
  1 

NOVEL DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. STİ. 
Acıbadem Caddesi No:77-4 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0 (216) 428 09 21  Fax: : 0 (216) 428 33 43   

novel@novel.com.tr 
 

Gürültü Dozimetresi 
Model: The Edge5 
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Güvenli kullanım uyarıları : 
 
UYARI : Yanıcı veya alev alıcı ortamlarda tutuşmayı engellemek amacıyla, paket içinde kullanıma 
hazır parça bulunmamaktadır. Tamir ve pil değişim işlemleri yetkili servis personeli tarafından 
yapılmalıdır. 
 
UYARI: EdgeDock5 yanıcı veya alev alıcı ortamlarda kullanılmamalıdır. 
 
Batarya ile ilgili ilk kullanım önerileri: 
Birkaç ayda bir, pil tamamen bitinceye kadar kullanılmalı, ardından full şarj yapılmalıdır. 
 
 
Gürültü Dozimetresi: 
Gürültü dozimetresi şu komponentlerden oluşur: mikrofon(preamplifier ile birlikte), ağırlıklı 
network, hızlı veya yavaş cevap süresi, dahili saat, hesap makinası, veri depolama hafızası. 
 
Aşağıdaki şekil, bir Gürültü Dozimetresinin temel akış diyagramıdır. Mikrofon bir gürültü 
basıncına maruz kaldığında elektrik sinyali üretir. Bu sinyal bir preamplifier yardımıyla büyütülür 
ve ölçülebilir aralıkta(dB range) ve algılanabilir seviyede düzenlenir. Sinyal bunun ardından bir 
filtre setinden(veya ağırlık sisteminden) geçirilir, okuma hızını düzenleyen cevap verme hızı 
sistemi(Hızlı/Yavaş) devreye girer. Son olarak ta ölçüm değerleri dozimetre ekranına gelir. 
 

 
 
Gürültü Aralığı 
Gürültü basıncı desibel olarak ölçülür ve dB şeklinde ifade edilir. İnsan kulağı ses büyüklüğünü 
geniş bir aralıkta duyabildiğinden, ölçüm sonuçlarının kolaylıkla anlaşılabileceği bir desibel skalası 
kullanılır. Örneğin, insan kulağının duyabilme eşiği ile acı verecek büyüklükteki ses eşiği arasında 
10.000.000 kat enerji farkı vardır. Bu büyüklüğün ölçüm aralığı karşılığı 0-140 dB olarak skala 
değerine çevrilir.  
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İnsan kulağının duyabileceği en düşük sesin büyüklüğü 0 dB olarak kabul edilir. 85 dB üzeri 
gürültü basıncına uzun süreli maruziyetlerde kalıcı işitme hasarı oluşabilir. 130 dB üzeri gürültü 
seviyeleri, insan kulağının dayanma sınırını aşar ve ciddi ağrı ve kalıcı hasarlara neden olur.    
 
Standartlar 
Kişisel gürültü maruziyeti ile ilgili, muhtelif alanlarda pek çok çalışma yapılmış ve standartlar 
oluşturulmuştur.  
Uluslar arası kabul gören ve geçerliliği olan standartlar ve erişim adresleri: 
 

   
 
 
The Edge Dozimetre Uygulamaları 
The Edge Dozimetre şu uygulamalar için kullanılır: 
 
Kişisel Gürültü Dozimetresi olarak: Çalışanın günlük gürültü maruziyetini ölçmek için kullanılır.  
Zaman-tarih monitörü olarak: Çalışanın dakika bazında gürültü maruziyetini izler. Bu veriler, 
günlük ortalama gürültü maruziyeti hesaplamasında önemli katkı sağlar. 

 
 
Araştırma monitörü olarak: Bir fabrika veya tesisin tümünde, ya da kritik alanlarında gürültü 
seviyesini belirlemek, buradan elde edilecek verilerle gerekli koruyucu/önleyici aksiyonları almak 
için uygulanır. 
Pik Dozimetresi olarak: Gürültü basıncının en yüksek seviyesini ölçmek için kullanılır. 
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Gürültü Değerlendirme Adımları: 
 

1. Gürültü alanlarını baz alan bir iş akış planı çıkartılır ve izlenecek yönetmelikler/standartlar 
belirlenir. 

2. Gürültü ölçüm çalışmalarıyla ilgili dozimetre parametrelerinin belirlenmesi 
3. Çalışmanın yürütülmesi 
4. QSP-II yardımıyla sonuçların incelenmesi ve değerlendirilmesi 
5. Düzeltici aksiyonların geliştirilmesi 

 
 
Cihaz Gözden Geçirme: 
 
The Edge 5 Dozimetre cihazı C ve A ağırlıklı ölçümler yapar, C-A hesaplamalarını gerçekleştirir. 
Cihaz parametreleri set edildikten sonra, iki ayrı dozimetre fonksiyonlarına sahip olur. Sadece 
Enter tuşuna basılarak iki ayrı dozimetre arasında geçiş sağlanabilir, veri kaydı yapılabilir, değerler 
izlenebilir. 
Örneğin, bir dozimetre ile OSHA HC parametreleri set edilerek veri kaydı yapılırken, diğer 
dozimetre ile OSHA-PEL parametreleri ile gürültü izlemesi yapılabilir. 
 
 
 

Cihazın Kullanıma Alınması 
Cihazın Açılması: 
Ciazı açmak için on/off ve enter tuşuna basılır. Ekrana kısa süreliğine cihaz bilgileri gelir, 
ardından ölçüm moduna geçilir.   
 

 
 
 
 
 

LED göstergesi 
 
Pil göstergesi 
 
 
Ekran 
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LED İndikatörü: 
 
Cihazın üzerindeki Quest küresel işaretinin yanında üç renkli bir LED göstergesi vardır.   
 
Aşağıdaki tabloda, hangi rengin ne anlama geldiği belirtilmiştir: 
 
LED indikatörü Açıklaması 
Kırmızı Gürültü dozunun alarm seviyesini geçtiğini gösterir 
Amber Ölçümün durduğunu ve alarm seviyesinin aşılmadığını gösterir 
Yeşil Ölçümün devam ettiğini gösterir 
 
 
Cihaz Bilgileri Görüntüleme 
Up/down tuşlarına basılarak ölçüm değerleri, pil güç durumu ve çalışma süresi görülebilir 
 
 
Cihazın Kapatılması 
On/off enter tuşuna basılır ve basılı tutulur. 3,2,1 sayı sıralaması görülür ve cihaz kapanır. 
 
Cihaz Ekranı ve Klavyesi 

 
 
Rüzgarlık ve mikrofon 
 
 
LED göstergesi 
 
 
 
Ekran 
 
 
Yukarı ok tuşu 
 
 
 
On/off ve enter tuşu 
 
 
 
 
 
 
Çalıştır-Durdur tuşu 
 
 
Aşağı ok tuşu 
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QSP-II Yazılımı 
 
QSP-II, Quest tarafından geliştirilmiş ve Windows işletim sistemi altında çalışan bir yazılım 
programıdır. Bu programla set up parametreleri özelleştirilebilir, veriler görüntülenebilir, raporlar 
düzenlenebilir. 
 
Yazılımın Yüklenmesi 
QSP-II yazılımını yüklemek için, CD’nin arkasıntaki talimatlar izlenmelidir. 
 
Batarya İstasyonu Fonksiyonları 
EdgeDock5 batarya yuvasında tüm cihazlar aynı anda şarj edilebilir.  
 
Batarya istasyonunun iki ayrı fonksiyonu vardır: 

1. Dozimetrelerdeki pillerin şarj edilmesi 
2. Dozimetrelerle QSP-II yazılımı arasında bağlantının sağlanması(set edilen bilgilerin ve veri 

dosyalarının transferi gibi)  
  
                                                              
 
                            Şarj göstergesi                      
                             Güç göstergesi 
 
 
 
                                Şarj bağlantısı  
 
 
 
                                Güç bağlantısı 
                                USB bağlantısı 
 
 
 
EdgeDock İstasyonu Bileşenleri 
İstasyon bileşenleri Açıklama 
Şarj göstergesi Dozimetrenin şarj durumunu gösterir. Yanıp sönen kırmızı 

ışık şarjın devam ettiğini, sabit yeşil ışık şarjın dolu olduğunu 
gösterir 

Güç göstergesi Amber rengi istasyonun devrede olduğunu gösterir 
Güç bağlantısı Dozimetreyi şarj etmek için bağlantı kablosu yuvaya takılır 
USB bağlantısı Dozimetre ile bağlantı sağlamak için bağlantı kablosu takılır 
Şarj bağlantısı Şarj veya veri bağlantısı için, Dozimetre şarj yuvasına 

oturtulur. 
 
Şarj işlemi, 12 V şarj adaptörü ile sağlanır.  
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EdgeDock5 Güç Bağlantısı 
 

1. Yukarıdaki şekildeki gibi adaptör düzenekleri hazırlanır 
2. Şarj adaptörü prize takılır 
3. Adaptörün diğer ucu EdgeDock5 jakına takılır 

Güç bağlantısı sağlanınca cihaz üzerinde kırmızı amber ışığı yanar 
 
 

 
 
 
 
Dozimetrenin Şarj Edilmesi 
 
1. Güç adaptörü EdgeDock’a takılır. Güç bağlandığında alttaki LED indikatörü amber renkte    

kesintisiz olarak yanar. 
2. Dozimetre aşağıdaki şekildeki gibi Dock üzerine yerleştirilir. Dozimetre doğru yerleşmişse 

LED göstergesi yanar. Kırmızı LED şarjın devam ettiğini, yeşil LED şarjın tam olduğunu 
gösterir. 
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Şekil: Edge5’in Dok istasyonu üzerine yerleştirilmesi 
 
 
İstasyonun Monte Edilmesi 
İstasyon, arkasındaki ikili vida yuvası yardımıyla duvara monte edilir. )Aşağıdaki istasyon arka 
görüntüsü resmindeki gibi) 
 

 
 
 
Dozimetrenin Kullanım Dışında Bekletilmesi 
Dozimetre kullanım dışı zamanlarda kapalı tutulmalıdır. 
Dozimetre kapalı(off) pozisyonda olsa bile, istasyon üzerinde tutulmaya devam ederse az da olsa 
güç tüketir; bu da batarya ömrünü olumsuz etkiler. Bu nedenle uzun süre kullanım dışı 
durumlarında dozimetrenin istasyondan ayrı tutulması önerilir. 
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QSP-II yazılımı ile Edge5 Dozimetrenin Set Edilmesi 
 
Bu bölümde QSP-II yardımıyla veri depolama, dozimetrenin set edilmesi öncesi ekran görüntüsü 
ve parametrelerin kullanım amacına göre düzenlenmesi  
 

 
 
 
Dozimetredeki Veriler 
Dozimetre üzerinde iki tip veri olur: Özetlenmiş çalışma verileri, kaydedilmiş veriler(zaman bazlı) 
 
Özetlenmiş Çalışma Verileri: Çalışma boyunca ortaya çıkan verilerdir. Örneğin Lavg, 
toplam çalışma süresi için ortalama desibel değerini temsil eder. Peak ve Max değerleri, çalışma 
boyunca oluşan en yüksek ve en düşük desibel değerlerini gösterir. 
 
Not: C-A ölçüm sonuçlarını görmek için edit panel ikonu kullanılır(detaylar ilerleyen 
sayfalardadır)  
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Zaman Bazında Kaydedilmiş Veriler: Belirlenmiş peryodlarla kaydedilmiş verileri 
gösterir. Örneğin veriler 1 dakikalık peryodlarda kaydedilmişse, Peak değeri o 1 dakikalık 
peryoddaki en yüksek değeri gösterir. Lavg değeri de, o 1 dakika için ortalama dB değerini gösterir.  
 

 
 
 
Veri Kaydetme 
Edge5 Dozimetre 1 dakikalık peryodlarda, şu verileri kaydeder: 

• Meter 1: Lavg/Leq 
• Meter 2: Lavg/Leq 
• Lpk ve Lmax 
• Lc-a (aktiflenmişse) 

 
Eğer dozimetre 1 saat süreyle çalışırsa 60 adet Lavg/Leq ve 60 adet Lpk ve Lmax verisi kaydeder. 
QSP-II yazılımıyla, kayıtlı verilerle istenilen tablolar ve grafikler düzenlenebilir. 
 
Dozimetre Ekranında Görüntü 
QSP-II yazılımı içindeki kontrol kutucuğunu işaretleyerek pek çok veri görüntüye getirilebilir. 
 
Görüntülenen verilerle ilgili detaylar aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır: 
Not: Tablodaki veriler A-ağırlıklı, yavaş(slow) ölçüm baz alınarak elde edilmiştir. Daha farklı 
parametreler seçilirse, veriler de değişiklik gösterir (Örneğin, C-ağırlıklı ve hızlı(fast) ölçüm baz 
alınırsa, Ses basınç düzeyi(Sound Pressure Level) Lcf olarak görülürdü). 
 
 
 
 
 
 
 



  11 

NOVEL DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. STİ. 
Acıbadem Caddesi No:77-4 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0 (216) 428 09 21  Fax: : 0 (216) 428 33 43   

novel@novel.com.tr 
 

Ekran Görüntüsü Açıklama 
LAS Gürültü basınç seviyesi(Sound Pressure Level): Desibel olarak 

ifade edilen gürültü seviyesi ölçümüdür(QSP-II’de bu değer 
SPLolarak tanımlanmıştır. 

LASMX Maksimum gürültü seviyesi(Maximum Sound Level): Bir 
ölçüm peryodu içinde kaydedilmiş en yüksek gürültüdür. Lmax, 
Lavg  veya doz hesaplaması içindeki en yüksek değerdir. 

• OSHA standartlarına göre, korumasız bir çalışan 114 
dB’in üzerinde bir Maksimum Gürültü Seviyesine maruz 
kalmamalıdır(Yavaş=Slow cevap seviyesi ölçümüne göre) 

LCPK Pik seviyesi(Peak Level): Bir ölçüm peryodu içinde kaydedilmiş 
en yüksek anlık(pik) gürültüdür (maksimum gürültü seviyesinden 
farklı olarak, bu ölçüm cevap seviyesinden veya ağırlığından 
bağımsızdır 

• OSHA standartlarına göre, korumasız bir çalışan 140 
dB’in üzerinde bir Pik Seviyesine maruz kalmamalıdır 

LASMN Minimum gürültü seviyesi(Minimum Sound Level): Bir ölçüm 
peryodu içinde kaydedilmiş en düşük gürültüdür (hızlı veya yavaş) 

LAVG Ortalama gürültü seviyesi(Average Sound Level): Seçili bir 
zaman peryodu içinde, 4,5 veya 6 dB değişim oranları baz 
alınarak hesaplanmış dB değerleridir. Gürültü maruziyetine 
yönelik hesaplamalarda, limit seviyesi ve üzerindeki tüm gürültü 
değerlerinin ortalaması alınır. LAVG hesaplamaları limit seviyesiz, 
80 dB veya 90 dB limit seviyeli olarak yapılabilir.  

LTWA Zaman ağırlıklı ortalama(Time-Weighted Average): Herhangi 
bir zaman peryodu için hesaplanan gürültü seviyesidir.(8-saatlik 
peryod üzerinden hesaplanmış olan ortalama seviyeyi de dikkate 
alarak) TWA genellikle A ağırlıklı, yavaş cevaplamalı(slow 
response), ve 5 dB değişim oranına göre ölçülür. 

• Gürültü maruziyetine yönelik hesaplamalarda, Limit değer 
veya üzerindeki tüm gürültü seviyelerinin ortalaması 
alınır. TWA hesaplamaları limitsiz, limit 1(80 dB) veya 
limit 2(90 dB) ile yapılabilir. 

• Zaman peryodu 8 saatten az ise TWA LAVG’den düşük, 
fazla ise TWA LAVG’den büyük olur. 

LAE Gürültü maruziyet seviyesi(Sound Exposure Level=SEL): Bir 
saniyelik numunelendirme peryodu üzerinden yapılan ortalama 
gürültü maruziyeti hesaplamasıdır. SEL, 3 dB değişim oranı ile, 
eşik limiti olmaksızın ölçülür (LAE OSHA tarafından kullanılmaz) 

Dose (Doz) Doz- Kriter seviyesi ile ilgili olarak, %100’lük bir doz okuma, 
toplam gürültü maruziyetinin kabul edilebilir maksimum 
değeridir. OSHA’ya göre 8 saatlik peryod üzerinden 90 dB 
ortalama gürültü seviyesinde %100’lük doz ortaya çıkar (ya da 
eşdeğer herhangi bir maruziyet)  

Belirlenmiş doz(Pdose) Bir üstteki Doz ile benzerdir. Ancak Pdose’da 8 saatlik peryod 
değil, istenilen spesifik bir saat girilir 

UL (Upper Limit=Üst 
limit) 

Gürültü seviyesinin, set edilmiş limit seviyeyi aştığı süredir. 
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LC-AAVG A-ağırlıklı LAVG değerinin, eşzamanlı elde edilmiş C ağırlıklı LAVG 

değerinden çıkarılması sonucu elde edilen değerdir. Bu değer, şu 
formülün hesaplamasında kullanılır:  
Öngörülen maruziyet(dB) = Çalışma yeri gürültü seviyesi(dBA) – 
(NRR – LC-AAVG)  

Cevap süresi(time 
response) 
(Hızlı,Yavaş=Fast,Slow) 

Gürültü sabit değildir. Yavaş veya hızlı cevap süresi seçilerek 
gürültüdeki dalgalanma düzeltilir, gürültü seviyesini kaydetmek 
ve çalışmak kolaylaştırılır. 

• Yavaş: 1 saniye(1000 mili saniye) 
• Hızlı: 0.125 saniye(125 mili saniye) 

Çalışma Süresi (RT) Gürültü çalışmasının toplam süresidir 
Ağırlık (A, C) A ve C ağırlıkları, İnsan kulağı frekans aralığını(20 Hz-20kHz) 

kapsayan frekans filtresi tipleridir. 
• A-Ağırlığı: A ağırlıklı filtre, dozimetrenin insan kulağının 

duyma yöntemine yakın bir mekanizma ile reaksiyon 
vermesini sağlar. A-ağırlıklı ölçümler çoğunlukla dBA 
olarak ifade edilir. 

• C-Ağırlığı: Çok yüksek ve çok düşük frekanslarda, düz bir 
frekansla reaksiyon verilmesini sağlar. C-ağırlıklı 
ölçümde, insan kulağının gürültüyü yüksek desibelde nasıl 
algıladığının temsil edilmesi amaçlanır. C-ağırlıklı 
ölçümler dBC olarak ifade edilir. 

 
 

Hafıza kapasitesi sembolü: 
Edge5, kalan toplam hafız kapasitesini saat ve dakika olarak 
gösterir. Örneğin, hafıza sembolü 100:50 gösteriyorsa, 
dozimetrede 100 saat + 50 dakikalık bir hafıza kapasitesi kalmış 
demektir.   

 
Gün-ay-yıl bazında takvimi gösterir 

 Pil gücü seviye göstergesi: Pilin kalan ömrünü saat+dakika olarak 
gösterir. 

 
Aşağıda, Lmax, Lmin ve Lpk için Edge dozimetredeki eşdeğer açıklamalar vardır. 
LASMX Maksimum gürültü seviyesi- Bir ölçüm peryodu boyunca, set 

edilmiş reaksiyon değerlerinde(hızlı-yavaş, A veya C) kaydedilen 
en yüksek gürültü seviyesidir. LMAX, LAVG veya doz hesaplaması 
içindeki en yüksek değerdir. 

• OSHA standartlarına göre, korumasız bir çalışan Yavaş 
reaksiyon oranında, 114 dB’in üzerinde bir gürültü 
seviyesine maruz kalmamalıdır.  

LAPK Pik seviyesi- Bir ölçüm peryodu boyunca kaydedilmiş en yüksek 
anlık gürültü seviyesidir. Maksimum seviyeden farklı olarak pik 
seviyesi, ölçüm ağırlığı ve reaksiyon oranından(hızlı,yavaş) 
bağımsızdır. 

• OSHA standartlarına göre, korumasız bir çalışan 140 
dB’in üzerinde bir gürültü pik seviyesine maruz 
kalmamalıdır 

LASMN Minimum gürültü seviyesi- Ölçüm peryodu boyunca kaydedilen 
en düşük gürültü seviyesidir(yavaş veya hızlı reaksiyon) 
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Dok İstasyonu (Docking) 
 
Bağlantı&Veri indirme 
Veri aktarımı için iki ayrı yöntem kullanılabilir: 

• Set-up verilerinin gönderilmesi: QSP-II yazılımında set-up parametrelerinin 
düzenlenmesi ve bu parametrelerin Edge Dozimetreye indirilmesini sağlar 

 
• Verilerin alınması: Çalışmaların QSP-II yazılımı içerisindeki tablo ve grafikler yardımıyla 

analiz edilmesi ve raporlanması için verilerin Dozimetreden QSP-II yazılımına 
aktarılmasını sağlar 

 
 
Dozimetrenin bilgisayara bağlanması 
1) Dozimetre EdgeDock5 istasyonu üzerine yerleştirilir, on/off enter butonuna basılarak cihaz 

açılır.(Dozimetre şarjı ile ilgili bilgi yukarıdaki sayfalarda verilmiştir) 
2) USB kablosu bilgisayara takılır 
3) Kablonun diğer ucu Dok istasyonuna takılır (Bakınız: aşağıdaki şekil) 
 
NOT: Dok istasyonu bilgisayar üzerinden güç alır, bu nedenle şarja bağlamaya gerek yoktur. 
Dozimetre şarj edilmek istenirse şarja bağlanır. 
 

 
 
4) Dok istasyonu ilk kullanımında Welcome to the found new hardware wizard yazısı görünür. 

No seçilir, Next’e basılır, kurulum kılavuzu sonunda Finish’e basılır. 
 
Bu işlem, Dock5 yazılım komponentlerinin kurulumunu sağlar.  
 
NOT: Birden fazla Dok istasyonu kurulumunda, her bir istasyon için bilgisayarda ayrı bir kurulum 
yönlendirmesi olur. 
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QSP-II içerisinde Set-up parametrelerinin özelleştirilmesi 
Set-up parametrelerinin özelleştirilip saklanması QSP-II yazılımı ile sağlanır. Aşağıda her bir set-
up ekranı görüntüsü, nasıl saklandığı ve parametrelerin dozimetreye nasıl gönderildiği 
anlatılmaktadır. 
 
Dozimetre Set Edilmesi 
QSP-II içinde dozimetre set edilmesi, set-up parametrelerinin tanımlanması için yapılır.  
Bu işlemlerde zaman kazanmak için, Saved As taslaklarından birinin seçilmesi önerilir. Örneğin, 
C-A ölçüm çalışması yapmak için Edge C-A başlığıyla saklanmış set-up seçilir. Sonra her bir 
ekrana gidilerek uygulanacak parametreler seçilir, ve dok istasyonundaki dozimetreye gönderilir. 
Aşağıda, dozimetre ekran açıklamaları vardır: 
 
Dozimetre Ekranı Özelleştirilmesi 
1. Dozimetre Dok istasyonuna yerleştirilir, USB kablosuyla bilgisayar bağlantısı yapılır, cihaz 

açılır(Turn on) 
Not: Birden fazla dozimetre kullanılacaksa, hepsi dok istasyonuna yerleştirilip bir kerede işlem 
yapılabilir, veya her biri için tek tek işlem yapılabilir. 

2. QSP-II açılış ekranında Edge seçilir, Setup butonuna  basılır.  
3. Eg-5 butonu ve Dozimeter seçenekleri işaretlenmiş olmalıdır 

NOT: Dozimetre, Setup ekranını açmadan önce Dok istasyonunda tutulursa, otomatik olarak 
Dock5 seçilir. 

4. Dozimetre ekranında Select All kutucuğu işaretlenir(sadece bir dozimetre kullanılacaksa) 
• Veya Edge 5-Bay charger, + basılarak genişletilir, uygun dozimetreler seçilir. 

5. LED indikatörleri aktifleştirmek/pasifleştirmek için; 
• Dose% için “Alarm enable” işaretlenmişse, doz değeri önceden set edilmiş doz limitini 

aştığında LED ışığı kırmızı yanacaktır(Bkz.A) 
• “Heartbeat enable” işaretlenmişse, dozimetre çalışırken yeşil, stop ettiğinde amber renkli 

yanar. (işaretlemeler yapılmamışsa, kırmızı ve yeşil LED ışıkları yanmaz)(Bkz.B) 
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6. Dozimetre 1 veya 2’yi değiştirmek için şu işlemlerden biri uygulanır(Bkz. C ve D) 
• Eşik limiti(Threshold): Pasifleştirmek içi Threshold kutucuğundaki işaret kaldırılır. 

Aktifleştirmek için kutucuk işaretli olmalı ve bir değer girilmiş olmalıdır(örn.80 dB) 
• ER,UL,CL değerleri: aşağı/yukarı ok tuşlarıyla seçilebilir veya bir değer yazılabilir 
• Reaksiyon süresi(time response): Yavaş(Slow) veya Hızlı(Fast) seçimleri yapılır. 
• RMS ağırlığı(A veya C): Aktifleştirmek içi A veya C seçilir. 
• C-A ölçümü: Aktifleştirmek için “C minus A” kutucuğu işaretlenir. QSP-II yazılımı 

dozimetre 1 ve 2 değerlerini otomatik olarak set eder. 
• Pik ağırlığı(Peak weighing): A, C veya Z ağırlığı seçilir. 
• İsim seçimi: istenilen isim yazılır 

 

 
 
 
7. Veya Save As seçilir, istenilen isim yazılır, Ok basılır. 
8. Send Setup to Instrument butonuna basılır, statü alanı güncellenir, “complete” yazısı görünür 

 
 
 
Görüntülerin Özelleştirilmesi 

 QSP-II görüntü ekranında Edge Dozimetre görüntüleri özelleştirilebilir. Örneğin, dozimetrede 
sadece SPL, Peak, RT ve C-A görünmesi istenirse, ilk 4 satırdaki bu seçimler işaretlenir, diğer tüm 
satırlar için OFF seçilir ve işaretlenir.  
 
Ekran görüntülerinin özelleştirilmesi 
1. Dozimetre Dok istasyonuna yerleştirilir ve USB kablosuyla bilgisayar bağlantısı yapılır. 

Dozimetre açılır(Turn on) 
Not: Dozimetre on/off enter tuşuna basılarak güç bağlantısı yapılmış olmalıdır 

2. QSP-II açılış ekranından Edge seçilir, Setup’a basılır(bkz.sayfa 9’daki şekil) 
3. Display seçilir (cihaz ilk yuvaya yerleştirilmişse eg5 seçilmelidir) 
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4. Edge üniteleri altındaki Select All butonuna basılır(bir dozimetre kullanılıyorsa), veya Edge 
Bay Charger genişletilerek spesifik dozimetre seçimi yapılır. 

5. Değiştirmek için, item to display column içindeki alanlardan biri seçilir 
6. “Set selected item” altındaki listeden seçim yapılır 
 

 
 
7. Diğer set değerlerinin değiştirilmesi sonraki bölümlerde anlatılmaktadır. Veya Save As 

seçilerek yeni setup’lar saklanabilir ve isimlendirilebilir. 
Alternatif olarak, “Saved Setup” altındaki Edge setup’larını değiştirmek için Save seçilir, sonra 
Send Setup to Instrument seçilir.   

 
Otomatik Başlatma set edilmesi   
 
Dozimetre’nin otomatik Başla&Dur için programlanması 
Bir günlük, bir haftalık, bir aylık veya birkaç aylık bir çalışma set edilmek istenebilir.  
QSP-II içindeki “Auto on” özelliği set edilerek, çalışma programı önceden yapılabilir, başlama 
tarih ve saati set edilebilir.  
 
Otomatik başlamanın set edilmesi 
1. Edge Dozimetre açık(turned on), dok istasyonu üzerinde ve dok-pc USB bağlantısı yapılmış 

durumda olmalıdır. 
2. QSP-II açılış ekranından Edge seçilir, Setup tab’a basılır(bkz. Sayfa 9’daki şekil) 
3. eg5 seçilir(henüz seçilmemişse), Auto On tab’ına basılır(configuration tab’ı altındadır) 
4. Edge üniteleri altındaki Select All butonuna basılır(bir dozimetre kullanılacaksa), veya Edge 

Docking Station işaretlenir ve uygun dozimetre seçilir(Edge Dock5 kullanılıyorsa) 
5. Auto-on1 ve/veya Auto-on2 aktifleştirilmek isteniyorsa Date butonuna basılır. 
6. Aşağı/Yukarı ok tuşları kullanılarak çalışma süresi(duration), başlama tarihi(start date) ve 

başlama saati(start time) set edilir. 
7. Dozimetre setup’ındaki değişiklikleri tamamlayıp bitirmek için, Save As altındaki Save 

tuşlanır, sonra Send Setup to Instrument seçilir.   
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NOT: Otomatik başlatma özelliğini aktifleştirmek için dozimetre kapatılmalıdır(turn off) 
 
 

 
 
Güvenlik: Çalışma süresince Güvenlik Kilidi set etme 
Çalışma sırasında dış müdahalelerle set değerlerinin değişmesini önlemek için kilit sistemi 
kullanılabilir. Bu kilit özelliği QSP-II ile kurulur ve dozimetre çalışmaya başlayınca 
aktifleştirilir. 
Üç değişik güvenlik veya kilit set edilebilir.  
NOT: çalışma sırasında kilit sistemini aktifleştirme işlemi, ilerleyen sayfalardaki “Kilitleme 
veya Kilit Çözme” bölümünde anlatılacaktır. 
 
Aşağıdaki üç kilit setleme sistemi QSP-II içindedir. 
 
Kilitsiz(Unlocked): Herhangi bir güvenlik sistemi set edilmiş değildir. 
 

Kilitli(Locked)(Görüntü güvenliği)  
QSP-II ekranında “Locked(allow measurement view=ölçüm görüntülerine ulaşılabilir)” 
görünür. Dozimetre çalışırken kullanıcı verileri görebilir, ancak kilit çözülmedikçe çalışmayı 
durduramaz. 

 

Kilitli(Locked)(Tam güvenlik)            
 QSP-II ekranında “Locked(no measurement view=ölçüm görüntülerine ulaşılamaz)” 

görünür. Dozimetre çalışırken kullanıcı verileri göremez, kilit çözülmedikçe çalışmayı 
durduramaz. 

 
 
Güvenlik Kilidinin set edilmesi: 
1. Dozimetre Dok üzerinde olmalı, Dok-PC bağlantısı kurulmuş olmalıdır 
2. QSP-II açılış ekranından Edge seçilir, Set-up butonuna basılır(bkz.sayfa 9’daki şekil) 
3. eg5 seçilir(seçili değilse), Configuration tabına basılır, Security tab seçilir. 
4. Select All seçili olmalı ve/veya dozimetre işaretlenmiş olmalıdır(birden fazla yuva 

kullanılacaksa, uygun dozimetre işaretlenmelidir) 
5. Kutucuklardan biri işaretlenerek, güvenlik kilidi seçilir. 
6. Diğer set değerlerini değiştirmek için, set etme bölümlerine bakılmalıdır 
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7. Veya yeni set-up’ları kaydetmek için Save As seçilir ve isimlendirme yapılır. 
8.   Alternatif olarak, “Saved Setup” altındaki Edge setup’larını değiştirmek için Save seçilir, 

sonra Send Setup to Instrument seçilir.   

 
 
Dozimetrenin adlandırılması (Kimlik set etme) 
Eğer birden fazla dozimetre varsa ve hangi dozimetrenin kim tarafından kullanıldığı izlenmek 
isteniyorsa, dozimetreye ad verilerek bu fonksiyon gerçekleştirilir. 
 
Dozimetre adlandırma işlemi: 
1. Dozimetre Dok üzerinde olmalı, Dok-PC bağlantısı kurulmuş olmalıdır 
2. QSP-II açılış ekranından Edge seçilir, Set-up butonuna basılır(bkz.sayfa 9’daki şekil) 
3. Display ekranında “item to display” alanında “identity=kimlik” görünüyor olmalıdır (Bu 

alanı eklemek için aşağıdaki diyagram izlenebilir, veya yukarı sayfalardaki “Görüntülerin 
özelleştirilmesi” bölümüne bakılabilir) 
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4. eg5 seçilir(seçili değilse), Commands tab seçilir ve Identity tab seçilir. 
5. Identity(kimlik) ekranında, identity string alanına istenilen bir isim girilir. 
6. İsmi Dozimetreye göndermek için Set Identity’ye basılır.  

Not: isimlendirme işlemi her bir dozimetre için ayrı ayrı yapılmalıdır. 
7. Dozimetrenin yeni ismini kontrol etmek için, dozimetre dok’tan kaldırılır ve aşağı ok 

tuşuna basılır(bu işlem dozimetreyi günceller), verilmiş olan isim ekranda görünür. 
8. Identity field(Kimlik alanı veya ismi) dozimetreden QSP-II’ye yüklemek için Get Identity 

seçilir.  
Not: İsim dozimetreden QSP-II’ye geri alınmak istenirse, “Get Identity” seçilmelidir. 
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Dozimetrenin silinmesi 
Dozimetreden veri silinmesi(aynı zamanda resetlenmesi) için, dozimetre dok üzerinde olmalı ve 
QSP-II’de Set-up ekranı görüntüde olmalıdır. 
  
Verilerin silinmesi/resetlenmesi: 

1. QSP-II Edge ekranındaki Setup butonundan eg5 ve ardından Commands tuşları seçilir. 
2. Clear tab seçilir. 
3. Select All ve/veya Dozimetre seçili olmalıdır(birden fazla yuva kullanılıyorsa, uygun 

dozimetre seçimi yapılmalıdır) 

4. Clear Memory butonuna basılır  
 
QSP-II statü alanında, silme işleminin başarılı olduğu işareti görüntüye gelir.   
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Zaman/Tarih Set Edilmesi 
 
Zaman ve tarih set edilmesi için iki metod vardır. 

 
1. Dozimetre Dok üzerinde olmalı, Dok-PC bağlantısı kurulmuş olmalıdır 
2. QSP-II açılış ekranından Edge seçilir, Set-up butonuna basılır(bkz.sayfa 9’daki şekil) 
3. eg5 seçilir(seçili değilse), Commands tab seçilir ve Set Time tab seçilir 
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4. Edge üniteleri altındaki Select All butonu seçilir(bir dozimetre kullanılıyorsa). Veya Edge 
Docking Station genişletilerek uygun dozimetre seçilir. 

 
5. Tarih/saat seçmek için iki opsiyon vardır:  

• Current system time buton(eşzamanlı sistem zaman butonu) seçili olmalıdır(default 
set ayarıdır) 

• Veya, tarih/zaman seçimi bilgisayardan yapılmak istenirse Specific Time butonuna 
basılır, gelen listeden seçim yapılarak tarih/zaman bilgileri girilir.  

 
6.  Set date/Time butonuna basılarak yeni set değerleri cihaza gönderilir. 
 

 
QSP-II yazılımının Update edilmesi(güncellenmesi) 
 Edge dozimetre, QSP-II yazılımı yardımıyla güncellenebilir. Güncellenme işlemi her bir 

dozimetre için ayrı ayrı olur. Bu işlem 1 no.lu yuvada yapılmalıdır. 
 
 Güncelleme işlemi: 

1.  Dozimetre açık ve 1 no.lu Dok yuvasında olmalı, Dok-PC bağlantısı kurulmuş 
olmalıdır 

2. QSP-II açılış ekranından Edge seçilir, Set-up butonuna basılır(bkz.sayfa 9’daki şekil) 
3. eg5 seçilir, Commands tab seçilir, Update tab seçilir. 
4. Edge yazılımını Quest sürücüsünden güncellemek için Quest Web Server seçili 

olmalıdır. 
Güncelleme diskten yapılacaksa File on Disk seçilir. 

 5.   Update butonu seçilir. Güncelleme tamamlanınca yeni versiyon no.su ve 
güncellemenin tamamlandığı yazısı ekrana gelir. 
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Dozimetrenin Çalıştırılması  
 
Özet çalıştırma(tipik dozimetre çalışması): 

1. Dozimetre açılır, pil seviyesi kontrol edilir 
2. Cihaz resetlenir. 

• Bu işlemle daha önceki çalışmalar silinerek hafızada yeterince yer açılır 
3. QSP-II yazılımı üzerinden çalışma parametreleri set edilir 
4. Dozimetre kalibre edilir 
5. Gürültü maruziyet çalışması için dozimetre personele takılır. 

6. Run/Stop tuşuna basılarak çalışma başlatılır 
7. İşlem tamalanınca tekrar Run/Stop tuşuna basılarak çalışma bitirilir. 
8. Çalışma sonuçları dozimetre üzerinden gözden geçirilir veya QSP-II’ya yüklenerek analiz 

edilir(grafik/tablo, kaydetme ve print) 
 
 

Dozimetrenin Çalışanın üzerine takılması 
1.  Dozimetre yaklaşık omuz hizasında, boyundan biraz uzakta, giysiye iliştirilir 

• Gürültü bir yönden geliyorsa, cihaz gürültü kaynağına yakın tarafa takılır 
• Ölçüm boyunca giysinin cihaz rüzgarlığına değmemesine dikkat edilmelidir. Böyle bir 

temas veri kirliliğine neden olur 

        
 
Batarya gücünün kontrol edilmesi 
Pil ömrü yaklaşık olarak 40 saattir(LED ışıkları aktive edilmez ise). Verilerin günlük olarak 
indirilmesi sırasında şarj işleminin de eş zamanlı olarak yapılması önerilir. Pil yarıya kadar 
tükenmişse, 2-4 saatlik hızlı şarj uygulanabilir. 
 

1. Battery indicator icon(pil göstergesi ikonu, ekranın sağ üst köşesindedir) pil ömrünü 
gösterir.  

2. Ek olarak, kalan batarya ömrünü saat ve dakika olarak gösteren bir ölçüm vardır  
3. Bu ölçüm görüntülerine ulaşmak için alt/üst ok tuşları kullanılır 
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Kalibrasyon 
Sağlıklı ve güvenilir ölçüm sonuçları için, çalışma başlangıcında ve sonunda dozimetre  
kalibrasyonu önerilir.  
Çalışma öncesi ve sonrası kalibrasyon işlemleri akım şeması: 

1. Dozimetre üzerindeki rüzgarlık sökülür. 
2. Dozimetre açık durumda, stop konumunda olmalıdır. 
3. Cihaz kalibratör ağzına doğru sürülür 

Not: Cihazı kalibratör boşluğuna sürmeden önce, adaptör halkasının kalibratör ağzına 
girmesi sağlanmalıdır 

4. Kalibratör açılır(turn on). Parametreler 114 dB ve 1000 Hz değerlerine set edilmiş 
olmalıdır(işlem detayları Kalibrasyon manuelindedir) 

 
 

5. Ekranda “CAL” işareti görülür 
6. Kalibrasyon ekranını aktifleştirmek için on/of enter tuşuna basılır. 
7. Kalibrasyon ekranındaki değerleri uyumlu hale getirmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına 

sürekli basılır ve kalibratörden doğru değer elde edilir(114 dB) 
8. Uygun dB değeri elde edildikten sonra on/of enter tuşuna basılır 

• Kalibrasyon bilgilerinin yüklendiğini gösteren bir bar görülür. Ardından dB 
seviyesini tarih/zaman bilgileriyle gösteren kalibrasyon ekranı gelir  

9. Ölçüm görüntüleme ekranına dönmek için on/of enter tuşuna basılır 
10. Kalibrasyonu sonlandırmak için kalibratör kapatılır(turn off) ve dozimetreden ayrılır. 
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Dozimetrenin resetlenmesi 
Dozimetre, tuşları yardımıyla veya QSP-II yoluyla resetlenebilir.  
 

1. Cihaz kapalı olmalıdır(turned off) 
2. On/of enter tuşuna basılarak cihaz açılır. 

3. Açılış ekranı gelir, bu ekran gidinceye kadar run/stop ve on/of enter  tuşlarına 
basılır. 

 
 

4. Cihaz ekranında Setup menu görülür. Yukarı veya aşağı ok tuşlarına basılarak reset ikonu 

seçilir. 

 
5. On/off enter tuşuna basılır ve basılı tutulur 

3,2,1 sıralaması görülür, ardından dozimetrenin resetlenmekte olduğunu gösteren bir bar 
görülür. 

6. İşaretleme ikonu(checkmark icon) seçilinceye kadar aşağı ok tuşuna basılır. Ardından, 
ölçüm görüntüleme ekranına dönmek için on/off enter tuşuna basılır.  

 
 
Dozimetrede kontrast set edilmesi 

1. Cihaz kapalı(off) olmalıdır 
2. On/of enter tuşuna basılarak cihaz açılır 

3. Açılış ekranı gelir, bu ekran gidinceye kadar run/stop ve on/of enter  tuşlarına 
basılır. 
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4. Cihaz ekranına Setup menu gelir. Kontrast sembolü seçilinceye kadar ok tuşuna tekrar 
tekrar basılır. 
Not: Setup menu dozimetreyi resetlemek için kullanılır. Kontrast değiştirilir ve ölçüm 
görüntüleme ekranına dönülür. 

 
 

5. On/of enter  tuşuna basılır. 
6. Ekranda bir rakam görülür(50). Aşağı veya yukarı ok tuşlarına basılarak dozimetre ekranı 

kontrastı ayarlanır. 
7. Yeni kontrast değerini onaylamak için On/of enter  tuşuna basılır  
8. Ölçüm görüntüleme ekranına dönmek için aşağı ok tuşuna ve On/of enter  tuşuna 

basılır  
 
 
Çalışmanın başlatılması 

1.  Dozimetre kapalı ise On/of enter  tuşuna basılarak açılır. 

2.  Run/stop tuşuna basılır ve basılı tutulur 
 3,2,1 sayı dizini görülür 
3.  Çalışma sırasında aşağıdaki ekran görüntüye gelir 

• Sağ-üst köşede bir çalışma indikatörü görülür 
• Yeşil LED indikatörü yanar(QSP-II’de bu indikatör iptal edilebilir) 
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Çalışmanın sonlandırılması 
Dozimetre çalışırken, çalışma sonlandırılmak istenirse stop butonuna basılır ve basılı tutulur. 

1. Çalışma devam ederken Run/stop tuşuna basılır ve basılı tutulur 
a. 3,2,1 sayı dizini görülür 
b. Ekranda stop indikatörü görülür 

 
Ekrandaki indikatörler/ikonlar 
Gösterge/İkon  Açıklama 

 
Stop: Dozimetrenin duruş(stop) statüsünde olduğunu gösterir. 

 
Çalışma(Run): Dozimetrenin bir çalışmayı yürütmekte olduğunu 
gösterir. 

 
Batarya şarj statüsü: Tamamen koyu ise batarya dolu, yarısı 
koyu/yarısı açıksa bataryanın yarısı dolu demektir 

OL Overload(dolu): Giriş sinyalleri dozimetre kapasitesini aşarsa bu 
sinyal görülür 

 
 
Ölçümleri ekranda görüntülemek 

1.  Yukarı ok veya aşağı ok tuşlarına basılır. Bu oklarla muhtelif ekran görüntüleri 
izlenebilir. 

     Not: Ekran sadece bir ölçümün sonuçlarını gösterecek şekilde aktive edilmişse,  aşağı/yukarı ok 
tuşlarına basılarak başka bir ölçüm görüntüsü alınamaz.   

 
Çalışma sırasında dozimetrenin kilitlenmesi 
 Yukarıdaki bölümlerde anlatıldığı gibi, çalışma sırasında dozimetrenin istenmeyen 

müdahalelerden korunması için kilitleme özelliği vardır. Bu özellik QSP-II üzerinden 
aktiflenir. 

1. Dozimetre açılır, Run/stop tuşuna basılarak çalışma başlatılır. 

2. Kilit sistemini aktive etmek için, bir saniye süre içinde Run/stop tuşuna arka arkaya 
üç kez basılır. Kilit ekranı görüntüye gelir. 

  
Not: Kilitlenme aktive olmuyorsa, kilit set-up’ının dozimetrede set edilmiş olup olmadığı kontrol 
edilmelidir. 
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Kilidin açılması 
1. Kilit sistemini açmak için, bir saniye süre içinde Run/stop tuşuna arka arkaya üç kez 

basılır, ardından on/of enter tuşuna basılır. 
a) ekranda kilit ve anahtar ikonları var idiyse, bu ikonlar kaybolur, ölçüm görüntüleri 

ekrana gelir 
b) ekranda anahtar ikonu vardıysa, bu ikon kaybolur  

2. Çalışmayı sonlandırmak için on/of enter tuşuna basılır, 3,2,1 sayı dizini görülür ve çalışma 
sonlanır. 
Sonuçların QSP-II’ye yüklenmesi ve incelenmesi aşağıdaki bölümde anlatılmaktadır. 

 
 
 
 
 
Çalışmaların QSP-II içinde görüntülenmesi 
 
Çalışmaların QSP-II’ya aktarılması 

1. cd’deki yükleme talimatları doğrultusunda QSP-II yazılımı yüklenmiş olmalıdır. 
2. Dozimetre Dok üzerine yerleştirilir ve USB kablosuyla Pc bağlantısı kurulur 

 
3. On/of enter  tuşuna basılarak cihaz açılır. 
4. QSP-II içindeki start-up ekranından, My instrument bölümünden Acoustics seçilir, 

buradan Edge dozimetre seçilir  

5. Retrieve data butonuna basılır  
6. EdgeDock1 kullanılıyorsa, Edge Üniteleri altında Select All seçilir. 

EdgeDock5 kullanılıyorsa, Edge üniteleri altında uygun dozimetre seçimi yapılır.  
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7. Opsiyonel adım: verilerin bilgisayarda kaydedildiği lokasyon değiştirilmek istenirse 
Change Location tuşuna basılır, istenilen folder altında yeni bir dosya olarak tekrar 
kaydedilir.(Ok tuşuna basılarak) 

8. Download butonuna basılır. 
• Statü alanında, indirme işleminin başarılı olduğu görülür. 
• Ardından hafızayı sil(clear the memory) ikazı görülür. Verilerin dozimetre 

hafızasından silinmesi isteniyorsa Yes, istenmiyorsa No tuşuna basılır. 
9. Çalışmalar yüklenir ve Downloaded başlığı altında yer alır. 
 

 
 
 
Çalışmaların depolanma yeri 
 
Downloaded başlığı 
Çalışmalar dozimetreden QSP-II’ya aktarıldığında otomatik olarak “Downloaded” başlığı altında 
dosyalanır ve bu dosyaya jenerik bir isim gelir. 
Bu dosyaya yeni bir isim verilebilir, farklı bir folder açılarak dosya bu folder altına alınabilir, farklı 
bir veri dosyalama sistemi oluşturulabilir.  
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Eski verilere/çalışmalara nasıl ulaşılır 

1. QSP-II Start Up ekranından My instruments bölümü altından Acoustics seçilir, buradan 
Edge seçilir. 

2. Retrieve data(veri çağırma) butonuna basılır. 
3. Load from file(dosyadan yükle) komutu seçilir(bkz.şekil 5.2), sonra Extract previously 

downloaded file (önceden yüklenmiş dosyaları bul) butonuna basılır. 
• Dosya bulunup alınmışsa QSP-II içinde bilgi işareti çıkar 
• İşlem tamamlanınca geri alma ekranı kapatılır 
• Geri alınan çalışmanın gözden geçirilmesi aşağıda anlatılacaktır. 

 
QSP-II içinde Edge verilerinin gözden geçirilmesi 

1. “My data” başlığı “+” basılarak genişletilir. 
2. Downloaded başlığı üzerinde “+” basılarak dosya hücresi açılır 
3. Çalışma folder’ine basılır, ardından kırmızı kitap ikonu ile işaretlenmiş Noise 

study(Gürültü çalışması) kliklenir. 
Not: Dosyalama sistemi yukarıda detaylı olarak anlatılmıştır 
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Dosyalama sistemi Açıklama 

Organizer  
Gürültü çalışmalarını organize etmek için kullanılır. Çalışmalar 
ilk kez alınıyor/indiriliyorsa, “Downloaded node” altında 
kaydedilir. Çalışma dosyası burada istenilen şekilde yeniden 
düzenlenip farklı bir lokasyona alınabilir.  

Ölçüm 
konfigürasyonu 

Bir tablo formatında set-up parametrelerini veya kısmi bir 
çalışmanın ölçüm konfigürasyonunu gösterir. 

Gürültü bölümü 

Bir çalışma folderi bir veya daha fazla çalışma dosyası 
içerebilir. Bir dosya içindeki çalışma sayısı, her bir Run/stop 
aralığında kaydedilen verilerle ilgilidir.  
Bir çalışma folderi, verilerin grup olarak özetini listeler. Belli 
bir çalışmanın verilerine ulaşmak için folder genişletilip 
istenilen çalışma dosyası seçilmelidir. 

Gürültü çalışması 
Bir gürültü çalışması dosyası, Run/stop aralığında toplanan 
verilerden oluşur. Bu dosya seçilerek özelleştirilebilir(grafik-
tablo-rapor gibi). 

Raporlama 
Bir rapor oluşturulmuşsa, bu rapor pdf formatında ve çalışma 
dosyası altına kaydedilir. 

Tablo: QSP-II’ye veri indirilmesi 
 
 

4. Sağ kenardaki pano, layout icon toolbar yardımıyla özelleştirilebilecek grafik ve tabloları 
gösterir. 
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Panel(grafik ve tablo) bileşenleri   
Grafik&tablo layout 
görüntüsü 

Açıklama  

A. Layout QSP-II iki panoya(veya bölüme) ayrılmıştır: birincisi layout 
görüntüsü, ikincisi kontrol panosudur. Layout panellere(grafik/tablo) 
bölünmüştür. Bu bölüme tablo veya grafik eklenebilir, istenilen 
düzenlemeler yapılabilir. 

B. Panel Standart layout’larda üç panel vardır. Paneller taşınabilir, yeniden 
düzenlenebilir, genişletilip daraltılabilir. 

C. Grafik&Tablo ikonları Bir paneli(grafik&tablo) genişletmek veya gizlemek, verileri yeniden 
düzenlemek veya görüntüyü kapatmak için kullanılırlar. 

Paneli genişletmek/daraltmak için kullanılır 

Seçili ekrandaki parametreleri edit etmek içindir 

Pencereyi kapatır 
D. Layout icon toolbar Bu toolbar yarımıyla tablo veya grafik eklenebilir, tablo veya grafikler 

düzenlenebilir, layout görüntüleri düzenlenebilir, kilitlenebilir, 
raporlar basılabilir ve yardım dosyalarına ulaşılabilir. 
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Panel(grafik&tablo) eklenmesi 
1. İstenilen çalışma dosyası seçilir, bu çalışmanın grafik veya tablosu ekranın sağ kenarında 

görünüyor olmalıdır. 
2. Add  ikonuna basılır 
3. Bir grafik veya tablo seçilir, edit(düzenleme) ekranı görüntüye gelir. İstenilen set değerleri 

seçilir ve Ok basılır. Görüntü ekrana gelir. 
 
Özelleştirilmiş Layout’un(tablo&grafik) kaydedilmesi 

1. QSP-II Layout ekranında Manage templates ikonuna basılır, Manage Session 
Templates ekranı görüntüye gelir 

2. Yeni bir template(taslak) oluşturmak için Templates Name Field bölümüne bir isim girilir. 
3. Save Template butonuna basılır 
4. “Available templates field” içinden istenilen isim seçilir, Apply template butonuna basılır.  

 
 

Rapor oluşturma 
QSP-II raporları Adobe pdf formatında kaydedilir. 
Raporlar, bilgisayar ekranında görünen sıralamaya göre bastırılır. Rapor dosyaları istenilen yere 
taşınarak bu sıralama değiştirilebilir. 
 

 : İmleç bu ikonu gösteriyorsa, taşıma işlemi o bölgeye yapılamaz demektir. 
: İmleç bu ikonu gösteriyorsa, taşıma işlemi o bölgeye yapılabilir demektir. 

 
Raporların görüntülenmesi ve bastırılması 

1. Bir bölümün veya çalışmanın üzerine gelinip sağ klik bastırılır, menuden Print 
Session seçilir. 

• Rapor, çalışma başlığı altında görülecektir 
• Raporu simek için üzeri sağ-kliklenir, Delete Report’a basılır. 
• Raporu alternatif bir folder veya directory altına kaydetmek için Save As basılır, 

istenilen lokasyona kaydedilir. 
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2. Alternatif olarak, bölüm(session) veya çalışma verileri tablo veya grafik tablolarında 

göründüğünde Print Icon basılır. 
 
Generate Reports ikonu seçildiğinde aşağıdaki ekran görüntüye gelir. 
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BÖLÜM 6 :  
Teknik Destek 
 
C-A ölçümlerinin set edilmesi ve görüntülenmesi 
Eg5 cihazıyla, C-A ölçümleri yapılabilir, bu ölçüm sonuçları grafik ve tablo formunda (“pano” 
olarak ta adlandırılır) değerlendirilebilir. 
 
Setup parametreleri için, QSP-II dozimetre ekranındaki setup butonu yardımıyla C-A seçilir. C 
minus A işareti görünür ve bu ölçüm aktif hale gelir; eğer ekranda açık hale getirilmişse bu 
ölçümler görülür hale gelir. Setup parametreleri, aşağıdaki şekildeki gibi görülür: 
 
 

 
 
 
C-A sonuçlarının QSP-II’de izlenmesi 
Veriler QSP-II’ye yüklendiğinde C-A sonuçları şu formatlarda görülebilir: genel veri panosu, 
kaydedilmiş veri tablosu, ve kaydedilmiş veri grafiği. Çalışma öncesi C-A set edilmişse, genel veri 
panosunda “C-A” ve “true” ibareleri görülür (eğer “false” görünürse C-A set edilmemiş demektir) 
 
C-A ölçümlerini görüntülemek için, grafik-tablo panosu düzenlenmeli ve bu özellik On konumuna 
getirilmelidir. Bunun için şu işlem sırası izlenir: 
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1. Çalışma verilerini görüntülemek için Downloaded folderinden Edge dosyası genişletilir. 

• Bilgi panosu, genel veri panosu ve kaydedilmiş veri grafiği görüntüye gelir. 
 

 
 

2.  Kaydedilmiş Veri Grafiği veya Genel Veri Panosunda Edit Panel ikonu kliklenir. 
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3.  System kutucuğu seçilir ve C-A kontrol kutucuğu tiklenir. Ok kliklenir. 
 

 
 
 
4.  Seçilen panoda C-A ölçümü görülür  
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LED indikatör:  
 

 LED indikatör özelliğini kaldırmak için QSP-II açılır, Setup butonu seçilir. Dose%indicator 
LED altında, şekildeki tikler kaldırılır. 

 
 

 Alarm enable: Tik kaldırılırsa, çalışma modu sırasında tanımlı eşik limiti aşıldığında yanan 
kırmızı LED ışığı devre dışı kalır. (tik konulursa kırmızı LED yanar) 

 Heartbeat enable:  Tik kaldırılırsa, Dozimetre çalışırken yanan yeşil LED ışığı devre dışı 
kalır. 

 
 NOT: Bu işlemlerle ilgili detaylar için Dozimetre Set Edilmesi bölümüne bakılmalıdır. 

 
 
 
Mikrofon ve Rüzgarlığın Değiştirilmesi 
Edge Dozimetre cihazı mikrofon ve rüzgarlığı değiştirilebilir özelliktedir. 
 
Rüzgarlık ve Mikrofonun takılması/Sökülmesi: 
1.   Kırmızı halka(köpük değil!) saat yönünün tersine çevrilerek sökülür. 

• Rüzgarlık değiştirilecekse, yeni rüzgarlık yerine tam oturuncaya kadar saat yönünde çevrilir. 
2.   Mikrofonu çıkartmak için saat yönünün tersine çevrilir. 

• Yeni mikrofonu takmak için, yerine tam oturuncaya kadar saat yönünde çevrilir. 
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EK A : SPESİFİKASYONLAR 
 
Standartlar:  
ANSI, IEC61252, RoHS 
Güvenlik standartları: IEC60079-0:2004 ve IEC60079-11:2006 
   MSHA, ATEX, SIMTARS   
 
Güç Özellikleri: 
Batarya ömrü: Normal çalışma şartlarında yaklaşık 40 saat (LED çalışırsa bu süre azalır). 
Maksimum verim için sık şarj önerilir. 
 
Tip: Lityum polimer 
Hafıza kapasitesi: 120 saat 
 
Çevresel etkiler: 
Çevresel koşullardaki değişmelerde, cihazın stabilite peryodu: her 10°C değişim için 5 dakika 
 
Sıcaklık:   
Çalışma : -10°C - +50°C (143°C I.S. oranı için) 
       -10°C - +40°C (T4 I.S. oranı için) 
Depolama: -25°C - +60°C 
Nem oranı: 0-95% (kondens olmamalı) 
 
Ölçüm tipleri(görüntülenen veri ve statü indikatörleri): SPL, Ortalama Değer(LAVG veya Leq), 
Maksimum değer(Lmx), Minimum değer(Lmn), Pik değer(Lpk), Maruziyet, Çalışma süresi, TWA, 
UL süresi, LC-A 
 
Ölçüm parametreleri: 
RMS ölçüm aralığı: 70-140 dB 
RMS ağırlığı: A veya C 
RMS cevap süresi: hızlı veya yavaş 
Değişim oranı: 3 dB, 4 dB veya 5 dB 
Pik aralığı: 110 dB-143 dB 
Pik ağırlığı: A, C veya Z 
Kriter seviyeleri: 70 – 90 dB, 1 dB artış oranı 
Eşik: 70 – 90 dB, 1 dB artış oranı  
Üst Limit(UL): 70 – 140 dB, 1 dB artış oranı  
 
Kalibrasyon: 
Kalibrasyon 114 dB-1kHz değerlerinde yapılmalıdır. 
 
Özel Fonksiyonlar: 
 Otomatik çalışma: QSP-II ile programlanabilir 
 Veri depolama: LAVG/Leq, LMX, LPK verilerini depolar 


