 – 135dB 55 – 135dB 55 – 133,2dB 55 – 135dB 

8kHz 
Podzakres A C Z 
15 – 95dB 18 – 95dB 25 – 93,1dB 29 – 95dB 

35 – 115dB 35 – 115dB 35 – 113,1dB 35 – 115dB 
55 – 135dB 55 – 135dB 55 – 133,2dB 55 – 135dB 

12,5kHz 
Podzakres A C Z 
15 – 95dB 18 – 95dB 25 – 92,8dB 29 – 95dB 

35 – 115dB 35 – 115dB 35 – 112,8dB 35 – 115dB 
55 – 135dB 55 – 131,4dB 55 – 129,1dB 55 – 135dB 

 

- wartości szczytowej (LPk) 
Podzakres A C Z 
15 – 95dB 46 – 98dB 40 – 97dB 61 – 98dB 

35 – 115dB 60 – 118dB 50 – 117dB 70 – 118dB 
55 – 135dB 73 – 138dB 65 – 137dB 82 – 138dB 
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UWAGA! Wartości zakresu pomiaru wartości szczytowej dla charakterystyk A i Z 

wyznaczone dla ciągłego sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 1000Hz; błąd pomiaru, 
powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru  jest mniejszy niż 1,1dB 
 

• Szumy własne 
- mierzone przy użyciu impedancji zastępczej mikrofonu (wejście zwarte do masy) 
� z korekcją A        ≤13dB 
� z korekcją C        ≤19dB 
� z korekcją Z        ≤25dB 

- mierzone z mikrofonem WK-21 
� z korekcją A        ≤19dB 
� z korekcją C        ≤24dB 
� z korekcją Z        ≤27dB 

 
1.5.2. Tryb analizatora oktawowego 

• Korekcyjne charakterystyki częstotliwościowe  A, C, Z 
• Wyjście sygnałowe AC (1000Hz, sygnał sinusoidalny) 

- charakterystyka częstotliwościowa    A, Z 
- wartość maksymalna zakresu     14Vp-p 
- wartość maksymalna napięcia     22Vp-p 
- impedancja wewnętrzna      1kΩ 
- impedancja obciążenia      ≥10kΩ  

• Charakterystyki dynamiczne      SLOW, FAST 
• Zakres pomiaru 

- poziomu dźwięku (L) i równoważnego poziomu dźwięku (Leq) – analizator 
Podzakres A C Z 
5 – 75dB Patrz tabela poniżej 
25 – 95dB 25 – 95dB 25– 95dB 25 – 95dB 

45 – 115dB 45 – 115dB 45– 115dB 45 – 115dB 
65 – 135dB 65 – 135dB 65 – 135dB 65 – 135dB 

 
- poziomu dźwięku (L) i równoważnego poziomu dźwięku (Leq) w poszczególnych 

pasmach, na najniższym podzakresie (5 – 75dB) – analizator 
Częstotliwość A C Z 

31,5Hz 5 – 38,4dB 23 – 72,1dB 29 – 75dB 
63Hz 5 – 49,4dB 22 – 74,3dB 26 – 75dB 
125Hz 6 – 58,9dB 19 – 74,9dB 20 – 75dB 
250Hz 6 – 66,4dB 19 – 75dB 16 – 75dB 
500Hz 10 – 71,8dB 19 – 75dB 12 – 75dB 
1kHz 10 – 75dB 19 – 75dB 12 – 75dB 
2kHz 10 – 75dB 19 – 74,9dB 10 – 75dB 
4kHz 9 – 75dB 19 – 74,2dB 12 – 75dB 
8kHz 9 – 75dB 19 – 72,1dB 13 – 75dB 

 
- maksymalnej wartości poziomu dźwięku A (LASmx) i równoważnego poziomu  

dźwięku A (LAeq) – wartości kryterialne   17 – 135dBA 
- wartości szczytowej (LCPk) – wartości kryterialne 

Podzakres C 
5 – 75dB 45 – 77dB 
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25 – 95dB 40 – 97dB 
45 – 115dB 55 – 117dB 
65 – 135dB 75 – 137dB 

 
• Szumy własne 

- mierzone przy użyciu impedancji zastępczej mikrofonu (wejście zwarte do masy) 
Częstotliwość A C Z 

31,5Hz niemierzalne ≤9,0dB ≤14,0dB 
63Hz niemierzalne ≤8,0dB ≤9,0dB 
125Hz niemierzalne ≤6,0dB ≤6,0dB 
250Hz niemierzalne ≤4,0dB ≤4,0dB 
500Hz niemierzalne ≤3,0dB ≤3,0dB 
1kHz ≤2,0dB ≤2,0dB ≤2,0dB 
2kHz ≤3,0dB ≤2,0dB ≤2,0dB 
4kHz ≤4,0dB ≤2,0dB ≤3,0dB 
8kHz ≤4,0dB ≤2,0dB ≤5,0dB 

suma energet. ≤7,0dB ≤11,0dB ≤14,0dB 
 

- mierzone z mikrofonem WK-21 
Częstotliwość A C Z 

31,5Hz niemierzalne ≤19,0dB ≤22,0dB 
63Hz niemierzalne ≤17,0dB ≤19,0dB 
125Hz niemierzalne ≤15,0dB ≤16,0dB 
250Hz ≤5,0dB ≤13,0dB ≤13,0dB 
500Hz ≤8,0dB ≤11,0dB ≤12,0dB 
1kHz ≤11,0dB ≤11,0dB ≤11,0dB 
2kHz ≤13,0dB ≤11,0dB ≤12,0dB 
4kHz ≤14,0dB ≤12,0dB ≤13,0dB 
8kHz ≤13,0dB ≤11,0dB ≤14,0dB 

suma energet. ≤16,0dB ≤20,0dB ≤22,0dB 
 

1.5.3. Tryb analizatora 1/3-oktawowego 
• Korekcyjne charakterystyki częstotliwościowe  A, C, Z 
• Wyjście sygnałowe AC (1000Hz, sygnał sinusoidalny) 

- charakterystyka częstotliwościowa    A, Z 
- wartość maksymalna zakresu     14Vp-p 
- wartość maksymalna napięcia     22Vp-p 
- impedancja wewnętrzna      1kΩ 
- impedancja obciążenia      ≥10kΩ  

• Charakterystyki dynamiczne      SLOW, FAST 
• Zakres pomiaru 

- poziomu dźwięku (L) i równoważnego poziomu dźwięku (Leq) 
Podzakres A C Z 
5 – 75dB Patrz tabela poniżej 
25 – 95dB 25 – 95dB 25 – 95dB 25 – 95dB 

45 – 115dB 45 – 115dB 45 – 115dB 45 – 115dB 
65 – 135dB 65 – 135dB 65 – 135dB 65 – 135dB 
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- poziomu dźwięku (L) i równoważnego poziomu dźwięku (Leq) w funkcji częstotliwości 
poszczególnych pasm, na najniższym podzakresie (5 – 75dB)  

Częstotliwość A C Z 
25Hz 9 – 60,3dB 21 – 75dB 29 – 75dB 

31,5Hz 9 – 65,6dB 21 – 75dB 28 – 75dB 
40Hz 9 – 70,4dB 23 – 75dB 24 – 75dB 
50Hz 9 – 74,8dB 23 – 75dB 23 – 75dB 
63Hz 9 – 75dB 23 – 75dB 21 – 75dB 
80Hz 9 – 75dB 23 – 75dB 21 – 75dB 
100Hz 9 – 75dB 21 – 75dB 19 – 75dB 
125Hz 9 – 75dB 20 – 75dB 18 – 75dB 
160Hz 9 – 75dB 18 – 75dB 17 – 75dB 
200Hz 9 – 75dB 17 – 75dB 17 – 75dB 
250Hz 10 – 75dB 16 – 75dB 15 – 75dB 
315Hz 10 – 75dB 15 – 75dB 15 – 75dB 
400Hz 10 – 75dB 14 – 75dB 15 – 75dB 
500Hz  12– 75dB 13 – 75dB 14 – 75dB 
630Hz 11 – 75dB 12 – 75dB 13 – 75dB 
800Hz  11– 75dB 12 – 75dB 13 – 75dB 
1kHz 11 – 75dB 12 – 75dB 13 – 75dB 

1,25kHz 11 – 75dB 12 – 75dB 12 – 75dB 
1,6kHz 11 – 75dB 11 – 75dB 12 – 75dB 
2kHz 11 – 75dB 11 – 75dB 12 – 75dB 

2,5kHz 11 – 75dB 10 – 75dB 12 – 75dB 
3,15kHz 11 – 75dB 10 – 75dB 12 – 75dB 

4kHz 11 – 75dB 10 – 75dB 12 – 75dB 
5kHz 11 – 75dB 10 – 75dB 12 – 75dB 

6,3kHz 10 – 75dB 9 – 75dB 12 – 75dB 
8kHz 9 – 75dB 9 – 75dB 12 – 75dB 
10kHz 8 – 75dB 9 – 75dB 12 – 75dB 

12,5kHz 6 – 75dB 7 – 75dB 12 – 75dB 
16kHz 5 – 75dB 6 – 75dB 12 – 75dB 

 
• Szumy własne 

- mierzone przy użyciu impedancji zastępczej mikrofonu (wejście zwarte do masy) 
Częstotliwość A C Z 

25Hz niemierzalne ≤4,0dB ≤8,0dB 
31,5Hz niemierzalne ≤4,0dB ≤7,0dB 
40Hz niemierzalne ≤4,0dB ≤6,0dB 
50Hz niemierzalne ≤4,0dB ≤5,0dB 
63Hz niemierzalne ≤3,0dB ≤4,0dB 
80Hz niemierzalne ≤3,0dB ≤3,0dB 
100Hz niemierzalne ≤2,0dB ≤2,0dB 
125Hz niemierzalne ≤2,0dB ≤2,0dB 
160Hz niemierzalne ≤0,5dB ≤1,0dB 
200Hz niemierzalne ≤0,5dB ≤0,5dB 
250Hz niemierzalne ≤0,5dB ≤0,5dB 
315Hz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 
400Hz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 
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500Hz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 
630Hz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 
800Hz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 
1kHz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 

1,25kHz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 
1,6kHz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 
2kHz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 

2,5kHz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 
3,15kHz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 

4kHz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 
5kHz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 

6,3kHz niemierzalne niemierzalne niemierzalne 
8kHz niemierzalne niemierzalne ≤0,5dB 
10kHz niemierzalne niemierzalne ≤1,0dB 

12,5kHz niemierzalne niemierzalne ≤2,0dB 
16kHz niemierzalne niemierzalne ≤2,0dB 

suma energet. ≤8,0dB ≤9,0dB ≤11,0dB 
 

- mierzone z mikrofonem WK-21 
Częstotliwość A C Z 

25Hz niemierzalne ≤17,0dB ≤22,0dB 
31,5Hz niemierzalne ≤11,0dB ≤16,0dB 
40Hz niemierzalne ≤11,0dB ≤15,0dB 
50Hz niemierzalne ≤11,0dB ≤13,0dB 
63Hz niemierzalne ≤12,0dB ≤13,0dB 
80Hz niemierzalne ≤12,0dB ≤13,0dB 
100Hz niemierzalne ≤11,0dB ≤12,0dB 
125Hz niemierzalne ≤11,0dB ≤11,0dB 
160Hz niemierzalne ≤10,0dB ≤10,0dB 
200Hz niemierzalne ≤9,0dB ≤9,0dB 
250Hz niemierzalne ≤9,0dB ≤9,0dB 
315Hz ≤1,0dB ≤8,0dB ≤8,0dB 
400Hz ≤2,0dB ≤7,0dB ≤7,0dB 
500Hz ≤3,0dB ≤7,0dB ≤7,0dB 
630Hz ≤4,0dB ≤7,0dB ≤6,0dB 
800Hz ≤5,0dB ≤6,0dB ≤6,0dB 
1kHz ≤6,0dB ≤6,0dB ≤6,0dB 

1,25kHz ≤7,0dB ≤6,0dB ≤6,0dB 
1,6kHz ≤7,0dB ≤7,0dB ≤7,0dB 
2kHz ≤8,0dB ≤7,0dB ≤7,0dB 

2,5kHz ≤9,0dB ≤7,0dB ≤8,0dB 
3,15kHz ≤9,0dB ≤7,0dB ≤8,0dB 

4kHz ≤9,0dB ≤8,0dB ≤8,0dB 
5kHz ≤9,0dB ≤8,0dB ≤9,0dB 

6,3kHz ≤10,0dB ≤8,0dB ≤9,0dB 
8kHz ≤8,0dB ≤6,0dB ≤9,0dB 
10kHz ≤7,0dB ≤5,0dB ≤9,0dB 

12,5kHz ≤5,0dB ≤3,0dB ≤9,0dB 
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16kHz ≤2,0dB niemierzalne ≤8,0dB 
suma energet. ≤14,0dB ≤17,0dB ≤22,0dB 

 
1.5.4. Tryb filtru infra G 

• Korekcyjne charakterystyki częstotliwościowe  G, I 
• Wyjście sygnałowe AC (1000Hz, sygnał sinusoidalny) 

- charakterystyka częstotliwościowa    Z 
- wartość maksymalna zakresu     14Vp-p 
- wartość maksymalna napięcia     22Vp-p 
- impedancja wewnętrzna      1kΩ 
- impedancja obciążenia      ≥10kΩ  

• Charakterystyki dynamiczne      SLOW 
• Całkowity zakres pomiarowy poziomu dźwięku (LG)  

i równoważnego poziomu dźwięku (LGeq)   35 – 144dB 
• Całkowity zakres pomiarowy wartości  

szczytowej (LIPk)        55 – 135dB 
• Zakres pomiaru 

- poziomu dźwięku (L) i równoważnego poziomu dźwięku (Leq) 
Podzakres G 

35 – 125dB 35 – 124dB 
45 – 145dB 45 – 144dB 

 

- wartości szczytowej (LPk) 
Podzakres I 

55 – 125dB 55 – 118dB 
55 – 145dB 55 – 138dB 

 
UWAGA! Wartości zakresu pomiaru wartości szczytowej wyznaczone dla ciągłego 

sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 20Hz; błąd pomiaru, powiększony o rozszerzoną 
niepewność pomiaru  jest mniejszy niż 1,1dB 
 

• Szumy własne 
- mierzone przy użyciu impedancji zastępczej mikrofonu (wejście zwarte do masy) 
� z korekcją G        23dB 

- mierzone z mikrofonem WK-21 
� z korekcją G        23dB 

 
1.6. Wpływ czynników zewnętrznych 

• Wpływ ciśnienia atmosferycznego     -0,01dB/kPa (dla 1kHz) 
• Wpływ temperatury       ≤ ±0,5dB 
• Wpływ wilgotności       ≤ ±0,1dB (bez kondensacji) 
• Wpływ drgań        przedstawia Dodatek D 
• Wpływ pola elektromagnetycznego    zgodny z PN-EN 61672-1:2005 

           (największy, gdy przedłużacz  
           mikrofonowy jest ułożony wzdłuż 
           pola) 

• Wpływ pola elektrostatycznego     zgodny z PN-EN 61672-1:2005 
 

1.6.1. Tryb miernika poziomu dźwięku 
• Wpływ pola magnetycznego, 80A/m (podzakres 15 – 95dB) 



 19

- korekcja A        bez wpływu 
- korekcja C        ≤ 30,0dBC 
- korekcja Z        ≤ 32,0dBZ 

 
1.6.2. Tryb analizatora oktawowego 

• Wpływ pola magnetycznego, 80A/m (zakres 5 – 75dB, f = 63Hz) 
- korekcja A        bez wpływu 
- korekcja C        ≤ 30,0dBC 
- korekcja Z        ≤ 31,0dBZ 

 
1.6.3. Tryb analizatora 1/3-oktawowego 

• Wpływ pola magnetycznego, 80A/m (zakres 5 – 75dB, f = 50Hz) 
- korekcja A        bez wpływu 
- korekcja C        ≤  30,0dBC 
- korekcja Z        ≤  31,0dBZ 

 
1.6.4. Tryb filtru infra G 

• Wpływ pola magnetycznego, 80A/m (zakres 25 – 105dB, f = 50Hz) 
- korekcja G        ≤  36,0dBG 

 
 

1.7. Wpływ wyposażenia dodatkowego 
Zainstalowanie dodatkowego wyposażenia nie powoduje pogorszenia klasy dokładności 

przyrządu, jednak wywiera ono pewien wpływ: 
• Wpływ przedłużacza mikrofonowego    dołączenie powoduje, przy dużych 

           poziomach sygnału wejściowego, 
           wzrost zniekształceń nieliniowych 
           w funkcji częstotliwości – patrz 
           tabela poniżej. 

 
 f [kHz] 1 2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 

135dB 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,15% 0,98% 1,9% 1,7% 

130dB 0,06% 

PD
5L

D
6 

125dB 0,03% 

135dB 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% - - - - 

130dB 0,04% 

Po
zi

om
 w

ej
śc

io
w

y 

PD
7L

D
6 

125dB 0,03% 

 
• Wpływ osłony przeciwwietrznej (dla kąta 0°)  Patrz tabela poniżej i Rys.  1.11. 

 
f [Hz] 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2240 

dL [dB] 0,06 0,07 0,08 0,16 0,11 0,24 0,22 0,32 0,40 0,64 0,41 
U [dB] ≤ 0,03 ≤ 0,05 
f [Hz] 2500 2800 3150 3550 4000 4500 5000 5600 6300 7100 8000 

dL [dB] 0,56 0,58 0,42 0,43 0,10 0,06 -0,23 -0,41 -0,48 -0,52 -0,61 
U [dB] ≤ 0,05 
f [Hz] 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500 13200 14000 15000 

dL [dB] -0,67 -0,70 -0,82 -1,04 -1,12 -1,21 -1,48 -1,38 -1,44 -1,63 -1,51 
U [dB] ≤ 0,05 ≤ 0,07 
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f [Hz] 16000 17000 18000 19000 20000 
dL [dB] -1,86 -1,85 -2,22 -2,54 -2,66 
U [dB] ≤ 0,07 ≤ 0,10 
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Rys.  1.11. Wpływ osłony przeciwwietrznej OP60/2. 

 
• Wpływ osłony wszechpogodowej (dla kąta 0°)  Patrz tabela poniżej i Rys. 1.10 

 
f [Hz] 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2240 

dL [dB] -0,02 0,02 0,05 0,08 0,09 0,11 0,18 0,02 -0,02 0,00 0,30 
U [dB] ≤ 0,10 
f [Hz] 2500 2800 3150 3550 4000 4500 5000 5600 6300 7100 8000 

dL [dB] 0,30 -0,01 -0,20 -0,04 0,00 -0,34 0,09 -0,24 -0,38 -0,07 -1,06 
U [dB] ≤ 0,10 ≤ 0,20 
f [Hz] 8500 9000 9500 10000 10600 11200 11800 12500 13200 14000 15000 

dL [dB] -0,34 0,37 -0,77 -0,27 0,34 0,18 0,61 0,39 0,73 1,03 0,91 
U [dB] ≤ 0,20 ≤ 0,38 ≤ 0,47 
f [Hz] 16000 17000 18000 19000 20000 

dL [dB] 1,55 2,16 1,76 2,02 1,25 
U [dB] ≤ 0,47 



 21

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

100 1000 10000 100000f[Hz]

dL[dB]

 

Rys.  1.12. Wpływ osłony wszechpogodowej. 
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2. STEROWANIE PRACĄ PRZYRZĄDU 
 
Sterowanie przyrządem jest możliwe poprzez klawiaturę umieszczoną w przyrządzie, bądź też 

z komputera klasy PC za pośrednictwem interfejsu USB. 
 

2.1. Przyciski sterujące 
Klawiatura przyrządu składa się z: 
• wyłącznika zasilania, 
• przycisków funkcyjnych: 

PAMIĘĆ, FILTR, KASUJ, USTAW, CZAS, WYNIKI, 
• przycisku POMIAR / PAUZA, 
• kursorów i klawisza ENTER. 

 
2.2. Gniazda wejściowe i wyjściowe przyrządu 

Położenie gniazd wejściowych i wyjściowych przyrządu jest przedstawiony na Rys.  2.1 i 
Rys.  2.2. 

 

gniazdo USB 
lub RS-232 

gniazdo 
mikrofonowe 
LEMO 

Rys.  2.1. Lokalizacja gniazd - widok z lewej strony. 

 

 

 

zasilanie 
zewnętrzne wyjście AC pokrętło 

kalibracji 

 
Rys.  2.2. Lokalizacja gniazd - widok z prawej strony. 
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Przyrząd wyposażony jest w gniazda: 
• Mikrofonowe, typu LEMO EGG.1B.307.CLL, służące do podłączenia przedwzmacniacza, 

 
 

7 

1 

2 

3 4 

5 

6 

 
Rys.  2.3. Gniazdo mikrofonowe - widok z zewnątrz. 

 
Nr pinu Sygnał 

1 kalibracja zdalna 
2 GND 
3 polaryzacja (+200V) 
4 wejście sygnału 
5 grzałka 
6 +12V 
7 -12V 

ekran masa 
 

• AC – wyjście sygnału analogowego, zmiennoprądowego, typu GS2-2 
 

 1 2 

 
Rys.  2.4. Wyjście sygnału analogowego - widok z zewnątrz. 

 
Nr pinu Sygnał 

1 wyjście sygnału 
2 GND 

 
• Zasilania zewnętrznego, typu MJ-14, z kołkiem 2,1mm. 

 
 1 2 

 
Rys.  2.5. Gniazdo zasilania zewnętrznego - widok z zewnątrz. 

 
Nr pinu Sygnał 

1 +ZAS 
2 -ZAS 
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• USB typu B, służące do wymiany danych z komputerem klasy PC. 

 1 2 

3 4 
 

Rys.  2.6. Gniazdo USB - widok z zewnątrz. 

 
Nr pinu Sygnał 

1 +5V 
2 DM 
3 DP 
4 GND 

ekran masa 
 
• RS-232, typu Amphenol AMP-215875-1, służące do wymiany danych z komputerem klasy 

PC. 

 

1 4 
 

Rys.  2.7. Gniazdo RS-232 - widok z zewnątrz. 

 
Nr pinu Sygnał 

1 GND 
2 TxD 
3 GND 
4 RxD 

 
 

2.3. Początkowe nastawy przyrządu 
Po włączeniu zasilania przyrząd posiada nastawy: 
• Tryb pracy          Miernik poziomu dźwięku 
• Zakres pomiarowy       55 – 135dB 
• Korekcja częstotliwościowa      A/C 
• Kalibracja zdalna        Wyłączone 
• Rejestracja historii       Wyłączona 
• Czas pomiaru        99h:59m:59s (nieskończony) 
• Czas narażenia        8h:00m 
 
Możliwe jest zapisanie nastaw miernika w pamięci pomiarów. Należy to zrobić w sposób 

następujący: 
• Włączyć zasilanie. 
• Ustawić miernik w wymagany tryb pracy, wybrać zakres pomiarowy, korekcję 

częstotliwościową, stałą czasową (tylko w trybie analizatora 1/3-oktawowego). 
• Zapisać wynik pomiaru. 
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Żeby wykorzystać zapisane uprzednio nastawy wystarczy, po włączeniu zasilania, przejść do 
menu PAMIĘĆ i odczytać zapisaną uprzednio komórkę. 

 
2.4. Przygotowanie przyrządu do pracy 

Na przedwzmacniacz mikrofonowy należy nakręcić mikrofon pomiarowy WK-21. Należy 
zdjąć kapturek osłaniający mikrofon. Tak zmontowany zestaw należy podłączyć do złącza 
mikrofonowego typu LEMO miernika. Jeżeli używany jest przedłużacz mikrofonowy, to miedzy 
przedwzmacniacz wraz z mikrofonem a gniazdo mikrofonowe miernika należy włączyć 
przedłużacz. W razie potrzeby można na mikrofon założyć osłonę przeciwwietrzną. 

Zasilanie zewnętrzne jest opcjonalne. Można podłączyć zasilacz bądź akumulator zewnętrzny, 
lub też używać akumulatora wewnętrznego. 

Należy włączyć przyrząd. Początkowe nastawy przyrządu są podane w rozdziale 2.3. 
Zalecane jest przeprowadzenie kalibracji akustycznej przyrządu. Sposób jej przeprowadzenia 

opisany jest w rozdziale 5.3. 
Po zakończeniu pomiarów należy wyłączyć przyrząd, a mikrofon zabezpieczyć kapturkiem 

ochronnym. 
 

3. OBSŁUGA PRZYRZĄDU 
 

Miernik obsługuje się poprzez wybranie odpowiedniego menu klawiszami funkcyjnymi: 
USTAW, WYNIKI, USTAW CZAS, FILTR, PAMIĘĆ, KASUJ. Po wybranym menu można 
poruszać się kursorami; w niektórych menu kursory służą do bezpośredniego wybierania wartości. 
Informacje o aktywnych klawiszach są prezentowane na ekranie miernika.  

Wszystkie ustawienia, mające wpływ na pomiar, można modyfikować tylko w trybie PAUZA. 
W trybie pomiar, informacje o aktywnych klawiszach nie są wyświetlane. 

Klawisz POMIAR/PAUZA służy do włączania / wyłączania pomiaru. Wyniki prezentowane na 
wyświetlaczu są aktualizowane co 1 sekundę. Dodatkowo, są one wyświetlane po naciśnięciu 
klawisza STOP, zatem nie ma żadnego opóźnienia między zatrzymaniem pomiaru a prezentacją 
wyników. 

Na szczególną uwagę zasługuje sposób prezentacji mierzonych wielkości w trybie miernika 
poziomu dźwięku. Ponieważ mierzonych wielkości jest dużo więcej niż miejsca na ekranie 
przyrządu, umożliwiono wybór aktualnie wyświetlanych wyników. 

Sposób wyboru wyświetlanych wyników jest opisany szczegółowo w rozdziale 3.3.1. 
Ponieważ miernik może występować również w wersji zubożonej, to niektóre opcje mogą być 

niedostępne. Są to: 
• Analizator oktawowy ( FILTR/OKTAWOWY), 
• Analizator 1/3-oktawowy (FILTR/1/3 oktawowy), 
• Filtr infra G (FILTR/INFRA G), 
• Wbudowany system kalibracji zdalnej (USTAW/KAL. ZDALNA). 

W takim przypadku, przy próbie wybrania jednej z tych opcji, może zostać wyświetlony ekran 
błędu. 

 
Rys.  3.1. Ekran błędu. 
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3.1. Tabliczka znamionowa 
Po włączeniu przyrządu na ekranie jest wyświetlana tabliczka znamionowa. Zawiera ona 

nazwę przyrządu, wersję oprogramowania oraz dane teleadresowe producenta.  
 

 
Rys.  3.2. Tabliczka znamionowa. 

3.2. Menu USTAW 
Menu to można wywołać poprzez naciśnięcie klawisza USTAW. 
Klawisze  i  służą do zmiany zakresu pomiarowego. Zakres pomiarowy jest zależy od 

trybu pracy. Zmiana zakresu nie kasuje wyników pomiarów. 
Klawiszem  zmienia się korekcję częstotliwościową. W trybie miernika poziomu dźwięku 

wybiera się dwie korekcje, w trybie analizatora oktawowego lub 1/3-oktawowego jedną, z trzech 
dostępnych w przyrządzie. W trybie filtru G nie jest możliwa zmiana korekcji częstotliwościowej. 
 
UWAGA! Zmiana korekcji częstotliwościowej kasuje wyniki ostatniego pomiaru! 
 

Sygnał analogowy, dostępny na wyjściu AC miernika, jest skorygowany częstotliwościowo 
wg zależności: 

• Tryb miernika poziomu dźwięku: 
Ustawiona korekcja Korekcja na wyjściu AC 

A/C lub A/Z A 
Z/C lub Z/Z Z 

• Tryb analizatora oktawowego lub 1/3-oktawowego: 
Ustawiona korekcja Korekcja na wyjściu AC 

A A 
C lub Z Z 

• Tryb filtru infra G: 
Ustawiona korekcja Korekcja na wyjściu AC 

G Z 
 

W trybie analizatora 1/3-oktawowego, klawiszem  zmienia się stałą czasową detektora 
RMS. Dostępne są dwie stałe czasowe: SLOW i FAST. W trybie miernika poziomu dźwięku, 
jednocześnie są obliczane wartości RMS przy użyciu trzech stałych czasowych: SLOW, FAST i 
IMPULSE. W trybie analizatora oktawowego, jednoczesne obliczenia są przeprowadzane dla 
dwóch stałych czasowych: SLOW i FAST. W trybie filtru G obliczenia są przeprowadzane dla 
jednej stałej czasowej: SLOW. 
 
UWAGA! Zmiana stałej czasowej kasuje wyniki ostatniego pomiaru! 

 
We wszystkich trybach pracy, przy pomocy przycisku , można włączyć lub wyłączyć 

pobudnik elektrostatyczny, wbudowany w mikrofon wszechpogodowy (opcja specjalna).  
Jeżeli pomiar jest włączony, to ustawienia można tylko obejrzeć, ich edycja jest zablokowana. 

W takim przypadku nie są wyświetlane opisy aktywnych przycisków. 
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Rys.  3.3. Menu USTAW - tryb miernika poziomu 
dźwięku. 

 
Rys.  3.4. Menu USTAW - tryb analizatora 

oktawowego. 

 

 
Rys.  3.5. Menu USTAW - tryb analizatora 1/3-

oktawowego. 

 
Rys.  3.6. Menu USTAW - tryb filtru infra G. 

 
3.3. Menu WYNIKI 

W przyrządzie dostępnych jest kilka zestawów wyników – ich ilość jest zależna od 
ustawionego trybu pracy. Wyboru aktywnego zestawu dokonuje się przy pomocy przycisków  i 

.  
W każdym trybie pracy na ekranie są wyświetlane: zegar czasu pomiaru, wskaźnik 

przesterowania (jeżeli nie było przesterowania, to wskaźnik ten jest niewidoczny), status (POMIAR 
/ PAUZA), stan kalibracji zdalnej (Wł. / Wył.), stan akumulatora. 

Przyrząd sygnalizuje dwa stany przesterowania (ang. „overrange”): 
•  – w ostatniej sekundzie wystąpiło przesterowanie, 
•  – od początku pomiaru wystąpiło przesterowanie, ale w ostatniej sekundzie go nie 

było. 
Oprócz przesterowania jest też sygnalizowane zbyt małe wysterowanie (ang. „underrange”). 

Jeżeli wyświetlona wartość jest poniżej zakresu pomiarowego, to jest to sygnalizowane 
wyświetleniem  przed wynikiem. Dodatkowo, jeżeli wynik jest niemierzalny lub też nie został 
jeszcze zmierzony, to zamiast wyniku jest wyświetlana ikona: . 

 
UWAGA! Może się zdarzyć, że przyrząd w trybie analizatora oktawowego lub 

1/3-oktawowego wyświetla poziom dźwięku dla wszystkich częstotliwości jako niemierzalny, 
czyli , a mimo to suma energetyczna dla całego pasma (odpowiednio  lub ) jest 
wyświetlana. Jest to spowodowane tym, że wartości w poszczególnych pasmach są zbyt małe 
by je wyświetlić, ale ich suma jest już wartością mierzalną. 

 
Status pomiaru jest sygnalizowany poprzez wyświetlenie stosownej ikony: 
•  – trwa pomiar, 
•  – pomiar jest zatrzymany, 
•  – oczekiwanie na gotowość przyrządu do pracy; wyświetlana liczba określa ilość 

sekund pozostałych do końca oczekiwania. 
  Dodatkowo, w trybie miernika jest wyświetlany odpowiedni napis: , , . 

Stan pobudnika elektrostatycznego kalibracji zdalnej jest sygnalizowany podobnie jak 
przekroczenie zakresu, tzn. gdy pobudnik jest wyłączony, wskaźnik jest wygaszony, a gdy jest 
włączony, to jest wyświetlana ikona:  
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 Wskaźnik naładowania akumulatora może przyjmować jedną z wartości: 
•  – akumulator naładowany w 100%, 
•  – akumulator naładowany w 75%, 
•  – akumulator naładowany w 50%, 
•  – akumulator naładowany w 25%, 
•  – akumulator rozładowany. 
Jeżeli akumulator jest rozładowany i do przyrządu nie jest podłączone zasilanie zewnętrzne, to 

po niedługim czasie przyrząd wyłączy się. Jest to niezbędne w celu ochrony akumulatora przed 
głębokim rozładowaniem, a także dlatego, że zbyt niskie napięcie akumulatora uniemożliwia 
pomiary z deklarowaną dokładnością. 

 
3.3.1. Tryb miernika poziomu dźwięku 

Ponieważ w tym trybie pracy przyrząd jednocześnie mierzy bardzo dużo wielkości, to 
standardowe zestawy wyświetlanych wyników można modyfikować. Podczas wyświetlania 
dowolnego zestawu należy nacisnąć przycisk . Włączenie trybu wyboru wyników jest 
sygnalizowane wyświetleniem kursora wyboru wyświetlanych wyników (patrz Rys.  3.7). 
Umożliwia to wybór wielkości wyświetlanych na ekranie. Klawiszami  i  należy wybrać jedną 
z dostępnych wielkości (jest możliwe też wyłączenie wyświetlania na danej pozycji, może to np. 
służyć zwiększeniu czytelności ekranu, gdy interesuje nas tylko jeden wynik). Klawiszami  i  
wybiera się linię, którą będziemy modyfikować. Ponowne naciśnięcie przycisku  powoduje 
wyłączenie trybu modyfikacji wielkości wyświetlanych. 

W dolnej części ekranu jest wyświetlany wskaźnik wysterowania. Jego „wychylenie” jest 
proporcjonalne do poziomu ciśnienia akustycznego, mierzonego ze stałą czasową FAST 
skorygowanego częstotliwościowo: 

Korekcja częstotliwościowa Wielkość wskazywana przez wskaźnik wysterowania 
A/C LAF 

A/Z LAF 

Z/C LZF 

Z/Z LZF 

Wskaźnik wysterowania ułatwia optymalne dobranie zakresu pomiarowego. 
 Wyniki Wielkości 

mierzone 

Kursor wyboru 
wyświetlanych 
wyników 

Wskaźnik 
wysterowania 

Zakres 
pomiarowy 

Czas 
pomiaru 

Status 
kalibracji 
zdalnej 

Stan 
akumulatora 

Tryb pracy 

Tryb pracy 

Wskaźnik 
przesterowania 

 
Rys.  3.7. Menu WYNIKI - tryb miernika poziomu dźwięku. Zestaw 1. 

Pozostałe standardowe zestawy wyników pomiarów (zestaw nr 4 jest dostępny tylko, gdy 
ustawiona jest korekcja A/C lub A/Z) są przedstawione na rysunkach: 
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Rys.  3.8. Menu WYNIKI - tryb miernika poziomu 

dźwięku. Zestaw 2. 

 
Rys.  3.9. Menu WYNIKI - tryb miernika poziomu 

dźwięku. Zestaw 3. 

 

 
Rys.  3.10. Menu WYNIKI - tryb miernika poziomu 

dźwięku. Zestaw 4. 

 

 
3.3.1.1. Szybkie kasowanie ostatniego jednosekundowego wyniku  

Jeżeli miernik znajduje się w trybie PAUZA, a tryb wyboru wyników jest wyłączony, to 
naciskając przycisk  można usunąć ostatnią sekundę pomiaru. Proces ten można powtarzać 
maksymalnie do 10 sekund wstecz lub do momentu rozpoczęcia pomiaru. Po skasowaniu 
wymaganej ilości jednosekundowych wyników, pomiar można kontynuować od wybranego 
miejsca, naciskając przycisk POMIAR/PAUZA.  

Jest to szczególnie przydatne, jeżeli pomiar jest przeprowadzany bez zapisu historii, a 
użytkownik chce usunąć „w locie” zdarzenie akustyczne zakłócające przebieg pomiaru. 

 
3.3.2. Tryb analizatora oktawowego 

Jeżeli jest wyświetlany zestaw wyników nr 1, 2 lub 3, to przy pomocy przycisków  i  
można przesuwać kursor, wybierając filtr do podglądu. Dokładny wynik dla wybranego filtru jest 
wyświetlany na dole ekranu. Ostatni słupek, oznaczony jako , oznacza sumę mocy z całego 
pasma mierzonego. 

 

Podziałka 

Wskaźnik  

Zakres 
pomiarowy 

Korekcja 
częstotliwościowa 

Stała czasowa 

Wybrane 
pasmo 

Kursor 

Status 
kalibracji 
zdalnej 
 Stan 
akumulatora 
Tryb pracy 

Wskaźnik 
przesterowania 

Czas pomiaru Wynik 

 
Rys.  3.11. Menu WYNIKI - tryb analizatora oktawowego. Zestaw 1. 
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Jeżeli jest ustawiona korekcja częstotliwościowa A, to dostępny jest zestaw wyników nr 4, 
prezentujący tzw. wartości kryterialne, używane przy pomiarach hałasu na stanowisku pracy.  

W zestawie 4, położenie na ekranie ikon sygnalizujących tryb pracy, stan kalibracji zdalnej, 
stan akumulatora, itp. jest identyczne jak w trybie miernika poziomu dźwięku i jest przedstawione 
na Rys.  3.7. W dolnej części ekranu, zestawu 4, jest wyświetlany wskaźnik wysterowania. Jego 
„wychylenie” jest proporcjonalne do poziomu ciśnienia akustycznego, mierzonego ze stałą czasową 
SLOW skorygowanego częstotliwościowo A, czyli LAS. Wskaźnik wysterowania ułatwia optymalne 
dobranie zakresu pomiarowego. 

Pozostałe zestawy wyników pomiarów są przedstawione na rysunkach: 

 
Rys.  3.12. Menu WYNIKI - tryb analizatora 

oktawowego. Zestaw 2. 

 
Rys.  3.13. Menu WYNIKI - tryb analizatora 

oktawowego. Zestaw 3. 

 
Rys.  3.14. Menu WYNIKI - tryb analizatora 

oktawowego. Zestaw 4. 

 

 
3.3.3. Tryb analizatora 1/3-oktawowego 

Przy pomocy przycisków  i  można przesuwać kursor, wybierając filtr do podglądu. 
Dokładny wynik dla wybranego filtru jest wyświetlany na dole ekranu. Ostatni słupek, oznaczony 
jako , oznacza sumę mocy z całego pasma mierzonego. 

 
 

 

Podziałka 

Wskaźnik  

Zakres 
pomiarowy 

Korekcja 
częstotliwościowa 

Stała czasowa 

Wybrane 
pasmo 

Kursor 

Status 
kalibracji 
zdalnej 

Stan 
akumulatora 
Tryb pracy 

Wskaźnik 
przesterowania 

Czas pomiaru Wynik 

 
Rys.  3.15. Menu WYNIKI - tryb analizatora 1/3-oktawowego. Zestaw 1. 
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Rys.  3.16. Menu WYNIKI - tryb analizatora 1/3-oktawowego. Zestaw 2. 

3.3.4. Tryb filtru infra G 
W dolnej części ekranu jest wyświetlany wskaźnik wysterowania. Jego „wychylenie” jest 

proporcjonalne do poziomu ciśnienia akustycznego, mierzonego ze stałą czasową SLOW 
skorygowanego częstotliwościowo G (LGS). Wskaźnik wysterowania ułatwia optymalne dobranie 
zakresu pomiarowego. 

 Wyniki Wielkości 
mierzone 

Wskaźnik 
wysterowania 

Zakres 
pomiarowy 

Czas 
pomiaru 

Status 
kalibracji 
zdalnej 

Stan 
akumulatora 

Tryb pracy 

Tryb pracy 

Wskaźnik 
przesterowania 

 
Rys.  3.17. Menu WYNIKI - tryb filtru infra G. Zestaw 1. 

Pozostałe zestawy wyników pomiarów są przedstawione na rysunkach: 
 

 
Rys.  3.18. Menu WYNIKI - tryb filtru infra G. 

Zestaw 2. 

 
Rys.  3.19. Menu WYNIKI – tryb filtru infra G. 

Zestaw 3. 

 
3.4. Menu USTAW CZAS 

Menu te jest wywoływane poprzez naciśnięcie klawisza CZAS. W tym menu można 
zaprogramować czas pomiaru, czas narażenia (niezbędny do obliczania poziomu ekspozycji na 
hałas, odniesionego do zadanego czasu LAEX,T), ustawić datę i czas zegara czasu rzeczywistego 
znajdującego się w przyrządzie. 
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Czas pomiaru, jest to czas, po jakim miernik zatrzyma automatycznie włączony pomiar, czyli 
gdy licznik czasu pomiaru (wyświetlany w menu WYNIKI) będzie równy ustawionej wartości 
czasu pomiaru. 

 
UWAGA! Gdy czas pomiaru jest ustawiony jako 99 godzin 59 minut 59 sekund, czyli 

99:59:59, to automatyczne wyłączanie pomiaru jest zablokowane, a czas pomiaru jest 
nieskończony. Licznik czasu pomiaru, wyświetlany w menu WYNIKI będzie „przewijany” 
(czyli zerowany) przy wartości 100:00:00. 

 
Czas narażenia można ustawić przed lub po pomiarze – po zmianie czasu narażenia wartość  

LAEX,T zostanie automatycznie przeliczona. 
Na ekranie są wyświetlane aktualnie ustawione wartości. Wyboru pozycji menu dokonuje się 

klawiszami  i . Po wybraniu interesującej pozycji, klawiszem  włącza się tryb edycji. 
 

 
Rys.  3.20. Menu USTAW CZAS. 

W każdym z podmenu edycji dokonuje się klawiszami kursorów. Przyciskami  i  wybiera 
się liczbę do edycji, a przyciskami  i  zmienia się jej wartość. Po ustawieniu potrzebnej 
wartości, wynik zatwierdza się klawiszem . Następuje powrót do menu USTAW CZAS. 
 

 
Rys.  3.21. Menu USTAW CZAS - czas pomiaru. 

 
Rys.  3.22. Menu USTAW CZAS - czas narażenia. 

 
Tryb edycji można też opuścić naciskając dowolny klawisz funkcyjny (USTAW,CZAS, 

WYNIKI, PAMIĘC, FILTR, KASUJ). Zmieniona wartość nie zostanie zapamiętana. 
 

 
Rys.  3.23. Menu USTAW CZAS - data. 

 
Rys.  3.24. Menu USTAW CZAS - godzina. 
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3.5. Menu FILTR 
W menu tym można wybrać typ filtru z jakim pracuje przyrząd, co w konsekwencji oznacza 

wybór trybu pracy. Zmiany można dokonać tylko przy wyłączonym pomiarze. Dostępne są filtry (w 
nawiasie jest podany tryb pracy odpowiadający temu filtrowi): 

• brak (tryb miernika poziomu dźwięku), 
• oktawowy (tryb analizatora oktawowego), 
• 1/3 oktawowy (tryb analizatora 1/3-oktawowego), 
• infra G (tryb filtru infra G). 

Wyboru filtru dokonuje się klawiszami  i . Klawiszem  zatwierdza się wybrany filtr. 
 
Uwaga! Zmiana trybu pracy kasuje wyniki ostatniego pomiaru! 
 

 
Rys.  3.25. Menu FILTR. 

 
3.6. Menu PAMIĘĆ 

Przyrząd umożliwia zapis i odczyt pojedynczego pomiaru, a także rejestrację historii pomiaru,  
w każdym trybie pracy. 

Wyboru podmenu dokonuje się klawiszami  i . Klawiszem  otwiera się wybrane 
podmenu. Dodatkowo, na ekranie jest wyświetlony aktualny status rejestracji historii (włączona / 
wyłączona). 

 
Rys.  3.26. Menu PAMIĘĆ. 

 
 

3.6.1. Zapis pomiaru 
Jest możliwy tylko przy zatrzymanym pomiarze. Zapisywane są wszystkie wyniki bieżącego 

pomiaru, a także nastawy przyrządu. Umożliwia to późniejsze odczytanie tego pomiaru i jego 
kontynuację. Zapis pomiaru jest możliwy w każdym trybie pracy. 

Klawiszami  i  należy wybrać komórkę do zapisu. Jako pierwsza (po wywołaniu tego 
podmenu) jest ustawiona pierwsza wolna komórka; jeżeli nie ma żadnych wolnych komórek, to 
ustawiana jest komórka o numerze 1. W lewym dolnym rogu ekranu jest wyświetlony status 
wybranej komórki. Jeżeli jest ona wolna, to wyświetlony jest napis WOLNA, jeżeli zaś są w niej 
zapisane jakieś dane, to wyświetlona jest tam data i godzina zapisu. 

Zapisu w wybranej komórce dokonuje się przyciskiem . Przyciskiem  można zapis 
anulować. 

Maksymalnie można zapisać 99 wyników pomiarów. 
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Rys.  3.27. Menu PAMIĘĆ - zapis pomiaru - komórka 

wolna. 

 
Rys.  3.28. Menu PAMIEĆ - zapis pomiaru - komórka 

zajęta. 

 
3.6.2. Odczyt pomiaru 

Jest możliwy tylko przy zatrzymanym pomiarze. Odczytywane są wyniki pomiaru oraz 
nastawy przyrządu. Po odczytaniu pomiaru, przyrząd ustawia się automatycznie w takim stanie, w 
jakim był w momencie zapisu odczytanego pomiaru. Zapisany uprzednio pomiar można 
kontynuować. Rejestracja historii pozostaje wyłączona, niezależnie od tego, czy w momencie 
zapisu była ona włączona czy wyłączona. 

Klawiszami  i  należy wybrać komórkę, z której będą odczytane dane. W lewym dolnym 
rogu ekranu jest wyświetlona data i godzina zapisu. 

Odczytu z wybranej komórki dokonuje się przyciskiem . Przyciskiem  można odczyt 
anulować. 

Jeżeli w pamięci nie ma zarejestrowanych żadnych danych, to zostanie wyświetlony napis 
BRAK DANYCH W PAMIĘCI! 

 

 
Rys.  3.29. Menu PAMIĘĆ - odczyt pomiaru. 

3.6.3. Historia 
Pamięć historii pomiaru jest niezależna od pamięci wyników pomiarów. Umożliwia zapis 

wybranych wielkości co określony czas, czyli monitorowanie hałasu. Rejestracja historii jest 
możliwa w każdym trybie pracy przyrządu. Okres rejestracji, czyli czas między kolejnymi 
zapisami, można wybrać z: 1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s. Domyślnym okresem rejestracji jest 5s. 

Wartości rejestrowane są wartościami zmierzonymi od czasu ostatniej rejestracji. Czas, przez 
który można rejestrować hałas, zależy od trybu pracy, okresu rejestracji oraz ilości wybranych 
danych i jest wyświetlony w lewym dolnym rogu ekranu (format: dni-godziny:minuty:sekundy). 

W prawym górnym rogu ekranu jest wyświetlony numer bieżącej historii. Maksymalnie 
można zarejestrować 99 historii pomiarów. 
 

 
Rys.  3.30. Menu PAMIĘĆ - historia. 
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Klawiszami  i  można zmienić okres rejestracji, klawiszem  włącza się rejestrację 
historii, a klawiszem  wyłącza się. Po włączeniu rejestracji historii, zapis danych rozpoczyna się 
w momencie włączenia pomiaru. Klawiszem  można przejść do podmenu umożliwiającego 
wybór danych do rejestracji. Ilość i rodzaj danych rejestrowanych jest zależny od ustawionego 
trybu pracy.  

 
3.6.3.1. Tryb miernika poziomu dźwięku 

W tym trybie pracy można rejestrować od 1 do 6 danych. Wszystkie dane są liczone w 
przedziale czasowym od ostatniej rejestracji (jeżeli jest to pierwsza rejestracja po rozpoczęciu 
pomiaru, to przedział czasowy jest liczony od początku pomiaru). Dane rejestrowane (dla obu 
korekcji częstotliwościowych jest ten sam zestaw danych – X oznacza korekcję częstotliwościową) 
to: 

• LXFmn  minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST, 
• LXFmx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej FAST, 
• LXSmn  minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
• LXSmx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
• LXImn  minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE, 
• LXImx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej IMPULSE, 
• LXMPk  maksymalna wartość szczytowa, 
• LXeq  wartość równoważna poziomu dźwięku. 
Klawiszami  i  wybiera się numer danej do rejestracji. Klawiszami  i  wybiera się 

daną odpowiadającą temu numerowi. Klawiszem  zatwierdza się wybór. Jeżeli zamiast nazwy 
danej wyświetlane są kreski poziome, oznacza to, że pod danym numerem nie jest rejestrowana 
żadna dana. 

 
 

 
Rys.  3.31. Menu PAMIĘĆ - historia, wybór danych - tryb miernika poziomu dźwięku. 

 
Maksymalny czas, przez który będzie rejestrowany hałas przedstawia tabela (dd-hh:mm:ss):  

Okres rejestracji Ilość 
danych 1s 5s 10s 15s 30s 60s 

1 16-11:01:20 82-07:06:40 164-14:13:20 246-21:20:00 493-18:40:00 987-13:20:00 
2 9-:21:00:48 49-09:04:00 98-18:08:00 148-03:12:00 296-06:24:00 592-12:48:00 
3 7-01:17:42 35-06:28:30 70-12:57:00 105-19:25:30 211-14:51:00 423-05:42:00 
4 5-11:40:26 27-10:22:10 54-20:44:20 82-07:06:30 164-14:13:00 329-04:26:00 
5 4-11:44:00 22-10:40:00 44-21:20:00 67-08:00:00 134-16:00:00 269-08:00:00 
6 3-19:09:32 18-23:47:40 37-23:35:20 56-23:23:00 113-22:46:00 227-21:32:00 

 
3.6.3.2. Tryb analizatora oktawowego 

W tym trybie pracy można rejestrować od 1 do 3 danych. Wszystkie dane są liczone w 
przedziale czasowym od ostatniej rejestracji (jeżeli jest to pierwsza rejestracja po rozpoczęciu 
pomiaru, to przedział czasowy jest liczony od początku pomiaru). Dane rejestrowane dotyczą 
wszystkich filtrów. Dane rejestrowane (X oznacza wybraną korekcję częstotliwościową) to: 

• LXFmx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałe czasowej FAST, 
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• LXSmx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałe czasowej SLOW, 
• LXeq  wartość równoważna poziomu dźwięku. 
Klawiszami  i  wybiera się numer danej do rejestracji. Klawiszami  i  wybiera się 

daną odpowiadającą temu numerowi. Klawiszem  zatwierdza się wybór. Jeżeli zamiast nazwy 
danej wyświetlane są kreski poziome, oznacza to, że pod danym numerem nie jest rejestrowana 
żadna dana. 

 
Rys.  3.32. Menu PAMIĘĆ - historia, wybór danych - tryb analizatora oktawowego. 

Maksymalny czas, przez który będzie rejestrowany hałas przedstawia tabela (dd-hh:mm:ss):  
Okres rejestracji Ilość 

danych 1s 5s 10s 15s 30s 60s 
1 2-14:22:18 12-23:51:30 25-23:43:00 38-23:34:30 77-23:09:00 155-22:18:00 
2 1-08:01:43 6-16:08:35 13-08:17:10 20-00:25:45 40-00:51:30 80-01:43:00 
3 0-21:32:48 4-11:44:00 8-23:28:00 13-11:12:00 26-22:24:00 53-20:48:00 
 

3.6.3.3. Tryb analizatora 1/3-oktawowego 
W tym trybie pracy można rejestrować od 1 do 2 danych. Wszystkie dane są liczone w 

przedziale czasowym od ostatniej rejestracji (jeżeli jest to pierwsza rejestracja po rozpoczęciu 
pomiaru, to przedział czasowy jest liczony od początku pomiaru). Dane rejestrowane dotyczą 
wszystkich filtrów. Dane rejestrowane to: 

• LXYmx  maksymalna wartość skuteczna (X oznacza wybraną korekcję    
   częstotliwościową, Y oznacza ustawioną stałą czasową), 

• Leq  wartość równoważna poziomu dźwięku. 
Klawiszami  i  wybiera się numer danej do rejestracji. Klawiszami  i  wybiera się 

daną odpowiadającą temu numerowi. Klawiszem  zatwierdza się wybór. Jeżeli zamiast nazwy 
danej wyświetlane są kreski poziome, oznacza to, że pod danym numerem nie jest rejestrowana 
żadna dana. 

 

 
Rys.  3.33. Menu PAMIĘĆ - historia, wybór danych - tryb analizatora 1/3-oktawowego. 

 
Maksymalny czas, przez który będzie rejestrowany hałas przedstawia tabela (dd-hh:mm:ss):  

Okres rejestracji Ilość 
danych 1s 5s 10s 15s 30s 60s 

1 0-20:05:09 4-04:25:45  8-08:51:30 12-13:17:15 25-02:34:30 50-05:09:00 
2 0-10:07:43 2-02:38:35 4-05:17:10 6-07:55:45 12-15:51:30 25-07:43:00 
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3.6.3.4. Tryb filtru infra G 
W tym trybie pracy można rejestrować od 1 do 4 danych. Wszystkie dane są liczone w 

przedziale czasowym od ostatniej rejestracji (jeżeli jest to pierwsza rejestracja po rozpoczęciu 
pomiaru, to przedział czasowy jest liczony od początku pomiaru). Dane rejestrowane to: 

• LGSmn  minimalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
• LGSmx  maksymalna wartość skuteczna z użyciem stałej czasowej SLOW, 
• LIMPk  maksymalna wartość szczytowa w paśmie infradźwiękowym, 
• LGeq  wartość równoważna poziomu dźwięku. 
Klawiszami  i  wybiera się numer danej do rejestracji. Klawiszami  i  wybiera się 

daną odpowiadającą temu numerowi. Klawiszem  zatwierdza się wybór. Jeżeli zamiast nazwy 
danej wyświetlane są kreski poziome, oznacza to, że pod danym numerem nie jest rejestrowana 
żadna dana. 

 
 

 
Rys.  3.34. Menu PAMIĘĆ - historia, wybór danych - tryb filtru infra G. 

 
Maksymalny czas, przez który będzie rejestrowany hałas przedstawia tabela (dd-hh:mm:ss):  

Okres rejestracji Ilość 
danych 1s 5s 10s 15s 30s 60s 

1 16-11:01:20 82-07:06:40 164-14:13:20 246-21:20:00 493-18:40:00 987-13:20:00 
2 9-:21:00:48 49-09:04:00 98-18:08:00 148-03:12:00 296-06:24:00 592-12:48:00 
3 7-01:17:42 35-06:28:30 70-12:57:00 105-19:25:30 211-14:51:00 423-05:42:00 
4 5-11:40:26 27-10:22:10 54-20:44:20 82-07:06:30 164-14:13:00 329-04:26:00 

 
3.6.4. Wolne / zajęte 

Jest to informacja o ilości zajętych komórek pamięci, a także o tym, czy w pamięci jest 
zapisana historia pomiaru. Dane te można oglądać również przy włączonym pomiarze. 

 

 
Rys.  3.35. Menu PAMIĘĆ - wolne / zajęte. 

3.7. Menu KASUJ 
To menu umożliwia skasowanie całości lub części pamięci, a także skasowanie wyników 

ostatniego pomiaru (nie zapisanego do pamięci). 
Jeżeli w pamięci nie ma zarejestrowanych danych, to jest wyświetlany komunikat BRAK 

DANYCH W PAMIĘCI! 
Wyboru podmenu dokonuje się klawiszami  i . Klawiszem  otwiera się wybrane 

podmenu. Wyjątkiem jest pozycja OSTATNI POMIAR. Skasowanie ostatniego pomiaru odbywa 
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się po naciśnięciu klawisza . Po skasowaniu ostatniego pomiaru jest wyświetlane menu WYNIKI 
(zestaw wyników, taki jaki był ostatnio wybrany). 
 
UWAGA! Kasowanie pamięci jest operacją nieodwracalną! 
 

 
Rys.  3.36. Menu KASUJ. 

 
3.7.1. Pomiar w pamięci 

Klawiszami  i  należy wybrać numer komórki do skasowania. Po lewej stronie ekranu jest 
wyświetlona data i godzina zapisu. Po wybraniu interesującej komórki można: klawiszem  
skasować zawartość tej komórki, klawiszem  skasować całą zawartość pamięci rejestracji 
wyników lub też anulować polecenie kasowania klawiszem . 
 

 
Rys.  3.37. Menu KASUJ - pomiar w pamięci. 

 
3.7.2. Historię w pamięci 

Klawiszem  można skasować ostatnią historię, klawiszem  skasować całą zawartość 
pamięci rejestracji historii, a klawiszem  można anulować polecenie kasowania. 

 

 
Rys.  3.38. Menu KASUJ - historię w pamięci. 

 
3.7.3. Całą pamięć 

Przyrząd prosi o dodatkowe potwierdzenie skasowania wszystkich danych. Klawiszem  
potwierdza się kasowanie, a klawiszem  można polecenie kasowania anulować. 
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Rys.  3.39. Menu KASUJ - całą pamięć. 

 

4. WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM 
 

Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 należy połączyć z portem USB lub RS-232 komputera o 
zasilaniu akumulatorowym, zależnie od wersji przyrządu, za pomocą oryginalnego kabla 
dostarczonego wraz z przyrządem. Płyta CD, dołączona do przyrządu, zawiera pakiet instalacyjny 
oprogramowania, sterownik USB D2XX, instrukcję obsługi programu i instalacji sterownika w 
formacie PDF oraz program Adobe Reader, umożliwiający otwarcie plików w formacie PDF. 

Oprogramowanie umożliwia odczyt zarejestrowanych wyników oraz historii pomiarów, a także 
zdalne sterowanie pracą przyrządu. 

Protokół transmisji danych jest dostępny na życzenie klienta 
 

4.1. Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego 
Możliwe jest aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego Cyfrowego Analizatora Dźwięku 

DSA-50 poprzez łącze szeregowe (USB lub RS-232). W tym celu należy pobrać aplikację 
SonBoot.exe oraz plik programu ze strony internetowej http://www.sonopan.com.pl.  

Aktualna wersja oprogramowania jest wyświetlana na ekranie powitalnym, szczegółowy opis 
znajduje się w rozdziale 3.1. 

 

5. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 
 
UWAGA! Zaleca się wykonywanie regularnych przeglądów technicznych miernika nie 

rzadziej niż co 24 miesiące. 
 
Przy posługiwaniu się przyrządem należy ściśle przestrzegać następujących zaleceń: 
• bez potrzeby nie odkręcać siatki ochronnej membrany mikrofonu, 
• do odkręcania siatki ochronnej mikrofonu wszechpogodowego typu SM zawsze używać 

specjalnego klucza, 
• wszelkich zmian w połączeniach (dołączenie bądź odłączenie przedwzmacniacza, 

mikrofonu, przedłużacza) należy dokonywać przy wyłączonym przyrządzie; odłączenie 
(lub podłączenie) wymienionych elementów przy włączonym mierniku, bądź też włączenie 
przyrządu bez mikrofonu dołączonego do przedwzmacniacza, może spowodować jego 
uszkodzenie, 

• przy zdejmowaniu i nakładaniu kapturka ochraniającego mikrofon należy to robić z lekkim 
ruchem obrotowym w prawo (tak jak przy zakręcaniu np. śruby), zapobiega to 
przypadkowemu odkręceniu siatki ochronnej, 

• mikrofon chronić przed wpływem wstrząsów mechanicznych, kurzu, pyłu, zawilgocenia i 
silnych podmuchów powietrza (stosować osłonę przeciwwietrzną!), 

• przy łączeniu lub rozłączaniu złącz typu LEMO nie należy używać nadmiernej siły – złącza 
te mają blokady uniemożliwiające połączenie w innej pozycji niż prawidłowa; sposób 
odłączania przedwzmacniacza ze złączem LEMO jest przedstawiony na Rys.  5.1. 
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Rys.  5.1. Sposób odłączania przedwzmacniacza ze złączem LEMO. 

 
5.1. Prawidłowe przeprowadzanie pomiarów 

Podczas pomiaru miernik (mikrofon) powinien być umieszczony na statywie, a osoba 
wykonująca pomiary powinna znajdować się w takiej odległości od miernika (mikrofonu), aby nie 
zakłócać pola akustycznego. 

Zakres pomiarowy powinien być tak dobrany, aby miernik nie sygnalizował przesterowania 
lub też zbyt małego wysterowania toru pomiarowego. 

W przypadku pomiaru pól akustycznych o małym poziomie należy uwzględnić poziom 
szumów własnych miernika (podany w świadectwie wzorcowania). Wartość wskazywana przez 
miernik jest sumą energetyczną sygnału rzeczywistego i sygnału szumów własnych. Zatem żeby 
wyznaczyć rzeczywisty sygnał należy skorzystać ze wzoru: 
 

)1010lg(10 1,01,0 SZUMM LL

RZECZ
L

⋅⋅
−⋅=  

 
LM poziom ciśnienia akustycznego wskazywany przez miernik, 

LSZUM poziom szumów własnych miernika (ze świadectwa wzorcowania), 
LRZECZ rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego. 

 
5.2. Akumulator wewnętrzny 

Normalnym trybem pracy przyrządu jest praca z wykorzystaniem akumulatora wewnętrznego. 
Aby naładować akumulator, należy do miernika podłączyć zasilacz zewnętrzny. Stan 

akumulatora wewnętrznego jest wyświetlany w menu WYNIKI, w każdym trybie pracy. Typowy 
czas ładowania, w pełni rozładowanego akumulatora, to 12 godzin. W miarę możliwości, przed 
ładowaniem, akumulator wewnętrzny należy rozładować do końca (do automatycznego wyłączenia 
się przyrządu) – należy unikać sytuacji gdy akumulator jest często „doładowywany”. 

Możliwa jest praca ciągła z podłączonym zasilaczem zewnętrznym. 
 
UWAGA! Jeżeli przyrząd nie jest używany przez czas dłuższy niż dwa miesiące, akumulator 
powinien być doładowywany. Jest to niezbędne, ponieważ akumulator ulega samo 
rozładowaniu. 
 

UWAGA! Akumulator jest ładowany niezależnie od tego, czy przyrząd jest włączony, czy 
wyłączony! 
 

5.3. Kalibracja przyrządu 
Do wykonania poprawnego pomiaru potrzebny jest skalibrowany przyrząd. Zalecanym 

kalibratorem akustycznym jest kalibrator KA-50 produkcji SONOPAN. Kalibrator ten wytwarza 
dźwięk o poziomie wzorcowym 94dB i częstotliwości 1000Hz. Można też użyć dowolnego innego 
kalibratora akustycznego klasy 1 lub lepszej, o poziomie i częstotliwości odpowiadających KA-50. 
 
UWAGA! Kalibrację przyrządu należy przeprowadzić na zakresie pomiarowym odniesienia 
(55 ÷÷÷÷ 135dB). 



 41

 
Aby skalibrować przyrząd należy obliczyć poziom referencyjny: 
 

Lref = Lkal + ∆Lff 

 
Lkal poziom ciśnienia akustycznego kalibratora, odczytany z jego świadectwa wzorcowania, 
∆Lff poprawka pola swobodnego, dla mikrofonu ½” równa -0,15dB. 

 
Przyrząd należy skalibrować tak, aby wskazywał obliczony wcześniej poziom referencyjny, 

zaokrąglony do 0,1dB. Jeśli wskazanie różni się od obliczonego należy dokonać regulacji 
wkrętakiem obracając potencjometr (kalibracja) znajdujący się z prawej strony miernika, patrz Rys.  
2.2. 

 
UWAGA! Podczas kalibracji miernik wraz z kalibratorem nie mogą być narażone na hałas o 
poziomie wyższym niż poziom nominalny użytego kalibratora oraz wibrację podłoża. 
 

5.4. Gwarancja 
SONOPAN Sp. z o. o. udziela gwarancji z zastrzeżeniem: 
• na Karcie Gwarancyjnej nie mogą się znajdować żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń, 

itd., 
• eksploatacja przyrządu powinna odbywać się zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi, 
• nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku samowolnych napraw lub 

zmian konstrukcyjnych. 
 

Gwarantujemy: 
• przyrząd spełnia parametry techniczne podane w Instrukcji Obsługi, 
• SONOPAN Sp. z o. o. udziela gwarancji prawidłowego działania przyrządu, na okres 12 

miesięcy, licząc od daty zakupu, w okresie 24 miesięcy od wyprodukowania przyrządu. 
 

Gwarancja nie obejmuje: 
• uszkodzeń powstałych w czasie transportu (o ile nie stwierdzono wyraźnego zaniedbania 

producenta), 
• uszkodzeń mechanicznych zawinionych przez nabywcę, 
• uszkodzeń wewnętrznych, zawinionych przez nabywcę. 

 

Nabywcy przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi dopiero wówczas, gdy sprzedawca nie 
wykonuje zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji. 
 

5.4.1. Wskazówki dla nabywcy w przypadku reklamacji: 
• zawiadomić SONOPAN Sp. z o. o., podając powód reklamacji, numer Karty Gwarancyjnej, 

miejsce i datę zakupu oraz datę produkcji, 
• po otrzymaniu potwierdzenia wysłać do SONOPAN Sp. z o. o. (poprzez firmę spedycyjną) 

przyrząd, załączając ważną Kartę Gwarancyjną, 
• w przypadku stwierdzenia przez kontrolę techniczną SONOPAN Sp. z o. o., że uszkodzenie 

przyrządu nie jest objęte gwarancją lub warunki gwarancji nie zostały zachowane, nabywca 
zobowiązany jest zwrócić koszty przeglądu technicznego i transportu w wysokości, 
wykazanej na rachunku SONOPAN Sp. z o. o., 

• w przypadku uznania reklamacji w/w koszty ponosi SONOPAN Sp. z o. o.. 
 

5.5. Konserwacja i naprawy 
Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych.  

Wszelkich napraw przyrządu oraz przeglądów technicznych dokonuje producent. 
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6. OZNAKOWANIE CE I DYREKTYWA WEEE  
 

Opisywany w instrukcji produkt spełnia wymogi wytycznych Unii Europejskiej: 
2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna. 
 

Spełnienie powyższych wymogów  
potwierdzone jest znakiem CE. 

 
 

Wyrób ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa domowego.  
Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego  
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat recyklingu proszę skontaktować się z 
lokalnym urzędem miasta bądź gminy lub z firmą zajmującą się wywozem odpadów. 
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Dodatek A. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów 
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Rys. 6.1. Charakterystyka filtru A, zgodnego z PN-EN 61672-1:2005, klasa 1. 
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Rys. 6.2. Charakterystyka filtru C, zgodnego z PN-EN 61672-1:2005, klasa 1. 
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Rys. 6.3. Charakterystyka filtru Z, zgodnego z PN-EN 61672-1:2005, klasa 1 (-3dB dla f1 = 8,7Hz i 
f2 = 24,93kHz). 
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Rys. 6.4. Charakterystyka filtru oktawowego, zgodnego z PN-EN 61260:2000/A1:2004, klasa 1. 
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Rys. 6.5. Charakterystyka filtru 1/3-oktawowego (tercja górna), zgodnego z PN-EN 61260:2000/A1:2004, 
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Rys. 6.6. Charakterystyka filtru 1/3-oktawowego (tercja środkowa), zgodnego z PN-EN 61260:2000/A1:2004, 

klasa 1. 
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Rys. 6.7. Charakterystyka filtru 1/3-oktawowego (tercja dolna), zgodnego z PN-EN 61260:2000/A1:2004. 
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Rys. 6.8. Charakterystyka filtru G, zgodnego z PN-ISO 7196:2002. 
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Rys. 6.9. Charakterystyka filtru I w trybie filtru infra G.
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Dodatek B. Charakterystyki czasowe 
 
 
SLOW 
 

Zgodna z normą PN-EN 61672-1:2005/Ap1: 2007 
(stała czasowa narastania / zanikania: 1000ms) 

 
FAST 
 

Zgodna z normą PN-EN 61672-1:2005/Ap1: 2007 
(stała czasowa narastania / zanikania: 125ms) 

 
IMPULSE 
 

Zgodna z normą PN-EN 61672-1:2005/Ap1: 2007 
(stała czasowa narastania: 35ms / zanikania: 1500ms) 
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Dodatek C. Charakterystyki kierunkowe 
 

Orientacja miernika podczas zdejmowania charakterystyk kierunkowych: 
 Wewnętrzna Zewnętrzna 

 
 

UWAGA! Zakres dynamiczny rejestratora użytego do wykonania charakterystyk 
kierunkowych wynosił 25dB, zatem działka elementarna na wykresie odpowiada 0,5dB, a 

wartość maksymalna skali to 25dB 
 

 
Rys.  B.1. Charakterystyka kierunkowa miernika dla częstotliwości 1kHz. 
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UWAGA! Zakres dynamiczny rejestratora użytego do wykonania charakterystyk 
kierunkowych wynosił 25dB, zatem działka elementarna na wykresie odpowiada 0,5dB, a 

wartość maksymalna skali to 25dB 

 

 
Rys.  B.2. Charakterystyka kierunkowa miernika dla częstotliwości 2kHz. 

 

 
Rys.  B.3. Charakterystyka kierunkowa miernika dla częstotliwości 4kHz. 



 51

UWAGA! Zakres dynamiczny rejestratora użytego do wykonania charakterystyk 
kierunkowych wynosił 25dB, zatem działka elementarna na wykresie odpowiada 0,5dB, a 

wartość maksymalna skali to 25dB 

 
Rys.  B.4. Charakterystyka kierunkowa miernika dla częstotliwości 8kHz. 

 

 
Rys.  B.5. Charakterystyka kierunkowa miernika dla częstotliwości 12,5kHz. 
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Dodatek D. Wpływ drgań 
 
 
Orientacja miernika podczas określania wpływu drgań:  

 
 Oś X 

Oś Y 
Oś Z 

 
 
 
 
 

 
Rys.  C.1. Wpływ drgań na miernik DSA-50 – oś X. 

 

 

 
Rys.  C.2. Wpływ drgań na miernik DSA-50 – oś Y. 
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Rys.  C.3. Wpływ drgań na miernik DSA-50 – oś Z. 

 

 
 
 
 
 




