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7. részfeladat  

 

Zajvédelem, zajvéd ı falak megtervezését és a zajt 
mértékadó meteorológiai körülményekre átszámító 
alkalmazás kifejlesztése a hangterjedést számító 

alkalmazásból, a zajmérés pontosítása helyszínen mé rt és 
számított adatok alapján 

 

 

A zajszámítás során közúti zaj számolásakor csak adott idıjárási körülmények 

beállításával tudunk dolgozni. Ezek a paraméterek szabvány szerinti 70%-os 

páratartalom és 10°C-os h ımérséklet. A 25/2004. (XII. 20.) KvVM Rendeletben is 

ezek az értékek szerepelnek, mint javasolt feltételek. A mérési körülmények ezektıl 

gyakran eltérnek, és emiatt elıfordulhat, hogy a számított, és a méréssel 

meghatározott hangnyomásszint értékek között eltérés alakul ki. Ennek 

kiküszöbölésére dolgoztuk ki módszerünket, amelynek segítségével a mérés során 

kapott nappali és éjszakai hangnyomásszintek egyenértékét korrigálni tudjuk, és 

mérési eredményeinket még jobban tudjuk közelíteni a számolt értékekhez. 

 

A 24 órás zajméréseinkkel párhuzamosan megmérjük a levegı relatív 

nedvességtartalmát is, így egy hangnyomásszint különbséget [dB] és páratartalom 

[%] értékeket tartalmazó adatsorhoz jutunk. A páratartalom értékek szerint növekvı 

sorrendbe állított hangnyomásszint különbségek adatsorára egy másodfokú 

polinomot illesztve, és annak egyenletét megoldva kiszámolhatjuk, hogy tetszıleges 

páratartalom értékek milyen hangnyomásszint különbség értékeket vesznek fel az Y 

tengelye. A számításunk pontosságára a regressziós együttható (R2) nagysága utal. 

Minél jobban közelíti az 1-es értéket, annál pontosabb eredménnyel folytathatjuk a 

korrekciós tényezı meghatározását. 

 

A következı lépésben meghatározzuk a mérésünk ideje alatt fennálló nappali és 

éjszakai páratartalom értékek átlagát. Az egyenes egyenletébe behelyettesítve, és 
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azt megoldva megtudjuk, hogy ezekre az átlagos páratartalom értékekre milyen 

hangnyomásszint különbség értékek lesznek jellemzıek. Ezután a számítás során 

használatos páratartalom értékekre is kiszámoljuk a jellemzı hangnyomásszint 

különbségeket, és ennek a két számolt értéknek a különbsége adja meg a mérési 

eredményeink korrekciós tényezıjét. Ezen számítások esetén a mértékadó 

páratartalom adott, 70%-os érték mind nappalra, mind pedig éjjelre. 

 

Az, hogy a mérési eredményeinket növelni, vagy csökkenteni célszerő-e, attól függ, 

hogy a nappali/éjszakai páratartalom átlagok hogyan viszonyulnak a sztenderd 70%-

os értékhez. Ha 70%-nál nagyobb a vizsgálat alatt mért páratartalom átlaga, akkor 

feltételezhetjük, hogy az adott körülmények között a zaj erıteljesebben terjed, ezáltal 

magasabb hangnyomásszinteket mérünk, tehát az egyenértékeket a kiszámolt 

korrekciós tényezıvel csökkentenünk kell. Ha a mért páratartalom átlagok nem érik 

el a 70%-ot, akkor fordítva kell eljárnunk, a korrekciós tényezıvel meg kell növelni a 

mért zajegyenérték szinteket. 

 

Ezeknek a megfigyeléseknek a tudatában pontosíthatjuk, költséghatékonyabbá 

tehetjük a zajárnyékoló falak tervezését. A falak tervezésekor nincs figyelembe véve 

a levegı relatív nedvességtartalmának változatossága. A kifejlesztett alkalmazással 

meghatározatjuk azt a páratartalom szerinti korrekciós tényezıt, amely 

segítségünkre lehet a zajárnyékoló falak tervezésében. Javasoljuk, hogy a 

zajméréseink eredményeit pontosító korrekciós tényezıt a tervezık ne hagyják 

figyelmen kívül. Ezt a módszert használva útmutatást kaphatunk a helyi idıszakos 

meteorológiai viszonyoknak a zajterjedést befolyásoló hatásáról. A 70%-osnál 

általában magasabb relatív nedvességtartalom esetében jó esélyjel magasabb 

zajszintek mérhetıek, mint ami a közlekedési zajforrásnak betudható. Ez a többlet 

nem fog megjelenni a zajtérképezı szoftverekkel való faltervezés során a számítási 

eredményekben. Ilyen esetben megfontolandó, hogy a hatékony zajvédelem 

érdekében a fal magasságát célszerő-e megnövelni a pozitív korrekciós tényezı 

miatti magasabb határértéknek való megfelelés céljából. Természetese, ha az 

átlagos páratartalom zömmel alacsonyabb, mint 70%, akkor a logikai mőveleteket 

ellentétes irányban kell végigvezetni. Milyen eséllyel lesz a modellezett feltételeknél 

alacsonyabb a terület meteorológiai viszonyaival súlyozott zajszint? Az alkalmazást 

használva eredményként kapott korrekciós tényezıvel csökkentve a határértéket, 
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célszerő megvizsgálni a tervezett zajárnyékoló falak magasságának csökkentésének 

lehetıségét. 

 

Az alkalmazás m őködése 

 

Számítási eljárások 

 

A feladat két lépésbıl áll. 

 

Elsı lépésként a mért frekvencia-hangnyomásszint párok adatsorából ki kell szőrni a 

zavaró hangokat. A szabványosított forgalmi zaj spektruma alapján korrigáljuk a mért 

értékeket a megfelelı frekvenciákhoz tartozó kiugró hangnyomásszint értékek 

levágásával. Ezzel egy csökkentett LAeq értéket kapunk. 

 

A második lépésben páratartalom szerinti korrekciót végzünk, mégpedig a 70%-os 

mértékadó páratartalomra vonatkozóan. Jelölje az elıbbi bekezdésben nyert LAeq 

értékek és egy standard képlettel számított LAeq értékek különbségét LAeq különbség. 

A levegı aktuális relatív páratartalma befolyásolja az LAeq különbség értékét. A mért 

páratartalom adatsorából másodfokú regresszióval kapott görbét kiértékeljük a 70%-

os mértékadó páratartalom esetén. Az így nyert LAeq különbség értékkel korrigáljuk a 

mért hangnyomásszint adatokat. 

 

A mért spektrum korrekciója a szabványosított forga lmi zaj 
spektruma alapján 

 

Tekintsük az inputként megadott spektrum 100 Hz és 5000 Hz közé esı szakaszát 

és jelöljük ezeket a pozitív hangnyomásszint értékeket az: 

 

input1, input2, ..., input18 

 

változónevekkel. Ezt a 18 input értéket korrigáljuk a szabványosított forgalmi zaj 

spektrumának megfelelı 18 értéke alapján. Ez utóbbi 18 szám abszolút értékét 

jelölje: 
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L1=20, L2=20, L3=18, ..., L17=16, L18=20 

 

A fenti értékek a szabvány értelmében rögzítettek. 

 

Mivel a szabványosított forgalmi zaj spektruma az inputként megadott spektrumban 

minden egyes frekvenciához megad egy lehetséges maximális eltérési értéket, ezért 

elsı lépésként meg kell határozni, hogy a szabványosított forgalmi zaj spektruma 

grafikonjának 0 magasságú szintje az inputként adott spektrumban mihez legyen 

viszonyítva. 

 

A következı feltételezéssel élünk: a szabványosított forgalmi zaj spektruma 

skálájának 0 szintje essen egybe a 

 

 

 

értékkel. 

 

A 8-as hozzáadandó a legkisebb Lk érték: így a szabványosított forgalmi zaj 

spektruma grafikonja csúcspontjának magassága éppen egybeesik az inputként 

megadott spektrum maximális magasságával (e maximális értékek vízszintes 

koordinátái persze eltérhetnek). A korrekció ezek után az alábbi séma alapján 

történhet. Legyen 

 

 

 

és minden egyes k = 1, 2, ..., 18 index esetén vizsgáljuk a következı feltételt: 

 

− ha inputk > 8 + M - Lk, akkor „vágás”: indexk új értéke legyen max(8 + M - Lk,0) 

− ha inputk ≤ 8 + M - Lk, akkor nincs teendı 

 

A mértékadó 70%-os páratartalom szerinti korrekció 
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Legyen adott N darab mért párunk: a páratartalom értékei az 

 

x1, x2, x3, ...,  xN 

 

számok, az LAeq különbség értékei pedig az 

 

y1, y2, y3, ...,  yN 

 

mennyiségek. 

 

Célunk megkeresni azt az 

 

y = a x2 + b x + c 

 

egyenlető parabolát, amely legjobban közelíti az 

 

(x1, y1), (x2, y2), ..., (xN, yN) 

 

pontokat a síkon. 

 

Legjobb közelítés alatt a szokásos legjobb négyzetes közelítést értsük, vagyis úgy 

keresendık az a, b és c számok, hogy a 

 

 

 

kifejezés minimális legyen. 

 

Bebizonyítható, hogy a feladat megoldása: 
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ahol , , , , ,  

és . 

 

A közelítés jóságát szokás szerint az alábbi R2 regressziós együtthatóval mérjük: 

 

 

 

ahol az átlagot az 

 

 

 

szimbólum jelöli. 

 

Ezek után a felhasználótól bekért input az N darab mért pár: a páratartalom értékei 

az x1, x2, x3, ...,  xN számok, a hozzátartozó LAeq különbség értékei pedig az y1, y2, y3, 

...,  yN számok. 

 

Ezekre az x1, x2, x3, ...,  xN és y1, y2, y3, ...,  yN számokra az elıbbiek szerint 

ráillesztjük az y = a x2 + b x + c parabolát. 
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Szintén meghatározzuk a parabola illesztésének jóságát mutató R2 értéket, és ezt a 

felhasználónak ki is írjuk diagnosztikai célból: R2 értéke 0 és 1 közötti valós szám, a 

felhasználó dönt arról, hogy elfogadja-e az illesztést (vagyis R2 értéke 1-hez közeli, 

mert az adatokra jó közelítéssel parabola illeszthetı), vagy elutasítja-e az illesztést 

(vagyis R2 értéke 0-hoz közeli, az adatok nem írhatók le jól másodfokú modellel). 

 

Ha az illesztés jósága megfelelı, akkor az x1, x2, x3, ...,  xN számokból elkészítjük a 

paraatlag átlagot. Az y(x) képletben behelyettesítéssel kiértékeljük az y(paraatlag) és 

y(70) mennyiségeket. Kimenetként megadjuk a 

 

y(paraatlag) - y(70) 

 

értékét. 

 

Ezeket a dB-ben értendı korrekciós konstansokat (értékük negatív is lehet) 

alkalmazza a felhasználó az LAeq adatsorának a páratartalom alapján történı 

korrigálására: az adatsor minden tagjához hozzá kell adni a megfelelı korrekciós 

konstanst. 

 

Az Vibrov5_7 rendszer leírása, használata 

 

A V5_7 alkalmazás egy Visual FoxPro 9.0 környezetben fejlesztett rendszer, amely 

telepítés után a V57\install\v57.exe elindításával töltıdik be. A fıoldal neve 

„Zajszámító eljárások”, amely 2 különbözı nyomógombot, funkciócsoportot és 

felületet tartalmaz. Az alkalmazás elindítása után a következı képernyı fogadja a 

felhasználót: 
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Az alkalmazás fı funkciói: 

- A zaj fogalmába nem tartozó hangok kiszőrése. Hangnyomásszint 

meghatározása a tér egy adott pontján 

- Zajárnyékoló falak tervezéséhez javasolt mértékadó páratartalomra való 

átszámítás 

- Kilépés - használatával elhagyhatjuk a programot 

 

A zaj fogalmába nem tartozó hangok kisz őrése. Hangnyomásszint 
meghatározása a tér egy adott pontján 

 

A jelenlegi zajmérı eljárások több olyan, a zaj fogalmába nem tartozó hangot 

értékelendınek vesznek figyelembe, amely nem tartozik oda. Ilyen például a 

kutyaugatás, tücsök, kabóca, béka hangja, a madárcsicsergés, vízcsobogás. Ezek 

kiszőrését követıen már egyértelmően meg lehet határozni a forgalmi zaj által 

okozott hangnyomásszintet a tér egy adott pontján. A funkció kiválasztásakor az 

alkalmazás az alapértelmezett adatbázisból, azaz egy CSV formátumú - az 

importálandó mérés adatokat tartalmazó - fájlból tölti be automatikusan a legelsı 

rekordot. 
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Az alábbi paraméterek megtekintésére, megadására, illetve módosítására van 

lehetıség: 

- Mérés idıpontja 

- Helyszín 

- Vizsgált pont helyzete 

- Vizsgálat célja 

- Zajforrások, zajterjedést befolyásoló tényezık 

- Vizsgálati módszer 

 

Ezeken kívül megadhatjuk a fenti adatok alatt elhelyezett „Távolság szerinti 

korrekció” adatokat is: 

- Akusztikai középvonal és a megítélési pont távolsága (m) 

- Felületi viszonyoktól függı állandó érték 
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Az elızı két mezı értékébıl kerülnek automatikusan kiszámításra a következı 

adatok: 

- Távolságtól függı korrekciós tényezı 

- Korrigált LAeq 

 

A fájlban szereplı rekordok között a felhasználói felület alsó részében található 

navigációs gombokkal mozoghatunk: 

 

 - Elsı rekord 

 - Utolsó rekord 

 - Elızı rekord 

 - Következı rekord 

 

További funkciók: 

 

 - „Új adat” nyomógomb, melynek hatására a beviteli mezık üresek lesznek és 

készen állnak az új adat felvitelére. 

 - Változtatások és új adat elmentése szolgál a „Mentés” funkció. 

 - „Szerkeszt” gomb. Bármely módosítás elvégzése elıtt erre a gombra 

szükséges kattintani. 

 - „Elvet” funkció, azaz a módosítások visszavonására használható. 

 - A „Keresés” funkció kiválasztásakor megjelenik egy keresıablak, amelynek 

segítségével különbözı feltételek megadásával kereshetünk az adatbázisban. Ekkor 

kiválasztjuk azt a mezıt, amely alapján keresni szeretnénk és annak értékét a 

megfelelı operátor beállítása mellett egy általunk megadott értékhez hasonlítjuk. Az 

„ÉS” valamint a „VAGY” logikai mőveletek segítségével egy további mezı értékére is 
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szőrhetünk. Példánkban keressük azokat a mérési adatokat, amelyeknél a nappali 

hımérséklet 25 °C és a nappali L Aeq értéke 60-nál magasabb. A „Keres” gomb 

megnyomására az alkalmazás megkeresi az elsı ilyen elıfordulást, a „Mind” gomb 

pedig az összes elıfordulást megmutatja. 

 

 

 

Amennyiben a keresési feltételnek egyetlen adat sem felel meg, errıl tájékoztatást 

kapunk. 

 

 - „Nyomtatás” funkció, melyen keresztül az operációs rendszerben telepített 

és beállított nyomtatókat vehetjük igénybe. 

 - A „Törlés” gomb az adott rekord törlésére ad lehetıséget a felugró ablakban 

történı megerısítés után. 

 - A „Kilépés” gomb használatával a fımenübe jutunk vissza. 

 - Az „importálandó mérés adat kiválasztása” funkció használatával 

lehetıségünk van CSV (Comma-Separated Values, azaz vesszıvel elválasztott 

értékek) formátumú fájlban tárolt adat betöltésére, a megfelelı fájl tallózása után. Ez 

a funkció csak az „Új adat” gomb lenyomása után használható. Amennyiben anélkül 

próbáljuk használni figyelmeztet a program: 
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 - Ez a funkció csak a „Szerkeszt” gomb lenyomása 

után mőködik, és csak akkor, ha már van metaadat, ellenkezı esetben 

figyelmeztetést kapunk: 

 

 

 

 

 

A táblázatból a megfelelı sorszámú mérést kiválasztva, majd a gombra kattintva a 

program végrehajtja a mérési adatokon - a gomb feliratának is megfelelıen – a 

„Szabványosítás”, „Korrekció” és „TotalA” mőveleteket és megadja a tartomány LAeq 

értékét. A feldolgozás aktuális állapotáról a jobb felsı sarokban található információs 

szövegdoboz tájékozat. 

 - XLS formátumban exportálhatjuk a mérési eredményeket. A gomb 

lenyomásakor a jobb felsı sarokban az , majd a 
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 üzenet után megjelenik a táblázat egy Microsoft Excel 

munkafüzet formájában. 

 - A nyomógomb segítségével visszakerülünk a „Mérési zavarjelek 

kiszőrése” ablakba. 

 

Zajárnyékoló falak tervezéséhez javasolt mértékadó páratartalomra 
való átszámítás 

 

A zajárnyékoló falak tervezéséhez javasolt mértékadó páratartalomra való 

átszámítás célja, hogy a zajméréseknél feltárt, a mért- és számolt LAeq különbségek, 

valamint a relatív páratartalom értékek közötti kapcsolatot leíró matematikai 

összefüggések szekvenciális alkalmazásával, az egyes számítások 

részeredményeiként kapott értékek további feldolgozásával megkapjuk azokat a 

páratartalom értékeket, amelyek (megfelelı távolságon belül) kimutathatóan 

befolyásolják a mérési pontban észlelhetı hangnyomásszinteket. A felhasználói 

felület felsı részében találhatóak az egyes modulok közötti váltáshoz használatos 

„tab”-ok, azaz fülek. A kezelıfelület középsı része szolgál az adatfelvitelhez, 

módosításhoz valamint az adatok, grafikonok megjelenítéséhez, az adatok 

exportálásához. A funkciógombok a felület alján helyezkednek el. 

 

Az átszámolás teljes folyamata a következı kötött lépésekbıl áll: 

 

1. Az „Adatbevitel” felületen keresztül a metaadatok felvitele a beimportálandó 

méréshez, majd mentés. 

2. A „Számítás” fülön a „Módosít” gomb lenyomása, majd kattintás a „Számítás 

(Parabolaillesztés, R2, korrekciós konstansok)” gombra. 

3. Ezután lehetıségünk van a feldolgozott adatok megtekintésére és exportálására. 

4. Amennyiben a folyamat megszakad, az elejérıl újra szükséges kezdeni, valamint 

a csonka adatot törölni kell. 

 

A Hangterjedés és páratartalom funkció, a következı modulokból áll: 

- Adatbevitel modul 
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- Számítás modul 

- Export modul 

 

Adatbevitel modul 

 

Célja a metaadatok (és import adatok) felvitele, módosítása valamint szükség esetén 

törlése. A metaadatok tartalmazzák a teljes feldolgozási folyamat keretadatait, ezért 

rögzítésüknek minden más folyamatot meg kell elıznie, hiszen a többi adatnak, 

folyamatnak is ezen adatokhoz szükséges csatlakoznia. A mérés metaadatainak 

törlésekor a felhasználó minden kapcsolódó adatot is elveszít, ezért ha a metadatok 

valamely része hibásan került megadásra, akkor a módosítás funkciót érdemes 

választani, így a felhasználó nem fogja a korábban megadott, illetve kalkulált adatait 

is elveszteni, ezért nem szükséges újrakezdenie a folyamatot. 
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A funkció kiválasztásakor az alkalmazás az alapértelmezett adatbázisból, azaz egy 

CSV formátumú - az importálandó mérés adatokat tartalmazó - fájlból tölti be 

automatikusan a legelsı rekordot. 

Az „Adatbevitel” felületen az alábbi paraméterek megtekintésére, megadására, illetve 

módosítására van lehetıség: 

- Mérés idıpontja, melynek formátuma éééé.hh.nn-nn – ugyanis a mérések két 

naptári napig tartanak. Pl.„2014.01.12-13” 

- Mérés helyszíne 

- A vizsgálat 

o módszere 

o célja 

- Meteorológiai adatok 

o Hımérséklet (nappali és éjjeli) 

o Szélsebesség m/s (nappali és éjjeli) 

o Szélirány (nappali és éjjeli) 

- Zajterjedést befolyásoló tényezık 

- Mérı mőszerek 

- Tervezéshez javasolt nappali és éjjeli páratartalom a 25/2004. [XII. 20] KvVM 

rendelet szerint [%] – (A mértékadó páratartalom itt minden esetben 70%. 

Mindkét mezı csak olvasható) 

 

A betöltött rekordok között a következı navigációs gombokkal tudunk mozogni: 

 - Elsı rekord 

 - Utolsó rekord 

 - Elızı rekord 
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 - Következı rekord 

 

További funkciók: 

 

 - „Új adat”, mely nyomógomb hatására (illetve az „Ú” vagy„ú” lenyomására) a 

beviteli mezık üresek lesznek és készen állnak az új metaadat felvitelére. 

 - Változtatások és új adat elmentése. („M” vagy „m” lenyomására is mőködik a 

funkció). 

 - („M” vagy „m”) Bármilyen módosítás elvégzése elıtt erre a gombra 

szükséges kattintani. Amennyiben e nélkül próbáljuk az egyes mezık tartalmát 

szerkeszteni, hibaüzenetet kapunk:  

 - „Elvet” funkció („E” vagy „e” billentyő), azaz a módosítások visszavonása. 

 - A „Keresés” funkció kiválasztásakor megjelenik egy keresıablak, amelynek 

segítségével különbözı feltételek megadásával kereshetünk az adatbázisban. Ekkor 

kiválasztjuk azt a mezıt, amely alapján keresni szeretnénk és annak értékét a 

megfelelı operátor beállítása mellett egy általunk megadott értékhez hasonlítjuk. Az 

„ÉS” valamint a „VAGY” logikai mőveletek segítségével egy további mezı értékére is 

szőrhetünk. 

 - Az adott rekord törlésére ad lehetıséget a felugró ablakban történı 

megerısítés után. 
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 - A „Kilépés” gomb használatával a fımenübe jutunk vissza. 

 - Mérési adatok importálása gomb. A hozzá tartozó mezı csak olvasható. 

 

Számítás modul 

 

Ennek a modulnak a feladatai a következık: 

 

- adatok egyértelmősítése 

- a többszörös értékek kiszőrése 

- parabola illesztése 

- az illesztés jóságának vizsgálata 

- a kapott korrekciós érték alkalmazása 

 

A matematikai alapvetés után az ott kialakult elvek, algoritmusok mentén kell azokat 

a kiválasztott programnyelv funkcióinak megfelelıen alkalmazni a programban. 

Mindenképpen szükséges a matematikai algoritmusok és a programban, kódban 

alkalmazott függvények, procedúrák között megteremteni a harmóniát, mivel ennek 

elmaradása a késıbbiekben értéktelen eredményt hozhat. Amennyiben szükséges, a 

matematikai és a program csoport interaktív, akár folyamatos közremőködésével, kell 

ezt megteremteni. 
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Ez a funkció a megadott meta- és mérési adatokat felhasználva a „Számítási eljárás” 

fejezetben leírt matematikai mőveleteket hajtja végre. 

Az egyes adatok jelentése a következı: 

- A parabola illesztésében az „x2” elıtti érték a fı együttható, az „x” az elsıfokú 

tagban szereplı együttható és az utolsó mezıben pedig a konstans tag 

szerepel. 

- Az „R2” - a polinom illesztés jósága. 

„y” - a megadott (nappali, éjjeli, ezeken belül átlagos illetve mértékadó) páratartalom 

értékhez tartozó függvényérték. Nappali, illetve éjjeli korrekciók - az LAeq értékeknél 

alkalmazandó korrekciós értékek. 

 

Amennyiben a metaadat vagy a mérési adat nem áll rendelkezésünk, figyelmeztetést 

kapunk és a számítás funkció nem végezhetı el: 

,  
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A  funkció kiválasztása után a 

 gomb lenyomásával, a megadott 

metaadatok és mérési adatok alapján a program a következı parabola-illesztés 

adatokat számolja ki: 

- fı együttható 

- elsıfokú tagban szereplı együttható  

- konstans tag  

- Illesztés jósága (R2) 

- y(nappali átl. páratartalom) 

- y(nappali mértékadó páratartalom) 

- y(éjjeli átl. páratartalom) 

- y(éjjeli mértékadó páratartalom)  

- Nappali korrekció [dB] 

- Éjjeli korrekció [dB] 

 

Amennyiben a  funkció kiválasztása nélkül próbálunk számítást végezni, a 

program figyelmeztetést küld:  

 

Az adatok alatt elhelyezkedı táblázat a feldolgozott adatok megjelenítésére szolgál. 

Az adott mérésidıponthoz tartozó páratartalom és LAeq különbségeket kiegészíti a 

LAeq korrekció adatokkal. A felhasználói felület alsó részén található gombok az 

„Adatbevitel” fülön található gombokhoz hasonló funkciókkal kerültek kialakításra, a 

következıképpen. 

 

A betöltött rekordok között az alábbi navigációs gombokkal tudunk mozogni: 

 

 - Elsı rekord 
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 - Utolsó rekord 

 - Elızı rekord 

 - Következı rekord 

 

További funkciók: 

 - („Ú” illetve „ú” bető) - „Új adat” funkció, melynek hatására átlépünk az 

„Adatbevitel” fülre, ahol a beviteli mezık üressé válnak és készen állnak az új 

metaadat felvitelére. 

 - Változtatások és a felvitt új adat mentése. („M” vagy „m” lenyomására is 

mőködik a funkció). 

 - („M” vagy „m” bető) Kiválasztása a számítás funkció elıtt mindenképpen 

szükséges. 

 - „Elvet” funkció („E” vagy „e” billentyő), azaz a módosítások visszavonása. 

 - A „Keresés” funkció kiválasztásakor megjelenik egy keresıablak, amelynek 

segítségével különbözı feltételek megadásával kereshetünk az adatbázisban. Ekkor 

kiválasztjuk azt a mezıt, amely alapján keresni szeretnénk és annak értékét a 

megfelelı operátor beállítása mellett egy általunk megadott értékhez hasonlítjuk. Az 

„ÉS” valamint a „VAGY” logikai mőveletek segítségével egy további mezı értékére is 

szőrhetünk. 

 - Az adott rekord törlésére ad lehetıséget egy felugró ablakban történı 

megerısítés után. 

 - Kilépés gomb, melynek használatával a fımenübe jutunk vissza. 

 

Exportálás modul 
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A feldolgozott adatok különbözı formában és formátumban történı exportálására 

szolgál. Ez a lehetıség olyan kimeneti kommunikációt jelent, melynek segítségével 

az eddigi folyamat eredményeinek további felhasználását teszi lehetıvé 

adattovábbítással, vagy akár a folyamat lezárásaként nyomtatással. A megjelenített 

grafikon a páratartalom és a hangnyomásszint különbség közötti összefüggéseket 

szemlélteti: 

 

 

 

Az Exportálás felületen található grafikon a számítás oldalon megjelenített táblázat 

adatai alapján, pontdiagramokon keresztül jeleníti meg az eredeti és a korrigált 
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páratartalom és LAeq különbségeket. Az X tengelyen az egyes mérési idıpontok 

szerepelnek, az Y tengelyen pedig a páratartalom valamint a LAeq különbség értékei. 

Az adatokat különbözı formában és formátumban lehetséges exportálni, melyek 

lehetnek: 

 - „Nyomtatási kép”, amely segítségével megtekinthetjük, hogy 

nyomtatásnál hogyan fog megjelenni a tartalom. 

 - A „Nyomtatás” funkció által az operációs rendszerben telepített és 

beállított nyomtatókat vehetjük igénybe. 

 - Az „XML” formátumba történı exportáláskor a megfelelı interfész 

használatával, további rendszerek bemeneti adataként használhatjuk a feldolgozott 

adatokat. 

 - Az „XLS” formátum a felhasználók által leginkább kedvelt táblázatos 

forma, melynek segítségével további mőveleteket végezhetnek az exportált 

adatokkal. 

 


