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  1.Introdução 

 

1.1 Sobre esse Manual 

Este manual do usuário, descreve o processo de utilização do 
software de pós processamento de dados dos sonômetros DEC-
6000 e DEC-7000 

 

Este manual do usuário apresenta a versão de software 1.7 e os 
arquivos objeto que são os arquivos salvos pelo medidor de nível 
sonoro DEC-6000 e DEC-7000 cujas versões sejam 3.01 e acima. 
As versões de software seguintes (marcadas com números maiores) 
podem conter pequenas mudanças na visualização das interfaces 
apresentadas no texto deste manual. 

1.2 Sobre o software  

Software desenvolvido foi baseado em padrões e experiências 
internacionais em acústica. Estas experiências abrangem medições 
ambientais, arquitetônicas, industriais e acústica de áudio. O 
software possui um desenho modular com as aplicações especiais 
de acordo com as exigências do padrão ISO, tais como medições de 
potência sonora, isolamento acústico e impedância acústica de 
tubos.  

1.3 Suporte 

O suporte e serviços ao produto são fornecidos somente para 
usuários registrados válidos. Em caso de quaisquer problemas, 
sinta-se à vontade para contatar-nos para ajuda enviando e-mail 
para suporte@instrutherm.com.br  
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  2. Objetos Apropriados 

 
Os arquivos que o software pode tratar são somente aqueles 
gravados pelo DEC-6000/7000 

Arquivo CSD 

Arquivos de dados atuais do medidor de nível sonoro, o qual grava 
os dados mostrados no medidor de nível sonoro no momento do 
salvamento, no modo medidor de nível ou de oitava. 

Arquivo SWN 

Dados históricos de tempo capturados pelo medidor de nível sonoro 
no modo medidor de nível, o qual grava os resultados de 3 perfis em 
um período de tempo. 
 

Arquivo OCT 
Dados históricos de tempo capturados pelo medidor de nível sonoro 
no modo de oitava, o qual grava os resultados do espectro de 1/1 
OCT ou 1/3 OCT em um período de tempo. 
 
3. Instalação e Licença 
 
3.1.Exigências de hardware 

O hardware relacionado abaixo não deve ser visto como 
configuração mínima, mas como uma configuração que permite que 
o profissional trabalhe. Esse software pode ser executado no 
Windows XP, 7, 8.1 ou 10. 

Computador: Pentium 2GHz ou superior, se disponível com 
processadores Core Duo 

Sistema operacional: Windows XP, 7, 8.1 ou 10 

Memória RAM: ≥ 2 GB 

Disco rígido: ≥ 60 GB 

Resolução mínima: 1024*768 
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  3.2.Instalação 

A primeira instalação do software pode ser feita com um CD. Localize 
e execute o arquivo “setup.exe” na pasta do instalador. Então abra o 
arquivo “executável” no caminho da instalação para executar o 
software. 

Dica: Antes de instalar uma nova versão, a versão antiga deverá ser 
desinstalada. Ou então substitua o arquivo executável antigo pelo 
novo. A última operação é a recomendada neste caso. 

 

4.Interface do software 

Escolha o idioma na interface de boas-vindas. 

 

 
 

Clique em <English> para entrar na interface em inglês. 

 



4 
 

 
  

 
 

As informações do arquivo serão mostradas na tabela no canto 
inferior esquerdo e os dados serão mostrados à direita da interface 
de acordo com o seu tipo. 

 

5.Descrição da função 

 

5.1 Como apontar para um novo caminho 

O Software criará uma pasta de nome “SLMDATA” como pasta 
padrão na primeira vez que você executar o software. Esta pasta 
estará no mesmo caminho do arquivo executável. Se os arquivos 
objeto forem copiados para a pasta “SLMDATA”, eles serão 
mostrados no canto superior esquerdo da interface principal. 

Se os arquivos objeto forem copiados para outra pasta, clique 

em  para modificar o caminho padrão. Após o clique, a janela 
seguinte será mostrada. 
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Como na figura acima, localize a pasta necessária e dê um clique 
duplo para entrar nesta pasta, então clique em <Select Cur Dir> 
para retornar para a interface principal.  

O caminho apontará para a pasta selecionada e a lista no canto 
superior esquerdo mostrará “ …”, todas as pastas dentro da pasta e 
todos os arquivos de dados válidos cujos sufixos forem “CSD”, 
“SWN” ou “OCT”. 

Clique em “…” para subir um nível, clique em <XXX> para entrar na 
pasta chamada “XXX”, este é outro método para encontrar o 
caminho dos arquivos de dados. 
 
5.2 Como carregar o arquivo de dados 

Somente os arquivos salvos pelo medidor de nível sonoro DEC-
6000/7000 serão mostrados na lista. Dê um clique duplo para abrir 
o arquivo escolhido no canto superior esquerdo da interface 
principal.  
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  Os modos de exibição dos três tipos de arquivos são diferentes. A 

janela respectiva será aberta após o clique duplo. 

A validade do nível sonoro no arquivo de dados, em cada 
momento, é gravada de forma sincronizada. O software decidirá se 
o dado está fora do limite enquanto estiver lendo. Como mostrado 
na parte em destaque abaixo, o software pode selecionar somente 
os dados na faixa válida marcando esta caixa de opção. 

 

 

 
5.3 Leitura de arquivos CSD 

Dê um clique duplo no arquivo .CSD na lista para abrir o arquivo de 
formato CSD. 

O arquivo CSD é o arquivo principal salvo pelo medidor de nível 
sonoro. Existem dois modos no medidor de nível sonoro DEC-
6000/7000: Medidor de nível e de oitava. Então haverá duas 
interfaces para mostrar os resultados dos arquivos CSD. 
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A figura acima é o modo de exibição do medidor de nível do 

arquivo CSD.  

Os arquivos CSD salvam 14 parâmetros acústicos a cada ponto no 

tempo. Todos estes 14 parâmetros de tempo escolhidos são 

mostrados na parte inferior da janela.  

Mover o cursor no gráfico pode mudar o tempo selecionado. A 

amplitude da curva padrão mostrada no gráfico é o primeiro 

parâmetro acústico definido. Clicar na outra linha da tabela pode 

mudar para outro parâmetro acústico. 
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O arquivo CSD salva o espectro de 1/1 de oitava ou 1/3 de oitava 

em cada ponto no tempo. O valor do espectro do primeiro ponto no 

tempo é mostrado na tabela no lado direito e o gráfico do espectro 

é mostrado no meio. Clique na tecla <> ou < > para selecionar o 

outro ponto no tempo e o gráfico assim como a tabela mostrarão o 

novo ponto no tempo. 

Nota 1: O valor de OVLD na última linha da tabela apresenta a 

validade dos dados no ponto do tempo, 0: válido; 1: abaixo do nível 

do solo e 2: excede o limite superior. 

Nota 2: Os dados CSD são o resultado do processo atual do 

medidor de nível sonoro nas configurações designadas, que  

não têm sentido de estatística. 
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5.4 Leitura de arquivos SWN 

Dê um clique duplo no arquivo .SWN na lista para abrir o arquivo de 
formato SWN. 
Os arquivos SWN gravam os dados históricos no tempo de 3 perfis 
no modo medidor de nível. 

 

Após o arquivo SWN ser lido, as curvas de tempo serão mostradas 
no gráfico e os cursores serão fixados primeiramente em ambos os 
lados da curva. A coluna ”Value” na tabela abaixo do gráfico 
mostrará a leitura do cursor azul. Mova o cursor azul para obter a 
leitura em outro momento no tempo. Assegure-se de que o cursor 
azul esteja antes do cursor vermelho se você desejar tratar com os 
dados entre os dois cursores. 

 

5.4.1 As opções de pós processamento de dados 

 

As opções incluem: 

Média linear: fornece a média aritmética dos dados entre os dois  

dois cursores, especificamente, e o tempo integrado. 
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Média exponencial: fornece a média exponencial dos dados 

entre os dois cursores, especificamente, 

 

 

e o tempo integrado. 
 
Máximo: Fornece o valor máximo dos dados entre os dois cursores 
e o tempo do valor máximo. 

Mínimo: Fornece o valor mínimo dos dados entre os dois cursores e 
o tempo do valor mínimo. 

LN: Nível sonoro estatístico cumulativo, o valor LN é o nível recém 
excedido para N% do tempo e o tempo integrado, N deverá ser 
definido antes. 
 

 

As teclas acima são para mudar o modo de exibição 
da curva. Se você desejar verificar os detalhes de 
um período de tempo, mova o cursor para ambos os 
lados da moldura do período de tempo, 
assegurando-se de que o cursor azul esteja antes 
do cursor vermelho, e então clique em <Enlarge> 
para ampliar a curva. Clique em <Return> para a 
curva voltar para a situação inicial. <AutoScale> é 
para alterar a faixa do eixo do Y para fazer a curva 
ser mostrada no meio. 

5.4.2 Média dos dados SWN 

<Average> é para calcular a média entre os dois cursores de acordo 
com a configuração da fatia de tempo. A janela da média será 
mostrada após o clique. 
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Para parâmetros acústicos diferentes o modo de média será 

diferente. Como mostrado na coluna destacada acima, as opções  

do modo de média podem ser: Exp. Mean, Lin. Mean, Maximum e 

Minimum (Média exponencial, Média linear, Máximo e Mínimo). 

 

A fatia de tempo média é definida por Interval(s), o(s) qual/quais 

pode(m) ser inserido(s) diretamente, ou escolhido(s) em Int. Point. 

O uso de fatia de tempo pode ser feito de dois modos: No ponto do 

tempo ou não. 
 

Como na figura acima, Interval(s) está configurado como 60. Se “On 

the point of time” NÃO estiver marcado, a média será feita a cada 

número de dados de Interval(s) / etapa de tempo (Etapa de tempo é 

o intervalo de amostragem de uma linha de dados no arquivo). 

Como na figura abaixo, após fazer a média, o primeiro resultado 

será em 15:16:12 e o segundo será em 15:17:12… 
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Se “On the point of time” estiver marcado, a média será dada 
quando o tempo for o ponto integral. Como na figura mostrada 
abaixo, após fazer a média, o primeiro resultado será em 15:16:00 
e o segundo será em 15:17:00… 
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  Nota 1: Clique em <Average> para fazer o cálculo base nos dados 

da linha a cada vez. 

Nota 2: Se “On the point of time” estiver marcado, o tempo médio 
do primeiro resultado e do último poderá ser menos que a definição 
de Interval(s). 
 

5.4.3 Cálculo do WECPNL 

Se os dados da linha for os resultados do monitoramento em torno 
de um aeroporto, o WECPNL do aeroporto pode ser calculado de 
acordo com o método de aproximação. Para fazer este cálculo, o 
valor MAX deverá ser gravado, e a caixa à esquerda do perfil 
relevante marcada. 

Nota: Selecione somente um perfil para calcular o WECPNL, o 
software não reconhecerá se o perfil MAX foi ou não selecionado. 

Clique em <Airport Noise> para entrar na janela de cálculo. Como 
mostrado abaixo. 
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  Após Threshold (dB) ser configurado, clique em <Find Fight 

Event> para localizar todos os momentos em que o nível excedeu o 
valor definido. Em geral, este é o primeiro passo para localizar o 
evento de vôo. Então de acordo com as informações de vôo elimine 
os dados excessivos usando <Delete the Wrong Event>. 

Após os intervalos de tempo da manhã, tarde e noite serem 
confirmados, clique em <Calculation> para obter o número do vôo e 
o EPNL médio dos 3 intervalos de tempo. 
 

 

 

5.4.4 Cálculo de Ld e Ln 
 

Se os dados brutos são resultado de um dia inteiro e o valor de LEQ 
(RMS) MAX forem gravados, clique em <Ldn> para calcular o valor 
de Ld, Ln e Ldn. 
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  Nota 1: se um dos intervalos de tempo não contiver nenhum dado, o 

resultado deste intervalo de tempo mostrará “NaN”, ao invés do Ldn. 

Nota 2: O software fornecerá o valor de Ld ou Ln enquanto existir um 
período de dados. Na realidade, o resultado somente é válido quando 
a taxa de aquisição de dados satisfaz a exigência do padrão. 
 
5.5 Leitura de arquivos OCT 

Dê um clique duplo no arquivo .OCT na lista para abrir o arquivo de 
formato OCT. 

Arquivos OCT gravam dados do histórico de tempo de 1/1 de oitava 
ou de 1/3 de oitava no modo de oitava. 

 

 
 

Após o arquivo OCT ser lido, as curvas de tempo do SPL total da 
ponderação A, ponderação B, ponderação C, ponderação Z e 
frequência selecionada serão mostradas no gráfico médio superior e 
os cursores serão fixados primeiro em ambos os lados da curva. O 
gráfico médio inferior fornece o espectro na posição do cursor azul e 
os valores do espectro são mostrados na tabela inferior direita.  
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  Mova o cursor azul para obter o espectro em outro momento no tempo. 

Assegure-se de que o cursor azul esteja antes do cursor vermelho se 
você desejar tratar com os dados entre os dois cursores. 

A exibição das curvas no gráfico médio superior pode ser controlada  
no lado direito. Os quatro primeiros são os níveismarcando o  
sonoros gerais de diferentes filtros, e o quinto é o filtro dos dados do 
espectro. 

Se você desejar verificar os detalhes de um período de tempo, mova 
o cursor de ambos os lados da curva, assegurando-se de que o 
cursor azul está antes do cursor vermelho, e então clique em 
<Enlarge> para ampliar a curva. Clique em <Return> para a curva 
voltar para a situação inicial. 
 
5.6 Média geral 

<Aver. All> é para fazer a média de todos os dados entre os dois 
cursores. Como na figura abaixo, na esquerda está o gráfico 
mostrando os resultados da média e a direita está a tabela de 
resultados da média. Ambos podem ser exportados para arquivos. 
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  O modo de média de níveis sonoros totais e o espectro podem ser 

respectivamente configurados. O gráfico e a tabela serão 
substituídos automaticamente de acordo com o modo de média. As 
opções do modo de média incluem: Média exponencial, média 
linear, máxima e mínima. Se o espectro for o ruído suportado pela 
estrutura interna, clique em <Emission Judge> para analisar a 
situação do ruído na sala. 

 

 

Como mostrado acima, o espectro da média de 31,5 Hz até 500 Hz 
será a entrada para a tabela superior esquerda. Clique em <Judge> 
após a área funcional ser confirmada. O software avaliará o ruído 
suportado pela estrutura interna de acordo com a GB12348-2008. 

Nota1: Para 1/1 de oitava, os 5 valores de 31,5 Hz a 500 Hz serão 
obtidos diretamente do espectro. Para 1/3 de oitava, os 5 valores 
serão obtidos pela soma energética das 3 bandas de frequência 
adjacentes 

 

Nota 2: Também é possível clicar em <Load> para ler os arquivos 
salvos do espectro da média. 
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  5.7 Média como fatia do tempo 

<Average> é para calcular a média entre os dois cursores de acordo 
com a configuração da fatia de tempo. Clique nesta tecla para entrar 
na janela de média. Como mostrado antes, o espectro da média é 
mostrado no gráfico esquerdo, o valor da média é mostrado na tabela 
do meio, o modo de exibição e a configuração do modo da média 
estão no lado direito  

 

 

Como descrito em 5.4.2 a fatia de tempo média é definida por 
Interval(s), o(s) qual/quais pode(m) ser inserido(s) diretamente, ou 
escolhido(s) em Int. Point. O uso de fatia de tempo pode ser feito de 
dois modos: No ponto do tempo ou não. O modo de média de níveis 
sonoros totais e o espectro podem ser respectivamente configurados. 
As opções para o modo de média podem ser: Média exponencial, 
média linear, máxima e mínima. 
A exibição das curvas no gráfico superior esquerdo pode ser 
controlada marcando □ no lado direito. Os quatro primeiros são os 
níveis sonoros gerais de diferentes filtros, e o quinto é a curva da 
frequência designada, “Z” significa o filtro do espectro. 

Clique em <Save> após <Average>, o resultado da média será salvo 
no arquivo especificado. 
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