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1.

A HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HATÁLYA
Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.)
kormányrendelet mellékletében felsorolt zajszintmérőkre vonatkozik. Hatálya azokra az alább
felsorolt zajszintmérőkre terjed ki, amelyeket környezetvédelmi, munkavédelmi és egyéb
hatósági ellenőrzésre használnak:
•
zajszintmérők (IEC 651, IEC 61672),
•
integráló zajszintmérők (IEC 804, IEC 61672)

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK
A zajszintmérők a zajszintet, mint viszonyszámot decibelben (dB) jelzik.

2.1

Használt mennyiségek
1. táblázat

megnevezése
hangnyomás
zajszint
zajterhelés
zajterhelés szintje
hanghullám beesési
szöge
idő
frekvencia
áramerősség
feszültség
ellenállás
kimenő impedancia
2.2

A mennyiség
SI egységének
további törvényes mértékegységeinek
jele
megnevezése
jele megnevezése
jele
p pascal
Pa mikropascal
µPa
L –
– decibel
dB
2
E pascalnégyzetszer Pa s mikropascalnégyzetszer másodperc µPa2s
másodperc
pascalnégyzetszer óra
Pa2h
LE –
– decibelmillibár
dBmbar
J radián
rad fok
°
t
f
I

másodperc
hertz
amper

s
Hz
A

U
R
R

volt
ohm
ohm

V
Ω
Ω

óra
kilohertz
milliamper
mikroamper
millivolt
kiloohm
megohm

h
kHz
mA
µA
mV
kΩ
MΩ

Jellemző mennyiségi értékek és hibák
2. táblázat
A mennyiség jellemző „értékei” és az értelmezett hibafajták
neve
jele
mért érték
xmért
helyes érték
xhelyes
átlagérték
xát
alaphiba
ha
abszolút hiba
habs
relatív hiba
hrel
vonatkoztatott hiba
hvon
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3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Zaj
A zaj nem más, mint környezetünkben (a légkörben) tovaterjedő,
ő, szándékos információt nem
tartalmazó nyomáshullám, amelyet rendszerint zavaró vagy kellemetlen hangjelenségként
érzékelünk. A zaj általában többféle frekvenciájú nyomáshullámból áll, a belőle
bel
képzett
villamos jel frekvenciaspektruma (frekvencia-összetevőinek
inek aránya) ennek megfelelően
megfelel
alakul.

3.2

Zajszint
A zajszint a zaj mint hangjelenség mérhetővé
mérhet vé tételére fogalmilag megalkotott, egyezményes
skála alapján értékelt mennyiség. A skála kezdőértékét
kezd értékét és skálabeosztását egyezményesen
rögzítették.
ítették. Így alakították ki az egyezményes zajszintskálát.

3.3

Zajszintmérő
A zajszintmérőő a környezetünkben jelen lévő
lév zaj szintjét mérőő készülék, amely az érzékelt
zajt az egyezményes zajszintskálára vonatkoztatva határozza meg és jelzi ki.
A zajszintmérőő blokkvázlata az 1. ábrán látható.

1. ábra: Zajszintmérő általános blokkvázlata
A zajszintmérőő főő részei:
•
mérőmikrofon,
•
erősítő,, bemeneti osztóval, frekvencia-szűrővel,
frekvencia
•
kimeneti osztó,
•
detektor-indikátor
indikátor áramkör, idősúlyozó
id
karakterisztikával,
•
villamosjel-kimenet.
kimenet.
3.3.1

Mérőmikrofon
mikrofon (jelátalakítás)
A zaj mérőmikrofonra
mikrofonra érkezik, amely azt a hangnyomás-hullám
hangnyomás hullám energiatartalmával arányos
villamos jellé alakítja át. További hasznosítás végett a jelet mérőerősítő
mérő ősítőre vezetve felerősítik.

3.3.2

Erősítő,, bemeneti osztóval (illesztés)
Az erősítő a bemeneti osztóval együtt a mikrofon által szolgáltatott villamos jel illesztésére
szolgál. Az illesztés a mérőmikrofon
mér
számára elegendően
ően nagy bemenő
bemen impedancia
biztosítása ahhoz, hogy a mikrofonról beérkezett villamos
villamos jelet a továbbiakban megfelelő
megfelel
szűrő- és erősítőő áramkörökkel fel lehessen dolgozni. Erre azért van szükség, mert a további
áramkörök bemenőő impedanciája kicsi, ezért az a mérőmikrofont
mér mikrofont túlságosan leterhelné.
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3.3.3

Frekvencia-szűrő (csillapítás, szűrés)
A mérőerősítőből a villamos jel a frekvencia-szűrőre érkezik. Lehetőség van bizonyos
frekvenciájú jelek csillapítására, illetve szűrésére (amplitúdójának csökkentésére, illetve
jelentős mérséklésére), így más komponensek nagyobb súllyal vehetők figyelembe.

3.3.4

Osztó (arányos osztás)
Az osztó úgy csillapít, hogy a villamos jel minden frekvencia-összetevőjének amplitúdóját
frekvenciától függetlenül azonos arányban csökkenti (arányos osztás). Csillapítása az osztó
állásáról olvasható le (többállású kapcsoló/nyomógomb, dB-ben skálázva). Az arányos osztás
a dB skálán egy állandóval való eltolást (kivonás) jelent.

3.3.5

Négyzetes egyenirányító (RMS detektor) – indikátor áramkör, idősúlyozó karakterisztikával
A szűrt, osztott jel a négyzetes egyenirányítóra (ún. RMS detektorra) kerül. A négyzetes
egyenirányító kimenetén a bemenetére érkező villamos jel négyzetes, négyzetgyökös
időátlagával arányos villamos jel jeleni meg. A jel innét egy F, S időállandójú átlagértékképzőre, vagy I időállandójú (lásd: Idősúlyozás c. pont) átlagértékképzőre és csúcsdetektorra
kerül, majd a kijelzőn a hangnyomás effektív értékével arányos zajszintkijelzést kapunk dBben kifejezve.

3.3.6

Villamosjel-kimenet
A bemeneti jel vagy a zajszintmérőben már előfeldolgozott jel további elemzése érdekében
számos zajszintmérő el van látva villamosjel-kimenettel, amelyen a kijelzőre kerülő
zajszinttel arányos villamos jel (általában feszültségjel) jelenik meg. A jel villamos
mérőműszerre vezethető, és a műszer által mutatott érték a kijelzőn megjelenővel arányos.
A villamosjel-kimenet lehet analóg vagy digitális. Előbbi esetben a kijelzett értékkel arányos
villamos jel, utóbbiban a kijelzett értékkel megegyező információ jelenik meg a jelkimeneten.
A mai modern zajszintmérőkön analóg villamosjel-kimenet mellett vagy helyett digitális
jelkimenet található, amelynek segítségével a készülék számítógépre kapcsolható, és így
automatikus mérés-adatgyűjtésre van lehetőség.

3.4

Integráló zajszintmérő
Olyan zajszintmérő, amely a zajszint pillanatnyi értéke mellett annak meghatározott
időtartamra (időszakra) eső átlagértékét is kijelzi.

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Statikus nyomás psta, Pa
A statikus nyomás egy közeg egy pontjában lévő nyomás; amikor a közeg nyugalmi
állapotban van (nincs hanghullám).

4.2

Hangnyomás pillanatértéke p(t), Pa
A hangnyomás pillanatértéke hanghullám esetén a közegben egy pontban adott időpillanatban
észlelhető nyomásérték és a nyugalmi állapotra jellemző statikus nyomásérték különbsége.

4.3

Hangnyomás (RMS érték) peff, Pa
A hangnyomás hatásos (effektív) értéke (röviden: hangnyomás) adott pontban a pillanatnyi
hangnyomás meghatározott időintervallumra vett négyzetes középértékének négyzetgyöke.
A hangnyomás effektív értékével (RMS átlagával) arányos jelet a gyakorlatban RMS
detektorral állítják elő.
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4.4

Hangnyomás csúcsértéke ppk, Pa
A hangnyomás csúcsértéke adott idő
id intervallum alatt a pillanatnyi hangnyomás abszolút
értékének legnagyobb értéke.

4.5

Hangnyomás vonatkoztatási értéke p0, Pa
A hangnyomás vonatkoztatási értéke (röviden:
(röviden: alapértéke) az a hangnyomás, amelynek
effektív értéke 20 µPa. Megállapodás szerint választott érték; egészséges, 30 év körüli
emberek átlagos hallásküszöb értéke levegőben.
leveg

4.6

Hangnyomásszint Lp, dB

ahol:
p
p0

20 ∗ lg

a vizsgált hangnyomás effektív
ef
értéke,
a hangnyomás alapértéke.

Ez a hangnyomásszint decibelben kifejezett értéke, amelyet a számérték mellett feltüntetett
dB jellel jelölünk (például: Lp = 40 dB). Ha más jelző nem szerepel, akkor a hangnyomás
effektív értékén mindig a négyzetes-négyzetgyökös
négyzet
(RMS) időátlagot
őátlagot kell érteni.
4.7

Frekvencia-súlyozás
súlyozás (A, B, C és D frekvencia-szűrők)
frekvencia
A frekvencia-súlyozás
súlyozás egy készülék vagy mérőeszköz
mér eszköz specifikációjának megfelelően
megfelel
definiált
frekvencia átvitele. A frekvencia-szűrő
frekvencia
egyes frekvenciákat az előírt
őírt csillapításának megfelelő
megfelel
súllyal veszi figyelembe. Frekvenciafüggő
Frekvenciafügg csillapításuk (frekvencia jelleggörbéjük) szerint
megkülönböztetünk A, B, C és D súlyozó szűrőket,
sz ket, melyek névleges csillapítása a 7. fejezet
7.3.2 pontjában, a 4. táblázatban található.
talá

2. ábra: A, B, C és D frekvencia-szűrő
frekvencia
jelleggörbéje
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4.8

Idősúlyozás (F, S és I idősúlyozó áramkörök)
Az idősúlyozás a készülék időállandóját meghatározó exponenciális függvény, amely azt
fejezi ki, hogy a frekvenciasúlyozott hangnyomás bizonyos idő elteltével mennyire van jelen
a kijelzett értékben. Időállandójuk szerint az idősúlyozó áramkörök három csoportba
oszthatók:
•
F (gyors lefutású, időállandója:
τ=
125 ms),
•
S (lassú lefutású, időállandója:
τ=
1000 ms),
•
I (impulzus, időállandója:
τt =
5 ms, a tároló áramköré: = 1,5 s).

4.9

Zajszint L, dB
A zajszint: frekvencia- és idő szerint súlyozott hangnyomásszint. Értéke a 4.6
Hangnyomásszint pontban lévő összefüggéssel számítható, de a számlálóban szereplő p a
szabványos frekvencia- és idősúlyozású hangnyomás. A zajszint teljes megnevezésében a
használt frekvencia-szűrőre és idősúlyozásra is utalni kell.
Ha a zajszint szó mellett külön jelzőt nem használnak, az A frekvencia- és F idősúlyozást
jelent. A zajszintet ennek megfelelően LAF-fel jelölik. Ettől eltérő súlyozásnál annak fajtáját
egyértelműen meg kell nevezni, például: S idősúlyozású és C frekvenciasúlyozású zaj-szint;
jele: LCS (az indexben a frekvencia-súlyozás szerepel előbb).
Általánosan: „A” frekvenciasúlyozású- és „τ” időállandójú szűrővel mért hangnyomászszint
időbeli lefutása a következő összefüggéssel számítható:
$"
!"
1
∗ ∞
∗
# '
20 ∗
&
%
ahol:
τ
az F- vagy S típusú idősúlyozó áramkör időállandója, s,
ζ
integrálási változó; (- ∞ ÷ t) határok között fut, s,
A frekvencia-szűrővel súlyozott hangnyomás pillanatérték, Pa,
pA
p0
a referencia-hangnyomás, Pa.

4.10

Zajszint maximális értéke Lmx, dB
A zajszint maximális értéke a frekvencia- és idősúlyozott hangnyomásszint maximuma a
vizsgált időintervallumban. (A súlyozásba tehát idő- és frekvenciasúlyozás is beleértendő!)
Jelölése például: LAFmx, illetve LCSmx.
Lmx jelölés alatt A frekvencia- és F idősúlyozást értünk. Ettől eltérő súlyozást az indexben
jelölni kell. (Az indexben nem „max” hanem „mx” szerepel!)

4.11

Frekvencia-súlyozott hangnyomásszint csúcsértéke Lpk, dB.
Frekvenciasúlyozott hangnyomásszint csúcsértéke: Szabványos szűrővel frekvenciasúlyozott,
de idősúlyozást nem tartalmazó hangnyomásszint legnagyobb értéke a vizsgált időintervallumban.
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4.12

Egyenértékű zajszint Leq, dB
Az egyenértékű zajszint a mért zajszint vizsgálat időintervallumába eső részének időátlagával
azonos nagyságú, időben állandó zajszint, amelynek nagysága a vizsgált zajszintre jellemző.
A zajszint időátlaga (t1 ÷ t2) időintervallumban, A-súlyozású frekvencia-szűrő esetén:
1
, .∗ 0
/
1
10
∗
+
2
(
)*(
ahol:
T = t2 – t1
a vizsgált időintervallum szélessége.
„A” frekvencia-szűrővel súlyozott hangnyomás pillanatérték (Pa) négyzete,
a referencia-hangnyomás (20*10-6 Pa) négyzete.

4.13

Zajterhelés (expozíció) E, Pa2s
A zajterhelés a frekvencia-súlyozott hangnyomás pillanatérték-négyzetek (t1 ÷ t2)
időintervallumbeli integrálja, amely az időátlag kiszámításánál is szerepel. A-szűrővel
súlyozott hangnyomásnál:
3
ahol:

0

4
1

/

„A” frekvencia szűrővel súlyozott hangnyomás pillanatérték (Pa) négyzete,
t1, illetve t2
az integrálási időintervallum kezdete és vége (s).
4.14

Zajterhelés szintje LE, dB
A zajterhelés szintje a frekvencia-súlyozott zajterhelés és a zajterhelés vonatkoztatási értéke
hányadosából számított tízes alapú logaritmus tízszerese:
0
/
3
1
10 ∗ +
2 10 ∗
5
( + 10 ∗
3
∗ahol:
∗E0 =
p0 = 20 µPa,
T0 = 1 s.

a zajterhelés vonatkoztatási értéke,

Ha nincs frekvencia-súlyozásra utaló index, az A-súlyozású frekvencia-szűrőt jelent.
Jele LAE, illetve LE. Más frekvencia-súlyozást az E-index előtt mindenképp jelezni kell.
Néhány irodalomban az LE jelölés helyett a SEL (Sound Exposure Level) jelölést használják,
A súlyozás esetén ASEL-el jelölik.
4.15

Vonatkoztatási irány
A vonatkoztatási irány a hanghullám beesési iránya, amelyre a zajszintmérő metrológiai
jellemzői vonatkoznak és amely mellett azokat vizsgálni kell.
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4.16

Beesési szög θ, °
A beesési szög a hanghullám tényleges érkezési irányának a vonatkoztatási iránnyal bezárt
szöge.
Az érkezési irányt a hangtérben a hangforrást a mérőmikrofonnal összekötő egyenes
határozza meg.

4.17

Diffúz hangtér
A diffúz hangtérre az jellemző, hogy adott pontjába egy adott frekvenciájú hanghullám,
minden irányból azonos valószínűséggel (gyakorisággal) érkezik.

4.18

Alaphiba (alapcsillapítás) ha, dB
Az alaphiba vonatkoztatási hangnyomásszinten és –frekvencián a zajszintmérő által kijelzett
zajszintértéknek és a készülék bemenetére érkező zajszint helyes értékének a különbsége:
ha = xmért - xhelyes
ahol:
xmért
xhelyes

a zajszintmérő által kijelzett zajszintérték,
a zajszintmérő bementére érkező zajszint helyes értéke.

4.19

Zajszint linearitási hibája (szint linearitási hiba), dB
A zajszint linearitási hibáját (szint linearitási hiba) adott frekvencián úgy kapjuk, hogy az
adott mérési pontban az alaphibából levonjuk a vonatkoztatási tartományban 1 kHz-en, a
vonatkoztatási hangnyomásszinten mért alaphibát és az így kapott mennyiségből még
levonjuk az elektronikus frekvencia-súlyozás adott frekvencián mért csillapítását.

4.20

Lineáris működési tartomány
A lineáris működési tartomány minden egyes méréshatárban, az az alsó és felső határok közé
eső résztartomány, ahol a szint linearitási hibák a 7. fejezet 7.10 pontjában előírt megfelelő
tűréshatár értékek között vannak.

4.21

Jelzési tartomány
A mérendő zajszint azon értékeinek összessége (tartománya), melyekre vonatkozóan a
zajszintmérő a skálatartományába eső kijelzést ad, függetlenül attól, hogy a kijelzett értékhez
tartozik-e megadott (előírt) pontossági jellemző.

4.22

Résztartomány
Ha a jelzési tartomány több részre oszlik, akkor ezeket résztartományoknak nevezzük.
Minden résztartományt és annak lineáris működési tartományát a megfelelő alsó és felső
határértékkel meg kell adni.

4.22.1

Legérzékenyebb résztartomány
A legérzékenyebb résztartomány az adott zajszintmérővel mérhető legkisebb zajszint
értékeket tartalmazó résztartomány.

4.22.2

Legérzéketlenebb résztartomány
A legérzéketlenebb résztartomány az adott zajszintmérővel mérhető legnagyobb zajszint
értékeket tartalmazó résztartomány.

4.23

Átfedési sáv
Az átfedési sáv két szomszédos résztartomány közös része, amelybe eső zajszintértékek
mindkettőben egyaránt előfordulnak.
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4.24

Teljes zajszint-tartomány (mérési tartomány)
A teljes zajszint-tartomány a névleges mérési tartomány, amelynek alsó határa a jelen előírás
7. fejezet 7.3 pontjában szereplő tűréshatárok között mérhető legkisebb zajszint, felső határa
ugyanezen tűréshatárok között mérhető, túlvezérlést még nem okozó legnagyobb zajszint.
Osztóval ellátott több jelzési tartományú zajszintmérőnél a teljes zajszint-tartomány alsó
határa a legérzékenyebb résztartományban hitelesen mérhető legkisebb zajszint, felső határa a
legérzéketlenebb résztartományban hitelesen mérhető, túlvezérlést még nem okozó
legnagyobb zajszint.
A teljes zajszint-tartomány a teljes jelzési tartománnyal megegyező, vagy annak egy része
lehet.

4.25

Vonatkoztatási hangnyomásszint, dB
A vonatkoztatási hangnyomásszint a zajszintmérő elektroakusztikai jellemzőinek vizsgálatára
specifikált hangnyomásszint.
Értékét a készülék gyári specifikációja tartalmazza. Ha nincs megadva, az elektro-akusztikai
jellemzőket 94 dB-es hangnyomásszinten kell vizsgálni. Ha ez kívül esik a készülék mérési
tartományán, akkor 84 dB, illetve ha ez sem megfelelő, akkor 74 dB a javasolt érték.

4.26

Vonatkoztatási szinttartomány, dB
A vonatkoztatási szinttartomány a teljes zajszint-tartománynak az a része, amelyet a
zajszintmérő elektroakusztikai jellemzőinek vizsgálatára specifikáltak és a hangnyomásszint
vonatkoztatási értékét tartalmazza.

4.27

Vonatkoztatási frekvencia (hitelesítési frekvencia), Hz
A zajszintmérő érzékenység-vizsgálatához használt szinuszos hangnyomás-jel névleges
frekvenciája, amely (160 ÷ 1.250) Hz tartományba esik.
Értékét a készülék gyári specifikációja tartalmazza. Ha nincs megadva, akkor az 1.000 Hz (1
kHz)-es vizsgálati frekvenciát kell választani.

4.28

Hangnyomásszint-etalon (akusztikus kalibrátor, pisztonfon)
A helyszíni beszabályozáshoz használt hangnyomásszint-etalon a zajszintmérő üzem közbeni
beszabályozására használt hangforrás, amely egyetlen munkapontban, a vonatkoztatási
hangnyomásszinten, vonatkoztatási frekvenciának megfelelő, szinuszos hangjelet biztosít. A
beszabályozást a zajszintmérő használója saját maga végzi.
A helyszíni beszabályozáshoz használt hangnyomásszint-etalon által kibocsájtott hangjel az
emberi hallás frekvencia-tartományába eső vonatkoztatási frekvenciának megfelelő hang.

4.29

Szinuszos hullámcsomag
A szinuszos hullámcsomag egy- vagy többperiódusú szinuszos hullámjel, amely a szinuszos
hanghullám valamely null-átmeneténél indul, illetve ér véget. (A null-átmenet olyan
időpillanat, amikor a hangnyomás pillanatértéke illetve az ennek megfelelő szinuszos jel
pillanatnyi értéke éppen nulla.)

4.30

Szinuszos hullámcsomagra adott válasz, dB
A szinuszos hullámcsomagra adott válasz a hullámcsomag időtartama alatt mért legnagyobb
zajszint vagy zajterhelés-szint és a hullámcsomaggal azonos lefutású, de folyamatos szinuszos
hanghullám (amelyből a hullámcsomag származik) hangnyomásszintjének, illetve zajterhelésszintjének a különbsége.
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4.31

Szinuszos hullámcsomagra adott válasz vonatkoztatási értéke, dB
A szinuszos hullámcsomagra adott válasz vonatkoztatási értéke nem más, mint az előző
pontban meghatározott válasz helyes értéke.

4.32

Szinuszos hullámcsomagra adott válasz hibája, dB
A szinuszos hullámcsomagra adott válasz hibája a megadott jelszintű és időtartamú szinuszos
hullámcsomagra adott válasz (vizsgált műszer által mutatott érték) és a válasz helyes értéke
közötti különbség.

4.33

Csúcstényező
A csúcstényező a vizsgált időszakban a hangnyomás csúcsértékének és effektív értékének
hányadosa. Folyamatos, szinuszos hangjel csúcstényezője: √2.

4.34

Laboratóriumi hangnyomásszint-etalon (akusztikus kalibrátor)
A laboratóriumi hangnyomásszint-etalon zajszintmérők hitelesítésekor használt, akusztikus
hangjelet kibocsátó etalon berendezés. Hangnyomásszintje, frekvenciája és torzítása
megfelelő pontossággal ismert.

4.35

Frekvencia-jelleggörbe
A zajszintmérő frekvencia-jelleggörbéje a mutatott zajszintnek a bemeneti frekvencia
függvényeként való grafikus ábrázolása.
A zajmérőre jellemző frekvencia jelleggörbék pl. a Lin (Z), A, B, C, D szűrők átviteli
karakterisztikái.

4.36

Pontosság
A pontosság a zajszintmérő azon tulajdonsága, hogy a mért zajszint kijelzett értéke a zajszint
helyes értékét milyen mértékben közelíti. A zajszintmérők pontosságát a (0 ÷ 3) osztályba
sorolással fejezzük ki.

4.37

Pontossági osztály
A pontossági osztály zajszintmérők jellemzésére kialakított csoportosítás, amely azokat
rendeltetésük és mérési hibáik előírt korlátok közé esése alapján csoportosítja (osztályba
sorolja). A zajszintmérő pontossági osztálya a 3. táblázatban szereplők egyike lehet.
3. táblázat
Pontossági osztály
0
1
2
3

A zajszintmérő rendeltetése
Etalon
Szigorúan meghatározott akusztikai körülmények között végzendő nagy
pontosságú laboratóriumi, valamint nem laboratóriumi mérésekhez
Normál pontosságú, nem laboratóriumi (üzemi) mérésekhez
Közelítő pontosságú, nem laboratóriumi (üzemi) mérésekhez (pl. durva
határérték-túllépés

A fenti (0 ÷ 3) pontossági osztályok egyikének történő megfelelés azt jelenti; hogy a
zajszintmérő rendeltetésszerű használata esetén az általa kijelzett (illetve a villamos
kimeneten megjelenő) zajszint-értékek minden egyes vizsgált paramétere az adott pontossági
osztályra vonatkozó hibahatáron belül van.
4.38

Mérési frekvenciák tartománya
A mérési frekvenciák tartománya azon bemenő frekvenciák összessége, amelyekből álló zaj
szintjét a zajszintmérő a pontossági osztályának megfelelő hibahatárokon belül képes mérni.
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4.39

Vonatkoztatási (referencia) körülmények
Olyan használati körülmények, amelyek a mérési eredmények összehasonlíthatóságát
biztosítják, és amelyeket ezért a zajszintmérő metrológiai jellemzőinek meghatározásakor,
illetve ellenőrzésekor (típusvizsgálat, hitelesítés, minősítés, kalibrálás) be kell tartani.
Vonatkoztatási körülmények mellett a befolyásoló mennyiségek változásának a mérési
eredmény bizonytalanságára gyakorolt hatása minimális. A vonatkoztatási körülményeket
csak az összes; zajszintmérő metrológiai tulajdonságait befolyásoló mennyiség
vonatkoztatási- (referencia) értékeinek megadásával lehet megadni.

4.39.1

Vonatkoztatási- (referencia) hőmérséklet, °C
A hőmérsékletnek azon állandósult értékei, amelyek mellett a zajszintmérő hőmérsékleti
járulékos hibája elhanyagolható. A vonatkoztatási hőmérséklet megadható a vonatkoztatásihőmérséklet névleges értékével és az attól való eltérés alsó és felső korlátjával, például: (+ 25
± 1) °C.
Másik lehetőség, hogy a vonatkoztatási hőmérséklet-tartomány alsó és felső korlátját adjuk
meg, például: (+ 24 ÷ + 26) °C.

4.39.2

Vonatkoztatási- (referencia) helyzet
A zajszintmérő azon helyzete, amelyre azt tervezték. A zajszintmérő vonatkoztatási helyzetét
– ha van ilyen – a mérőeszköz gyártói specifikációja tartalmazza.
Ha a zajszintmérőn nincs különleges használati helyzetre utaló jelzés, az azt jelenti, hogy a
zajszintmérőnek bármely helyzetében hitelesnek kell lennie.

4.40

Üzemi körülmények
Az üzemi körülmények olyan környezeti feltételek összessége, amelyek mellett a
zajszintmérő pontossági osztályának megfelelő hiteles értékmutatás a zajszintmérő
rendeltetésének megfelelő használat mellett elvárható.
Üzemi körülmények között a zajszintmérő pontatlanabb lehet, mint vonatkoztatási
körülmények között, mert értékmutatása (kijelzése) a befolyásoló mennyiségek értékétől
függően is változik, az alaphibához járulékos hiba is adódhat (például: hőmérséklet-járulékos
hiba).

4.41

Zajszintmérő mérésügyi hitelesítése
A mérésügyi hitelesítés a zajszintmérő méréstechnikai tulajdonságainak meghatározásából és
annak közhitelű tanúsításából álló, kizárólag az MKEH által végezhető hatósági tevékenység.
A hitelesítésnek előfeltétele a sikeres típusvizsgálat alapján kiadott hitelesítési engedély. A
hitelesítés megtörténtét hitelesítési bélyegzés és hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. A
hitelesítés mindig meghatározott ideig érvényes.

5.

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK
A szerkezeti kialakításra vonatkozó követelmények elsősorban a hitelesítési engedély
kiadásának feltételeként végzett típusvizsgálati eljárás során kerülnek ellenőrzésre. A
hitelesítendő zajszintmérő szerkezeti kialakítása feleljen meg:
•
a zajszintmérő gyártási dokumentációjában rögzített,
•
a típusvizsgálati eljárás során előírt, és
•
a jelen előírásban részletezett követelményeknek.
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5.1

Szállíthatóság
A zajszintmérőknek ki kell állniuk a szokásos szállítási igénybevételeket, tehát a gyártó
előírásainak megfelelő csomagolásban szállítva nem következhet be törés vagy olyan
maradandó károsodás, amely a zajszintmérő pontatlanságát a neki megfelelő pontossági
osztály hibahatárát meghaladóra növelné.

5.2

Mértékegység
A mutatott zajszintértéket a zajszintmérőnek a hangnyomás alapszintjéhez viszonyított hangnyomásszinten kell kijeleznie. A zajszintmérőnek dB (decibel) egységben kell skálázva
lennie. A zajszintmérőkön más mértékegység is lehet, de akkor is legalább egy skálának dBben kell lennie.

5.3

Digitális számkijelzés

5.3.1

Legnagyobb zajszintérték tárolása
A digitális kijelzésű zajszintmérőnek legalább egy olyan üzemmódja legyen, amelynél
tárolódik és a kijelzőről leolvasható a vizsgált időintervallumban fellépő legnagyobb
frekvencia- és idősúlyozott hangnyomásszint.

5.3.2

Számkijelző felbontása
A digitális kijelzés felbontása – pontossági osztálytól függetlenül – legalább 0,1 dB legyen.

5.4

Üzem közbeni beszabályozás
A zajszintmérő legyen alkalmas üzem közbeni beállításra. Nem szükséges, hogy a
beszabályozáshoz használt hangnyomásszint-etalon vagy más hasonló segédeszköz a zajszintmérő része legyen. A zajszintmérő hiteles mérésre csak a mérések megkezdése előtti
előírásszerű beszabályozás után használható.

5.5

Tápfeszültség kijelzése telepes készüléknél
Telepes zajszintmérőnek legyen olyan tápfeszültség kijelzése, amely a legnagyobb terhelés
esetén mutatja a tápfeszültséget, vagy legalább is jelzi a telep gyengeségét. Ha ez a jelző
tápfeszültség hiányt mutat, az azt jelenti, hogy a mért zajszintérték nem hiteles, a készülékben
elemet kell cserélni. Ilyenkor a hitelesítés csak elemcsere után folytatható feltéve, hogy
elemcserét követően a táptelep gyengeségére utaló jelzés megszűnik. Telepgyengeség
jelzéseként a kijelző automatikus lekapcsolódása is megengedett.

5.6

Túlvezérlésjelző
A 0 pontossági osztályú zajszintmérőknek, és valamennyi impulzus-zajszintmérőnek kell
legyen túlvezérlésjelzője. A túlvezérlésjelző akkor jelez, ha a szinuszos jel hatására a
bemeneti fokozat vagy a súlyozó szűrő túlvezérlése következtében a kijelzett zajszintérték a
helyes értéktől jobban eltér, mint a 7.3.2 pont 5. táblázatában szereplő érték.

5.7

Műszerkönyv
A zajszintmérőt megfelelő műszerkönyvvel kell ellátni, amelyből annak pontossági osztálya
megállapítható, és amelyben a zajszintmérő szállításával, üzembe helyezésével, kalibrálásával
és karbantartásával kapcsolatos tudnivalók szerepelnek. A műszerkönyvben a fentieken kívül
az alábbi adatoknak kell szerepelniük:
•
zajszintmérő megnevezése,
•
zajszintmérő pontossági osztálya,
•
mikrofon típusa,
•
vonatkoztatási hangnyomásszint,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vonatkoztatási szinttartomány,
vonatkoztatási frekvencia,
frekvencia-szűrő(k) típusa (frekvencia-jelleggörbék),
idősúlyozó szűrő(k) típusa (időállandók),
mérési frekvenciák tartománya,
lineáris (elsődleges) kijelzési tartomány,
legkisebb terhelő impedancia villamosjel-kimenet esetén,
kezelési útmutató (kezelőszervek, azok használata),
bemelegedési idő, amely a hiteles érték-mutatáshoz szükséges,
üzem közbeni beszabályozás módja,
villamos-bemeneti
jellemzői
(bemeneti
zajszintmérő
feszültségtartomány).

impedancia-

és

A műszerkönyvnek magyar nyelvűnek kell lennie (ettől a hitelesítő kellő nyelvtudás
ismeretében eltekinthet).

6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1

Zajszintmérőn alkalmazott jelzések csoportosítása
A zajszintmérőn alkalmazott jelzések két csoportba sorolhatók. Az egyikbe tartoznak a
zajszintmérő azonosíthatóságát biztosító adatok (gyártó, típus, gyári szám stb.), a másikba a
mérőeszköz főbb metrológiai jellemzői (mérési tartomány, pontossági osztály stb.).
A hitelesítendő zajszintmérő jelölései, feliratai feleljenek meg:
•
a gyártó gyártási dokumentációjában rögzített, és
•
a típusvizsgálati eljárás során előírt követelményeknek.
A jelölésekre, feliratozásra vonatkozó követelmények a hitelesítési engedély kiadásának
feltételeként végzett típusvizsgálati eljárás során ellenőrzésre kerülnek. Ugyanakkor, a
műszerek hitelesítésekor (különösen a javítás utáni hitelesítéskor) is szükség lehet e
követelmények teljesülésének eseti ellenőrzésére, ezért azok közül a legfontosabbakat, jelen
hitelesítési előírás következő pontjaiban összefoglaljuk.

6.2

Kötelező jellegű feliratok
A zajszintmérőkön maradandóan, egyértelműen és könnyen olvashatóan fel kell tüntetni az
alábbiakat:
•
zajszintmérő pontossági osztálya,
•
zajszintmérő megnevezése
•
gyártó neve, vagy bejegyzett jele (ún. „logo”-ja),
•
zajszintmérő típusjele, vagy típusszáma,
•
zajszintmérő gyártási száma.
A fenti jelöléseket úgy kell elhelyezni, hogy azok a zajszintskála, illetve a kijelzett zajszintérték jelöléseitől jól elkülönüljenek.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1

Pontossági osztály
A vizsgálni kívánt készülék 0; 1; 2 vagy 3 pontossági osztályba sorolható kell legyen.
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7.2

Mérési frekvenciák tartománya
A zajszintmérő mérési frekvenciáinak tartománya:
•
0 és 1 pontossági osztályú zajszintmérők esetén legalább:
•
2 pontossági osztályú zajszintmérők esetén legalább:
•
3 pontossági osztályú zajszintmérők esetén legalább:

(20 ÷ 20.000)
(20 ÷ 8.000)
(31,5 ÷ 8.000)

Hz,
Hz,
Hz.

7.3

Frekvencia-szűrés
Hitelesítendő zajszintmérőnél követelmény, hogy legalább A frekvencia-súlyozású szűrője
legyen.

7.3.1

Frekvencia-szűrők jelleggörbéje
A zajszintmérők frekvencia-súlyozását végző A, B, C és D frekvencia-szűrők névleges
frekvencia-jelleggörbéjét a 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat

Névleges frekvencia,
Hz

A

10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1.000
1.250
1.600
2.000
2.500
3.150
4.000
5.000
6.300
8.000
10.000
12.500
16.000
20.000

- 70,4
- 63,4
- 56,7
- 50,5
- 44,7
- 39,4
- 34,6
- 30,2
- 26,2
- 22,5
- 19,1
- 16,1
- 13,4
- 10,9
- 8,6
- 6,6
- 4,8
- 3,2
- 1,9
- 0,8
0
+ 0,6
+ 1,0
+ 1,2
+ 1,3
+ 1,2
+ 1,0
+ 0,5
- 0,1
- 1,1
- 2,5
- 4,3
- 6,6
- 9,3

A zajszintmérő
B
C
frekvencia-szűrőinek viszonylagos csillapítása, dB
- 38,2
- 14,3
- 33,2
- 11,2
- 28,5
- 8,5
- 24,2
- 6,2
- 20,7
- 4,4
- 17,1
- 3,0
- 14,2
- 2,0
- 11,6
- 1,3
- 9,3
- 0,8
- 7,4
- 0,5
- 5,6
- 0,3
- 4,2
- 0,2
- 3,0
- 0,1
- 2,0
0
- 1,3
0
- 0,8
0
- 0,5
0
- 0,3
0
- 0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
- 0,1
- 0,1
- 0,2
- 0,2
- 0,3
- 0,4
- 0,5
- 0,7
- 0,8
- 1,2
- 1,3
- 1,9
- 2,0
- 2,9
- 3,0
- 4,3
- 4,4
- 6,1
- 6,2
- 8,4
- 8,5
- 11,1
- 11,2

Készítette: Törökné Farkas Zsuzsa
Ellenőrizte: Kálóczi László
2. kiadás
Készült: 2015. 02. 16.
Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes!

D
- 26,6
- 24,6
- 22,6
- 20,6
- 18,7
- 16,7
- 14,7
- 12,8
- 10,9
- 9,0
- 7,2
- 5,5
- 4,0
- 2,6
- 1,6
- 0,8
- 0,4
- 0,3
- 0,5
- 0,6
0
+ 2,0
+ 4,9
+ 7,9
+ 10,4
+ 11,6
+ 11,1
+ 9,6
+ 7,6
+ 5,5
+ 3,4
+ 1,4
- 0,7
- 2,7
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7.3.2

Frekvencia-jelleggörbétől való legnagyobb eltérése
A zajszintmérők csillapításának adott frekvencia-jelleggörbe szerinti helyes értéktől való
eltérése sehol sem lépheti túl az 5. táblázat megfelelő (0 ÷ 3) pontossági osztályú oszlopában
szereplő értéket.
5. táblázat

Névleges
frekvencia, Hz
10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1.000
1.250
1.600
2.000
2.500
3.150
4.000
5.000
6.300
8.000
10.000
12.500
16.000
20.000

0
1
2
3
pontossági osztályú zajszintmérő esetén a legnagyobb megengedett hiba, dB
+ 2; - ∞
+ 3; - ∞
+ 5; - ∞
+ 5; - ∞
+ 2; - ∞
+ 3; - ∞
+ 5; - ∞
+ 5; - ∞
+ 2; - ∞
+ 3; - ∞
+ 5; - ∞
+ 5; - ∞
±2
±3
±3
+ 5; - ∞
± 1,5
±2
±3
+ 5; - ∞
±1
± 1,5
±3
±4
±1
± 1,5
±2
±4
±1
± 1,5
±2
±3
±1
± 1,5
±2
±3
±1
± 1,5
±2
±3
± 0,7
±1
± 1,5
±3
± 0,7
±1
± 1,5
±2
± 0,7
±1
± 1,5
±2
± 0,7
±1
± 1,5
±2
± 0,7
±1
± 1,5
±2
± 0,7
±1
± 1,5
±2
± 0,7
±1
± 1,5
±2
± 0,7
±1
± 1,5
±2
± 0,7
±1
± 1,5
±2
± 0,7
±1
± 1,5
±2
± 0,7
±1
± 1,5
±2
± 0,7
±1
± 1,5
± 2,5
± 0,7
±1
±2
±3
± 0,7
±1
±2
±3
± 0,7
±1
± 2,5
±4
± 0,7
±1
± 2,5
± 4,5
± 0,7
±1
±3
±5
±1
± 1,5
± 3,5
±6
+ 1; - 1,5
+ 1,5; - 2
± 4,5
±6
+ 1; - 2
+ 1,5; - 3
±5
±6
+ 2; - 3
+ 2; - 4
+ 5; - ∞
+ 6; - ∞
+ 2; - 3
+ 3; - 6
+ 5; - ∞
+ 6; - ∞
+ 2; - 3
+ 3; - ∞
+ 5; - ∞
+ 6; - ∞
+ 2; - 3
+ 3; - ∞
+ 5; - ∞
+ 6; - ∞
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7.4

Bemelegedési idő
A gyártó által megadott bemelegedési idő után, de legkésőbb a bekapcsolástól számított 10
perc elteltével a készüléknek be kell melegednie annyira, hogy onnantól kezdve – változatlan
környezeti feltételek mellett – az azonos bemenő jelhez tartozó kijelzett érték 1 órán belüli
megváltozása ne haladja meg a 6. táblázatban szereplő legnagyobb megengedett értéket:
6. táblázat
Pontossági osztály
Legnagyobb megengedett 1 órán belüli
értékváltozás, dB

7.5

0

1

2

3

± 0,2

± 0,3

± 0,5

± 0,5

Alaphiba
Bemelegedés után a zajszintmérő alaphibája nem lépheti túl a 7. táblázatban szereplő értéket.
7. táblázat
Pontossági osztály
Megengedett legnagyobb alaphiba, dB

7.6

0
± 0,4

1
± 0,7

2
± 1,0

3
± 1,5

Osztó járulékos hibája
A több szinttartományú zajszintmérők osztóval vannak ellátva. Az osztó (arányos osztás)
járulékos mérési hibája a zajszintmérő pontossági osztálya és a vizsgálati frekvencia
függvényében nem haladhatja meg az alábbi táblázatban szereplő értéket:
8. táblázat
Pontossági osztály →
Frekvenciasáv, Hz, ↓
31,5 ÷ 8.000
20 ÷ 12.500

7.7

0

1

2

3

± 0,3
± 0,5

± 0,5
± 1,0

± 0,7
–

± 1,0
–

RMS detektor járulékos hibája
Az RMS detektor hangnyomás RMS értékének meghatározásához szükséges négyzetes
egyenirányítását 200 s hosszúságú pozitív- és negatív négyszögimpulzusokból, illetve 100
ms-onként ismétlődő, 2.000 Hz-es szinuszos jelből álló impulzuscsomagokkal kell
ellenőrizni. Az ellenőrzés során a dB-ben megjelenő zajszint-értékek eltérése az
impulzuscsomag effektív értékétől a készülék pontossági osztálya és a csúcstényező
függvényében nem haladhatja meg a 9. táblázatban szereplő értéket.
9. táblázat
Pontossági osztály
0
1
2
3

Üzemmód
impulzus
egyéb
impulzus
egyéb
impulzus
egyéb
impulzus
egyéb

A legnagyobb hiba (dB), ha a csúcstényező
≤3
≤5
≤ 10
± 0,5
± 0,5
± 1,0
± 1,0
± 1,5
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± 0,5

± 1,0

± 1,0
–
± 1,0
–
± 1,0
–

± 1,5
–
–
–
–
–
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7.8

Idősúlyozó szűrő járulékos hibája
Az időállandók vizsgálatához alkalmazott, 10. táblázatban szereplő impulzuscsomagok
hatására kijelzett zajszintértékek a velük azonos csúcsértékű, de folyamatos szinuszos jel
hatására kijelzett értékektől nem térhetnek el jobban, mint a táblázat 4. oszlopában szereplő
érték.
A 10. táblázat 5 ÷ 8. oszlopában szereplő értékek a vizsgálat során impulzuscsomagok
hatására kijelzett zajszintértékek tűrését mint a vizsgálhatóság alapfeltételét jelentik.
10. táblázat

Időállandó Impulzuscsoma Impulzus Mutatott értékek
0
1
2
3
g frekvenciája időtartama
megengedett
pontossági osztályú zajszintmérő
Hz
ms
legnagyobb eltérése
mutatott értékeinek tűrése
dB
dB
8
0
0
0
0
0
2.000
- 0,6
± 0,5
–
–
–
S
1.000 ÷ 2.000
500
- 4,1
± 0,5
± 1,0
± 2,0
± 2,0
(lassú)
200
- 7,4
± 2,0
–
–
–
50
- 13,1
± 2,0
–
–
–
8
0
0
0
0
0
200
-1,0
± 0,5
–
–
–
F
50
-4,8
± 2,0
–
–
–
1.000 ÷ 2.000
(gyors)
20
-8,3
± 2,0
–
–
–
+ 1,0
+ 1,0
5
-14,1
± 2,0
± 1,0
-2,0
- 3,0
8
0
0
0
0
0
20
-3,6
± 1,5
± 1,5
± 2,0
± 2,0
I
2.000
(impulzus)
5
- 8,8
± 2,0
± 2,0
± 3,0
± 3,0
2
- 12,6
± 2,0
± 2,0
–
–
7.9

S, F és I idősúlyozással mért zajszintértékek megengedett legnagyobb eltérése
Folyamatos szinusz jel mérésekor az S, F, illetve I időállandóval mért zajszintértékek közötti
különbség nem lehet több 0,1 dB-nél a 0, 1 és 2 pontossági osztályú műszereknél, illetve nem
lehet több 0,2 dB-nél a 3 pontossági osztályú műszereknél, a (31,5 ÷ 8.000) Hz-es frekvenciatartományban.

7.10

Szint linearitási hibák legnagyobb megengedett értékei
A zajszintmérő amplitúdó-frekvencia jelleggörbéjének szint linearitási hibája vonatkoztatási
hangnyomásszinthez képest nem haladhatja meg a 11. táblázatban szereplő határértékeket.
11. táblázat
Pontossági osztály →
Leolvasott érték ↓
a lineáris működési tartományon belül
az átfedési sávban

0

1

2

3

± 0,4
± 0,6

± 0,7
± 1,0

± 1,0
± 1,5

± 1,5
± 2,0

A skála átfogásába eső bármely 10 dB-en belüli szintkülönbség esetén a mért amplitúdófrekvencia jelleggörbék egymáshoz mért eltérése nem lépheti túl a 12. táblázatban szereplő
értékeket.
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12. táblázat
Pontossági osztály →
Leolvasott érték ↓
lineáris működési tartományon belül, egymástól
legfeljebb 1 dB zajszint-különbséggel
lineáris működési tartományon belül, egymástól
legfeljebb 10 dB zajszint-különbséggel sávban
lineáris működési tartományon kívül, egymástól
legfeljebb 1 dB zajszint-különbséggel
lineáris működési tartományon kívül, egymástól
legfeljebb 1 dB zajszint-különbséggel

0

1

2

3

± 0,2

± 0,2

± 0,3

± 0,3

± 0,4

± 0,4

± 0,6

± 1,0

± 0,3

± 0,3

± 0,4

± 0,4

± 0,6

± 1,0

± 1,5

± 2,0

7.11

Ismétlődő szinuszos hullámcsomagokra adott helyes válaszértékek, integráló
zajszintmérőknél
Integráló zajszintmérőknek az előző pontban foglalt metrológiai követelmények mellett az
alábbiakat is ki kell elégíteniük:

7.11.1

Szinuszos hullámcsomagra adott zajterhelés válaszértékek, és azok hibasávja
Az integráló zajszintmérők időátlagolását szinuszos hullámcsomagokkal kell ellenőrizni. Az
A, illetve C súlyozású, azonos, (0,25 ÷ 1.000) ms időtartamú, lineáris tartománynak
megfelelő; azonos amplitúdójú, 4 kHz-es szinuszos hullámcsomagokra adott zajterhelés
válaszértékek a zajszintmérő pontossági osztályának függvényében nem térhetnek el jobban a
13. táblázat 2. oszlopában lévő helyes értékektől, mint a táblázat 4., illetve 5. oszlopában
szereplő érték.

7.11.2

Folyamatos hangjel és a belőle származó hullámcsomag egyenértékű válaszértéke
Az integráló zajszintmérő helyes működése esetén Tm idő alatt a folyamatos, szinuszos
hangjel zajszintje (LTm), és ugyanezen idő alatt a jelből kivett N db Tb időtartamú szinuszos
hullámcsomag egyenértékű zajszintje (LNTb) között, mint mért értékek között az alábbi
összefüggésnek kell teljesülnie:
LTm – LNTb = 10*lg[Tm/(N*Tb)]
Ha a zajszintmérő bemenetére Tm = 60 s időtartamig 4 kHz-es szinuszos hullámokból álló
impulzussorozatot adunk, akkor Tm idő alatt a folyamatos, szinuszos hangjel zajszintje (LTm),
és a jelből kivett, ugyanezen időtartamra eső N db Tb időtartamú szinuszos hullámcsomag
egyenértékű zajszintje (LNTb) közötti különbség nem térhet el jobban a 13. táblázat 3.
oszlopában szereplő helyes értéktől, mint a táblázat 4., illetve 5. oszlopában lévő érték, a
zajszintmérő pontossági osztályának megfelelően. (N*Tb szorzat értékéhez a megfelelő Tb a
táblázat 1. oszlopból olvasható ki, és N = 10.)

7.12

Mérőmikrofon nélküli vizsgálatok (közvetlen villamos jellel)
Ahhoz, hogy a készülék metrológiai jellemzőit mérőmikrofon nélkül, közvetlenül villamos
jellel lehessen vizsgálni, a gyártónak meg kell adnia, hogy a mérőmikrofon eltávolítása a
metrológiai tulajdonságokra nézve milyen hatással jár, és azt hogyan kell figyelembe venni
(impedancia stb.).
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13. táblázat
Szinuszos
hullámcsomag
időtartama
Tb, ms

Vonatkoztatási hangnyomásszinten
4 kHz-es szinuszos hullámcsomagra
adott válasz, dB

1.000
500
200
100
50

LAE - Lfolyamatos
LCE - Lfolyamatos
0,0
-3,0
-7,0
-10,
-13,0

Leq - Lfolyamatos
(Tm = 60 s, N = 10
–
–
–
-17,8
–

20

-17,0

–

10

-20,0

–

5

-23,0

-30,8

2

-27,0

–

1

-30,0

–

0,5

-33,0

–

0,25

-36,0

-43,8

Hibasáv (dB)

Pontossági osztály*
1
2
± 0,5
± 1,0
± 0,5
± 1,0
± 0,5
± 1,0
± 1,0
± 1,0
± 1,0
± 1,0
+1,0
± 1,0
-2,0
+1,0
± 1,0
-2,0
+1,0
± 1,0
-2,0
+1,0
± 1,0
-2,0
+1,0
+1,0
-2,0
-3,0
+1,0
+1,0
-2,5
-4,0
+1,0
+1,5
-3,0
-5,0

* Megjegyzés: Hitelesíthető integráló zajszintmérők csak 1 és 2 pontossági osztályban
léteznek.
Közvetlenül villamos jellel csak olyan zajszintmérők vizsgálhatók, amelyeket a gyártó erre
felkészített. Ilyenkor a mikrofont vele egyenértékű villamos impedanciával kell helyettesíteni
(ennek értékét a gyártó műszerkönyvben közli).

8.

HITELESÍTÉS

8.1

Hitelesítő eszközök

8.1.1

Visszavezetettség
Zajszintmérőt csak olyan etalonnal szabad vizsgálni, amely a nemzeti etalon(ok)ra
hitelesítéssel vagy kalibrálással vissza van vezetve.

8.1.2

További speciális követelmények
A hitelesítéshez használt egyes eszközfajták a fentiekben megfogalmazott általános
követelmények mellett ki kell elégítsék az alábbiakban megfogalmazott, speciális
követelményeket.
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8.1.2.1 Mérőerősítő
Zajszintmérő villamos-jellel történő hitelesítéséhez használt mérőerősítő linearitási hibák
miatti bizonytalansága nem lehet nagyobb, mint 0,02 dB.
8.1.2.2 Csillapító (attenuator)
A hitelesítéshez használt elektronikus csillapító csillapítási bizonytalansága nem lehet
nagyobb, mint 0,01 dB.
8.1.2.3 Jelgenerátor
A jelgenerátor linearitási hibák miatti bizonytalansága nem lehet nagyobb, mint 0,02 dB.
8.1.2.4 Digitális voltmérő
A hitelesítéshez használt digitális voltmérő bizonytalansága a vizsgált zajszintértékre
vonatkoztatva nem haladhatja meg a 0,05 dB-t.
8.1.2.5 Konstans RMS generátor
A hitelesítéshez használt RMS generátor szint hibája nem lehet nagyobb, mint ± 0,1 dB.
8.1.2.6 Hangnyomásszint-etalon (pisztonfon; mechanikus)
A zajszintmérők akusztikus (valódi hangjellel) történő hitelesítéshez használt mechanikus
hangnyomásszint-etalon (pisztonfon) vonatkoztatási hangnyomásszintje 94 dB, melynek
bizonytalansága 0,25 dB. Vonatkoztatási frekvenciája 1.000 Hz, a frekvencia bizonytalansága
(ingadozása) a frekvencia értékéhez képest nem nagyobb, mint 1,5 %. A hangjel torzítása nem
lehet nagyobb, mint 1 %.
8.1.2.7 Hangnyomásszint-etalon (akusztikus kalibrátor; elektronikus)
A zajszintmérők akusztikus (valódi hangjellel) történő hitelesítéshez használt elektronikus
hangnyomásszint-etalonnak IEC 942 előírás szerinti 1-es pontossági osztályúnak kell lennie,
amit a gyártónak a készüléken elhelyezett felirattal egyértelműen tanúsítania kell. A
hangnyomásszint-etalon vonatkoztatási hangnyomásszintje 94 dB, 104 dB vagy 114 dB
(átállítható). Frekvencia-tartománya 31,5 Hz ÷ 16 kHz, amelyen belül egyedi oktávfrekvenciák állíthatók be. A kimenő hangjel frekvenciájának bizonytalansága a beállított
értékhez képest nem haladhatja meg a 1%-ot. A beállított hangnyomásszint frekvenciafüggése a teljes frekvencia-tartományban az 1 kHz-es frekvenciához tartozó értékhez képest
nem lehet nagyobb, mint ± 0,25 dB. A hangforrás torzítása nem lehet nagyobb, mint 1 %.
8.2

Hitelesítő segédeszközök

8.2.1

Laborhőmérséklet-mérő
A hitelesítő laboratóriumban a levegő hőmérsékletét visszavezetett (kalibrált) hőmérővel kell
ellenőrizni, amelynek eredő mérési bizonytalansága nem lehet nagyobb, mint 0,5 °C.

8.2.2

Táptelep
Telepes üzemű zajszintmérők hitelesítéséhez álljon folyamatosan rendelkezésre megfelelő
állapotú (nem lemerült) táptelep, amely a vizsgálandó zajszintmérő energia-ellátását a
hitelesítés teljes időtartama alatt elemgyengeség jelzése nélkül biztosítani képes.

8.2.3

Jelátviteli kábelek
A hitelesítéshez használt villamos jeleket árnyékolt (koaxiális) kábeleken kell vezetni, hogy a
külső elektromágneses tér zavaró hatása a lehető legkisebb legyen.
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8.2.4

Hitelesítő program
A hitelesítésekhez kizárólag a szakosztály által ellenőrzött, jóváhagyott és rendszeresített
hitelesítő program használható.

8.2.5

Számítógép, mérés-adatgyűjtő és mérés-vezérlő kábel
Hitelesítéshez csak üzembiztos, hibátlanul működő számítógép használható.
Ha a számítógép etalonokat vezérel, biztosítani kell a számítógép és etalonok közötti
zavarmentes összeköttetést (IEEE-488 ajánlásnak megfelelő árnyékolt kábel).

8.3

Hitelesítés feltételei
A zajszintmérő akkor hitelesíthető, ha az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:

8.3.1

A vizsgált mérőeszköz
•
megfelel a jelen előírás 5. és 6. fejezetében felsorolt összes szerkezeti- és megjelölésifeliratozási követelménynek,
•
megfelel a 7. fejezetben felsorolt valamennyi metrológiai követelménynek,
•
a gyártó az előírt pontossági osztályok egyikébe besorolta,
•
érvényes hitelesítési engedéllyel rendelkezik.

8.3.2

Vonatkoztatási körülmények

8.3.2.1 Hitelesítéskori helyzet
Ha a zajszintmérőn nincs különleges használati helyzetre utaló jelzés, az azt jelenti, hogy a
zajszintmérőnek bármely helyzetében hitelesnek kell lennie.
8.3.2.2 A hitelesítéskori hőmérséklet
A hitelesítendő zajszintmérőnek és a használati etalonnak a hitelesítés alatt azonos, + 25 °Cos környezeti hőmérsékleten kell lennie (az ettől való eltérés nem lehet nagyobb, mint ± 5 °C)
8.4

Hitelesítési eljárás
A zajszintmérők hitelesítése a következő műveletekből áll:
•
a hitelesíthetőség vizsgálata,
•
méréstechnikai vizsgálat.

8.4.1

Hitelesíthetőség

8.4.1.1 Hitelesítési engedély meglétének ellenőrzése
A zajszintmérőket csak abban az esetben szabad hitelesíteni, ha a készüléknek van érvényes
hitelesítési engedélye.
8.4.1.2 Külső vizsgálat
Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy a zajszintmérő megfelel-e a jelen előírás 5. és 6.
fejezeteiben megfogalmazott követelményeknek, különös tekintettel az alábbiakra:
8.4.1.2.1 Külső állapot
A hitelesítendő zajszintmérőnek látható külső sérelmi nyomoktól, hitelesíthetőséget
akadályozó szennyeződésektől mentesnek kell lennie.
8.4.1.2.2 Mértékegység
Csak olyan zajszintmérő hitelesíthető, amelynek egysége megfelel jelen előírás 5.2 pontjában
foglalt követelményeknek.
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8.4.1.2.3 A zajérzékelő helyettesíthetősége villamos jellel
A hitelesítés megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a zajszintmérő zajérzékelője
helyettesíthető-e villamos-bemenőjellel. Helyettesítéshez a 7.12 pontban foglaltakat kell
figyelembe venni.
Ha a mérőmikrofon nem helyettesíthető, akkor ellenőrizni kell, hogy illeszthető-e a
kalibrátorhoz (szabványos-e a mikrofon)?
8.4.1.2.4 A számlapvédő, illetve kijelző hibátlansága
A számlapvédő ablaknak, illetve a kijelzőnek, tisztának, karcoktól és (számlapvédő esetén)
elszíneződéstől mentesnek kell lennie, nem lehetnek rajta olyan sérülések, amelyek a kijelzés
leolvasását akadályozzák, vagy téves leolvasáshoz vezethetnek.
8.4.1.3 Működőképesség ellenőrzése, bemelegedési idő
A méréstechnikai jellemzők vizsgálatának megkezdése előtt ellenőrizni kell a hitelesítendő
zajszintmérő működőképességét: a táptelep állapotát, a kapcsolók és kezelőszervek
működőképességét, a kijelző helyes működését.
Mutatós műszereknél a mutatónak a zajszint növelése, illetve csökkentése során a számlappal
párhuzamos síkban és elakadás-mentesen kell mozognia. Számkijelzésű műszereknél a
kijelzett értéknek, folyamatosan, egyenletesen kell változnia, szegmenshibák nem lehetnek.
Mielőtt a készülék esetleges beszabályozását, illetve a hitelesítést elkezdenénk, megfelelő
időtartamban gondoskodni kell a készülék vonatkoztatási körülmények között tartásáról, majd
a bekapcsolást követően a megfelelő bemelegedési idő elteltéről.
A legújabb készülékek közvetlenül a bekapcsolást követő önteszt után (belső elektronika,
számkijelzés automatikus ellenőrzése) hiteles mérésre alkalmas állapotba kerülnek.
8.4.1.4 Hitelesítést megelőző beszabályozás
Néhány zajszintmérőnél a gyártó a kezelési útmutatóban kötelezően előírja az előzetes
beállítást. Ezt minden terepi méréskor, de a hitelesítés megkezdése előtt is el kell végezni. Ez
a mutatós műszerek esetén a készülék nullázását jelenti, ami a hiteles mérés előfeltétele.
A hitelesítés megkezdése után akkor sem szabad nullázni, ha azt a lezárt mérőeszköz felépítése lehetővé tenné, mert az az állítás előtti mérési eredményeket meghamisíthatja! Kivétel
ez alól, ha a gyártó kifejezetten előírja a készülék (például minden mérés előtti) nullázását,
mint a hiteles mérés feltételét.
A műszer beszabályozhatóságáról meg kell győződni: hiteles hangnyomás jelet kell adni a
zajszintmérő mikrofonjára, és a műszerkönyv utasítása alapján be kell állítani úgy a műszert,
hogy a hiteles hangnyomás értékét mutassa (akusztikus kalibrálás).
8.4.2

Méréstechnikai vizsgálat

8.4.2.1 Akusztikus és elektromos jellemzők pontosság-ellenőrzései
E fejezet 8.4.2.1.1 ÷ 8.4.2.1.7 pontjai az általános célú és az integráló zajszintmérőkre
egyaránt vonatkoznak, míg a 8.4.2.1.8 pontban foglaltakat csak az integráló zajszintmérőknél
kell elvégezni.
8.4.2.1.1 Ellenőrzés környezeti feltételei
A zajszintmérők ellenőrzésekor teljesülniük kell a 8.3.2 pontban leírt környezeti feltételeknek.
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8.4.2.1.2 A mérőeszköz és a használati etalon csatlakoztatása
A zajszintmérők hitelesítéséhez csak olyan etalon (hangnyomásszint-etalon), pisztonfon,
villamos kimenőjelű zajszintetalon stb.) használható, amely megfelel az előírt
követelményeknek.
A zajszintmérőt a hitelesítő berendezéshez úgy kell csatlakoztatni, hogy:
•
a járulékos rendszeres hibák mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket,
•
a vizsgálatban résztvevő készülékek stabilan álljanak.
Mérőmikrofon nélküli vizsgálat esetén; villamos kimenőjelű zajszint-etalon csatlakoztatásánál
a 7.12 pontban foglaltakat is figyelembe kell venni.
8.4.2.1.3 Alaphiba ellenőrzése
A zajszintmérő alaphibája nem lépheti túl a zajszintmérő pontossági osztályának megfelelő
értéket.
Az alaphibát vonatkoztatási frekvenciájú és hangnyomásszintű jellel kell ellenőrizni, A
frekvencia- és F idősúlyozás mellett, az alábbi lépésekben:
•
A mérések megkezdése előtt a készüléket (ha nullázható), ki kell nullázni.
•
Méréshez a hitelesítő jelet a zajszintmérőre kell adni (csatlakoztatni kell a kalibrátort),
és le kell olvasni a zajszint értékét.
•
A kalibrátor csatlakoztatását megszüntetve meg kell várni, míg a kijelzett zajszint értéke
eléri a környezeti zajszintnek (alapzaj) megfelelő értéket.
•
Az előző két pontban foglalt lépéseket ötször kell elvégezni.
•
Az alaphiba az öt mérés átlagolásával képzett értéknek az eltérése a vonatkoztatási
hang-nyomásszint helyes értékétől.
8.4.2.1.4 Frekvencia-jelleggörbe (Lin, A, B, C és D) ellenőrzése
A zajszintmérő A, B, C, illetve D frekvencia-jelleggörbéje az egyes frekvenciákon nem térhet
el jobban a 4. táblázatban szereplő helyes értékektől, mint az 5. táblázatban a zajszintmérő
pontossági osztályának megfelelő érték.
Frekvencia-szűrés nélküli (Lin) állásban a zajszintmérő által kijelzett érték a bemenő jel
szintjétől az egyes frekvenciákon nem térhet el jobban, mint az 5. táblázatban a zajszint-mérő
pontossági osztályának megfelelő érték.
A zajszintmérők frekvencia-jelleggörbéit vonatkoztatási hangnyomásszinten a 4. táblázatban
felsorolt frekvenciák közül a mérési frekvenciák tartományába eső frekvenciákon kell
ellenőrizni, egy-egy méréssel.
A vizsgálat során a zajszintmérő összes frekvencia-jelleggörbéjét ellenőrizni kell.
A vizsgálatot F idősúlyozás mellett kell elvégezni, az alábbi lépésekben:
•
A több féle frekvencia-szűrést is tartalmazó zajszintmérőknél ki kell választani a
vizsgálandó frekvencia-szűrőt. Ha létezik lineáris átvitel, azt kell először vizsgálni.
•
A kiválasztott frekvencia-szűrés mellett a bemenő jel amplitúdóját úgy kell beállítani,
hogy a zajszintmérő vonatkoztatási frekvencián (1 kHz) a vonatkoztatási
hangnyomásszintnek megfelelő értéket mutassa, erre az értékre fogjuk vonatkoztatni az
összes csillapítás értéket.
A további frekvenciákon a bemenő jel amplitúdóját lehetőleg ne változtassuk; ha
megváltoztatjuk, azt kompenzálni kell!
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•

A vizsgáló jel frekvenciáját a 4. táblázatban felsorolt frekvenciák közül a legelső (majd
a további mérési pontokban mindig a soron következő) értékre be kell állítani.
•
Amikor az adott frekvencián a kijelzett zajszint-érték beállt (stabilizálódott), akkor azt
le kell olvasni. Az adott frekvencián a jelleggörbe értéket úgy kapjuk, hogy az adott
frekvencián leolvasott értékből kivonjuk a vonatkoztatási értéket.
•
A vizsgálatot az előző két pontban felsorolt lépéseknek megfelelően, sorrendben az
összes lehetséges szűrő állásban el kell végezni.
A zajszintmérő frekvencia-jelleggörbéjének eltérése a helyes értéktől egy-egy frekvencián az
előző pont szerint kiszámított érték és a 4. táblázatban lévő (megfelelő frekvencia-szűréshez
tartozó) zajszint-érték előjeles különbsége.
Ha a mikrofon nem eltávolítható a zajmérőről, a vizsgáló jelet többfrekvenciás akusztikus
kalibrátor (B&K 4226) szolgáltatja.
8.4.2.1.5 Zajszint-tartományok ellenőrzése, linearitás vizsgálat
Ha a mikrofon nem eltávolítható a zajmérőről, a vizsgáló jelet többfrekvenciás akusztikus
kalibrátor (B&K 4226) szolgáltatja. Ebben az esetben linearitás vizsgálatot a többfrekvenciás
akusztikus kalibrátor 1 kHz frekvenciájú 94 dB, 104 dB és 114 dB szintű (névleges értékű)
jeleit adjuk a zajmérőre, a mutatott értéket leolvassuk. Valamelyik mutatott értéket
vonatkoztatási értéknek választjuk (a zajmérő méréstartományától függ, hogy melyiket). A
linearitási hiba a vonatkoztatási érték és az egyes mutatott értékek különbségeként
értelmezhető, a megfelelő osztás értékeket is figyelembe véve. A korlátozott szintek miatt a
zajmérő méréstartományai is korlátozottan vizsgálhatók.
Ha a mikrofon leválasztható a zajszint-tartományokat folyamatos szinuszos elektromos jellel
ellenőrizzük, mikrofon-helyettesítő impedancián keresztül. A vizsgálatok során a
szinttartományon belüli és a szinttartományok közötti linearitást kell ellenőrizni.
A vizsgáló jel frekvenciája szinttartomány-ellenőrzéseknél:
•
0 és 1 pontossági osztályú zajszintmérő vizsgálatakor 31,5 Hz, 1 kHz, illetve 12,5 kHz,
•
2 és 3 pontossági osztályú vizsgálatakor 31,5 Hz, 1 kHz, illetve 8 kHz legyen.
A mérések elvégzésekor a zajszintmérőn F idősúlyozású, és A frekvencia-súlyozású
zajszinteket olvasunk le. A vizsgálatok kiindulópontja minden zajszint-tartományban az a
bemeneti jel legyen, amely ugyanazt a kijelzést eredményezi, mint a vonatkoztatási
hangnyomásszint plusz a frekvenciasúlyozás előírt értéke (4. táblázat) plusz a beállított
szinttartomány értéke a vonatkoztatási szinttartományhoz képest. Ezt a legközelebbi egész dB
értékre kell kerekíteni.
A linearitás vizsgálatokat időszakos zajszintmérő-hitelesítéskor elegendő 1 kHz-en elvégezni.
8.4.2.1.5.1
Zajszint-tartományon belüli linearitás
A gyártó által megadott vonatkoztatási szinttartományban a pontossági osztálynak megfelelő
frekvenciájú (időszakos hitelesítésnél 1 kHz-es) mérőjel szintjét úgy kell beállítani, hogy a
kijelzés a vonatkoztatási hangnyomásszintnek megfelelő legyen. A tartomány alsó és felső
határáig a vonatkoztatási ponttól, mint kiindulási ponttól fölfelé és lefelé 10 dB lépésekben
kell mérni. Ha a következő 10 dB lépcső már a határon kívülre esik, akkor az előző szinttől
már 1 dB lépcsőkben mérünk az alsó határig (vagy az „under range” indikátor jelzéséig, ha
van ilyen), illetve a felső határig, és azon túl is az „overload” indikátor jelzéséig.
Az egyes szint tartományokon belül a linearitási hibák nem léphetik túl a 12. táblázatban
megadott értékeket.
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8.4.2.1.5.2
Linearitás zajszint-tartományok
zajszint
között
A vonatkoztatási zajszint-tartománytól
zajszint
eltérő további szinttartományoknál az előző
el
pontnak
megfelelően járunk el, azzal a különbséggel, hogy a kiindulási szintet az első
els bekezdés
alapján választjuk meg (vonatkoztatási hangnyomásszint plusz a beállított zajszint-tartomány
zajszint
értéke a referencia szinttartományra vonatkoztatva), és ezen a zajszint-értéken
zajszint
szinttartományon
rtományon belül már nem változtatunk. Ennél a vizsgálatnál zajszint-tartományok
zajszint
között mozgunk.
A szinttartományok közötti linearitási hibák nem léphetik túl a 11. táblázatban megadott
értékeket.
8.4.2.1.6 Négyzetes egyenirányító (RMS detektor) ellenőrzése
ellen
Ha a mikrofon nem eltávolítható a zajmérőről, a vizsgáló jelet többfrekvenciás akusztikus
kalibrátor (B&K 4226) szolgáltatja. Az akusztikus kalibrátort csatlakoztatjuk a mikrofonhoz,
Test állásba állítjuk (2 kHz folyamatos jel), a zajmérő
zajmér „A” szűrő,
ű ő, „S” (ha
( nincs rajta akkor
„F”) időállandó
állandó helyzetben mutatott értékét (dBfolyamatos) leolvassuk. Az akusztikus kalibrátort
CF állásba kapcsoljuk (ez az állás CF=3-nak
CF=3
felel meg), a zajmérőn
őn mutatott értéket (dBCF=3)
leolvassuk. A CF hiba dBfolyamatos és dBCF=3 különbsége feleljen meg a 9. táblázatban előírt
el
értéknek az adott zajmérőre
zajmérő (CF=3 és zajmérő osztály).
Ha a mikrofon leválasztható:
Lin frekvencia-szűrővel
ű ővel rendelkező
rendelkez zajszintmérőkk RMS egyenirányítóját mikrofonhelyettesítő
mikrofonhelyettesít
impedancián keresztül, elektromos úton állandó effektív értékű,
ű, különböző
különböz csúcstényezőjű
négyszögimpulzus jeleket előállító
el
műszerrel mérjük (az ún. „Constant
Constant RMS Generator”-ral).
Generator”
A zajszintmérőn
őn S idősúlyozást
súlyozást kell beállítani, ha ilyen nincs, akkor F idősúlyozást.
id
A
generátor szintjét úgyy kell beállítani, hogy a kijelzés a lineáris tartomány alsó határánál 3 dBdB
lel nagyobb jelszintet mutasson.
Lin frekvencia-szűrővel
ű ővel nem rendelkező
rendelkez zajszintmérőkk RMS egyenirányítóját 100 ms
periódusidejű szinuszcsomag-jellel
szinuszcsomag
ellenőrizzük, A frekvencia-szűrőő állásban. Időállandó és
jelszint ugyanaz, mint előbb,
előbb, a jelszintet folyamatos szinuszos jel mellett kell beállítani. A
szinuszcsomag jelre a következő
következ összefüggés érvényes:
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a csúcstényezőő jele (Crest Factor),
csúcsérték,
effektív érték,
a szinuszcsomag periódusideje (időszakos
(id szakos hitelesítés esetén 100 ms),
a szinuszcsomag hossza.

3. ábra: Szinuszcsomag
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Mindkét mérés esetén (négyszögimpulzus és szinuszcsomag-jel) a mért értékek feleljenek
meg a 9. táblázatban előírtaknak.
8.4.2.1.7 Idősúlyozás ellenőrzése
Ha a mikrofon nem eltávolítható a zajmérőről, a vizsgáló jelet többfrekvenciás akusztikus
kalibrátor (B&K 4226) szolgáltatja. Az akusztikus kalibrátort csatlakoztatjuk a mikrofonhoz,
Test állásba állítjuk (2 kHz folyamatos jel), a zajmérő „A” szűrő, „S”, illetve „F” időállandó
helyzetben mutatott értékét (dBfolyamatos) leolvassuk. A kalibrátort „Time Weighting S”, illetve
„Time Weighting F” állásba (S állásban 500 ms, F állásban 200 ms időtartamú 2 kHz
frekvenciájú impulzuscsomagot szolgáltat a kalibrátor) állítva a maximális mutatott értéket
(dBMaxS, illetve dBMaxF) leolvassuk. Az idősúlyozási hiba dBfolyamatos és dBMaxS, illetve
dBMaxF különbsége feleljen meg a 10. táblázat megfelelő sorainak. (impulzus időtartam és
osztály).
Ha a mikrofon leválasztható:
A zajszintmérőt a vonatkoztatási szinttartományban, A frekvencia-szűrés mellett vizsgáljuk
mikrofon helyettesítő impedancián keresztül, szinuszcsomag jelekkel. A viszonyítás alapjául
szolgáló folyamatos szinusz jel frekvenciája 4 kHz legyen, szintjét úgy állítjuk be, hogy a
kijelzés a lineáris működési tartomány felső határa alatt 3 dB és a felső határ közötti értékre
mutasson. F idősúlyozás mérésekor alkalmazzunk a folyamatos jellel azonos szintű 0,25 ms, 5
ms és 100 ms hosszúságú szinuszcsomag jeleket. S idősúlyozás vizsgálatakor alkalmazzunk 2
ms, 20 ms és 500 ms hosszúságú szinusz-csomag jeleket. A legnagyobb kijelzett
hangnyomásszintet mérjük meg maximális szinttartás üzemmódban. A szinuszcsomag-jelre
adott válaszok (legnagyobb zajszint-értékek) és folyamatos jelszintje közötti különbség
értékek feleljenek meg a 10. táblázatban előírt értékeknek.
8.4.2.1.8 Időátlagolás ellenőrzése integráló zajszintmérők esetén
Ha a mikrofon nem eltávolítható a zajmérőről, a vizsgáló jelet többfrekvenciás akusztikus
kalibrátor (B&K 4226) szolgáltatja. Az akusztikus kalibrátort csatlakoztatjuk a mikrofonhoz,
a mérőprogram „LÉPCSŐFÜGGVÉNY”beállító tábláján előírjuk a kapcsolási szinteket (94,
104, 114 dB szintek időben változtatva). Az „LEQ és SEL mérés” tábláján elvégezzük a
megfelelő méréseket. A program a kiértékelést is elvégzi (A számított és mért értékek
különbsége ≤ ±1 dB)
Ha a mikrofon leválasztható: 8.4.2.1.8.1 és 8.4.2.1.8.2.
8.4.2.1.8.1
Egyenértékű zajszint mérés ellenőrzése
Az egyenértékű zajszint (Leq) mérés pontosságát úgy ellenőrizzük, hogy a zajszintmérőt a
vonatkoztatási szinttartományban, A frekvencia-szűrő állásban vizsgáljuk mikrofon
helyettesítő impedancián keresztül, színuszcsomag-sorozat jelekkel. A viszonyítás alapjául
szolgáló folyamatos szinuszjel frekvenciája 4 kHz legyen. Szintjét úgy állítjuk be, hogy a
kijelzés a lineáris működési tartomány felső határa alatt 3 dB és a felső határ közötti értékre
mutasson. Alkalmazzunk a folyamatos jellel azonos szintű, 0,25 ms, 5 ms, illetve 100 ms
hosszúságú szinuszcsomag-sorozat jeleket, 60 s időtartamig. A sorozatszám (N) legalább 10
legyen. A zajszintmérőről egyenértékű zajszinteket (Leq) olvassunk le. A mérendő mennyiség
elméleti értékét a 7.11.2 pontban közölt egyenlet alapján számítsuk. A mért egyenértékű
zajszintek (Leq) és folyamatos jelszint melletti zajszintek közötti különbség értékek feleljenek
meg a 13. táblázatban előírt értékeknek.
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8.4.2.1.8.2
Zajterhelésszint-mérés ellenőrzése
Ha az integráló zajszintmérőn zajterhelésszint-mérő állás (SEL vagy LAE) is van, akkor a
zajterhelés-szint mérését is ellenőrizni kell.
A vizsgálathoz a zajszintmérőt vonatkoztatási szinttartományban, A frekvencia-szűrő állásban
vizsgáljuk mikrofon helyettesítő impedancián keresztül, szinuszcsomag jelekkel. A
viszonyítás alapjául szolgáló folyamatos szinuszjel frekvenciája 4 kHz legyen. Szintjét úgy
állítjuk be, hogy a kijelzés a lineáris működési tartomány felső határa alatt 3 dB és a felső
határ közötti értékre mutasson. Alkalmazzunk a folyamatos jellel azonos szintű és 0,25 ms, 5
ms és 100 ms hosszúságú szinuszcsomag-jeleket. A zajszintmérőn zajterhelésszintet (SEL
vagy LAE) mérünk. A mért zajterhelés-szint és folyamatos jelhez tartozó zajszint különbsége
feleljen meg minden mérési pontban a 13. táblázatban előírt értékeknek.
8.5

Kiértékelés

8.5.1

A mérési adatok rögzítése
A hitelesítéskor mért mérési adatokat mérési sorozatonként külön csoportosítva,
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az adatrögzítés történhet számítógép segítségével, ha annak
módját a szakmailag illetékes osztály jóváhagyta.

8.5.2

A mérési adatok kiértékelése
A zajszintmérők valamennyi jellemzője esetén meg kell állapítani, hogy a zajszintmérő által
kijelzett mért érték mennyiben tér el a bemenetére adott (néhány esetben táblázatban közölt)
helyes értéktől és az eltérést össze kell hasonlítani megfelelő táblázatban szereplő hibahatár
értékével.

8.6

Bélyegzés
Meg kell állapítani, hogy a műszer a mért értékek helyes értékektől való eltérése alapján
megfelel-e a vizsgált zajszintmérő pontossági osztályával kapcsolatban megfogalmazott
követelményeknek. Ha megfelel, a zajszintmérőt hitelesnek kell nyilvánítani és a hitelesítés
tényét a zajmérőn elhelyezett hitelesítési bélyeg: sorszámmal ellátott öntapadó matrica,
törvényes tanúsító jel tanúsítja. A hitelesítési bélyegen lyukasztással meg kell jelölni a
hitelesítés dátumát (év, hónap). A hitelesítés érvénye 2 év.
Ha az ellenőrzött követelmények között akár egy olyan is van, amelynek a zajszintmérő nem
felel meg, akkor a zajszintmérő nem hiteles. A használatra alkalmatlan mérőeszköz korábbi
hitelesítési bélyegzését érvényteleníteni kell.

8.7

Bizonylatolás

8.7.1

Mérési jegyzőkönyv
A mérési adatokat és eredményeket mérési jegyzőkönyvben rögzítjük. A mérési jegyzőkönyv
elkészítéséről a „Zajszintmérők hitelesítése” mérőprogram gondoskodik. Minden mérési
jegyzőkönyvet az elektronikus adattárolás szabályainak megfelelően őrzünk, a jegyzőkönyvek
tartalma kinyomtatható.

8.7.2

Hitelesítési bizonyítvány
A hitelesítésről hitelesítési bizonyítványt adunk ki (egy eredeti és egy irattári példányban). A
zajmérő hitelességét a rajta elhelyezett bélyeg és a kiadott hitelesítési bizonyítvány együttesen
tanúsítja. (Bizonyítvány minta a HE 26-2015-HB nevű dokumentumban).
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9.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A zajszintmérők hitelesítésének érvényességi ideje 2 év. (127/1991. Korm. Rendelet)
A zajszintmérőkre vonatkozólag egyéb rendelkezések nincsenek érvényben.
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