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1 Normaal gebruik 

De software DATAVIEWER maakt het mogelijk om de metingen die met de SONOLEVEL app 
op de SONOCHEK zijn uitgevoerd op een Windows-pc of tablet te evalueren.  

De mappen en metingen die uit de SONOCHEK zijn geëxporteerd, worden samen met 
gerelateerde foto's, tekstopmerkingen en spraakmemo's weergegeven.  

Opgenomen meetgegevens kunnen worden afgespeeld en worden met geschikte diagrammen 
voor niveauregistratie en spectrogram gevisualiseerd. Hierbij kan er op afzonderlijke gedeelten 
in het verloop van de meetgegevens worden gefocust en deze kunnen voor verdere verwerking 
worden geëxporteerd.  

 

 

Aanwijzingen!  

Houd er rekening mee dat alleen meetgegevens van de SONOLEVEL app 
kunnen worden geladen.  

Sommige weergaveopties zijn afhankelijk van de versie van de app die 
wordt gebruikt om de metingen te registreren (de volgende afbeeldingen 
kunnen enigszins afwijken).   
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2 Eerste stappen 

2.1 Metingen beschikbaar maken  

Voordat u metingen in de DATAVIEWER-software voor evaluatie kunt laden, dient u de 
gemeten gegevens op uw SONOCHEK met de SONOLEVEL app als een ZIP-bestand te 
exporteren.  
Informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing van de SONOCHEK in hoofdstuk 4.3 
“Meetgegevens voor export voorbereiden“.  

Hierna moet u de geëxporteerde meetgegevens kopiëren naar het bestandssysteem van de pc 
of tablet waarop DATAVIEWER draait. Sluit hiertoe de SONOCHEK via USB op de pc of tablet 
aan. 

 

2.2 Starten van de DATAVIEWER software  

DATAVIEWER vereist geen afzonderlijke installatie en wordt direct vanuit de opslaglocatie 
gestart. 

1. Open in Windows Verkenner de map waarin u de programmabestanden van de 
DATAVIEWER software hebt opgeslagen.  

 

 

Let op! 

Wijzig de bestands- en mapnaam niet, anders kan de software niet worden 
gestart.  

 

2. Klik op het bestand (exe) SONOLEVEL-DATAVIEWER .  

 

2.3 Metingen laden  

 Tik of klik op “Mappen laden“ [Load Folders]. 

 Open in het getoonde dialoogvenster het ZIP-bestand van de meetgegevens die u van de 
SONOCHEK naar de pc of de tablet hebt gekopieerd.  

 De mappen [Folders] met de meetgegevens worden in de linkerkolom van de lijstweergave 
aangegeven. 
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3 Gebruikersinterface 

De DATAVIEWER software biedt twee te activeren weergaven. In de Lijstweergave kunt u 
mappen en metingen selecteren, plus bijbehorende foto’s, spraakmemo’s en tekstopmerkingen. 
De Detailweergave maakt een audiovisuele evaluatie van metingen met geschikte diagrammen 
mogelijk.  

 

3.1 Lijstweergave 

 

 

 

  
1 Lijst met mappen [Folders] met metingen (actieve map: rode markering) 

2 Menubalk  

3 Metingen [Measurements] van de geselecteerde mappen  

4 Bijlagen [Attachments] van de geselecteerde map/mappen/meting 

5 Taalinstelling: Duits/Engels  

6 Statusbalk voor het weergeven van foutmeldingen; opmerkingen over open source-
software (Over SONOCHEK DATAVIEWER) [About SONOCHEK DATAVIEWER] 

1 2 3 4 5 

6 
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Let op! 

DATAVIEWER gebruikt delen van open source-softwareprojecten. De 
namen, licentievoorwaarden en copyrightvermeldingen van deze projecten 
zijn te vinden in het bestand 3RD-PARTY-NOTICES. 

Deze kunnen ook in de software worden weergegeven. 

Tik of klik op “Over SONOCHEK DATAVIEWER“ [About SONOCHEK 
DATAVIEWER] om het venster met alle informatie weer te geven. 

 

3.2 Detailweergave  

 

 

 

  
1 Metingen [Measurements] in de actieve map (actieve meting: rode markering) 

2 Menubalk 

3 Niveauregistratie en temperatuurverloop 

4 Spectrogram en spectrum 

 

1 2 3 

4 
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Detailweergave - diagram voor niveauregistratie en temperatuur 

 

 

 

 

  
1 Niveau-as (dB) 

2 Legenda me tijd- en niveauwaarden 

(selectie / weergave van de verschillende niveaus:  Instellingen) 

3 Tijd-cursor 

4 Hoofdgedeelte met curves (gemarkeerd in kleur, zie legenda) 

5 Tijdas 

6 Temperatuuras (°C) 

7 Metadata van de meting 

1 2 3 5 6 7 4 
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Detailweergave - Spectrogram en spectrum  
 

 

 

 

 

1 Frequentieas (kHz) 

2 Frequentie-cursor  

3 Tijd-cursor  

4 Weergavegebied van het spectrogram  

5 Tijdas  

6 Frequentie en dB-waarde van de tijd-cursor in het spectrum (kHz, dB) 

7 Spectrum met aanduiding van een geselecteerde frequentie. Het spectrum 
verwijst naar de huidige positie van de tijd-cursor in het spectrogram. 

8 DB-schaalverdeling van het spectrum 

 

 

 

Let op! 

Afhankelijk van de app-versie kan er voor oudere SONOCHEK-
meetgegevens geen dB-waarde worden verstrekt. De gegevens worden 
vervolgens zonder een dB-waarde weergegeven.  

 

1 5 7 3 4 8 2 6 
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4 Bediening 

4.1 Taal instellen  

De beschikbare talen voor de gebruikersinterface zijn Engels en Duits. 

Tik of klik op de knop "Engels" (English) of "Duits" (Deutsch) aan de rechterkant van de 
menubalk om de gewenste taal in te stellen. 

4.2 Diagram-assen bewerken 

U kunt de grenzen van alle diagram-assen direct wijzigen: 

 Klik of tik op de numerieke waarde op een asgrens en wijzig deze in het invoerveld dat nu 
verschijnt.  

 

 

Let op! 

De aslimieten worden bij het laden van de meting automatisch gedefinieerd 
door de minimum- en maximumwaarde van de registratie. Ze kunnen 
vervolgens zoals beschreven worden aangepast. 

 

De tijdas kan ook worden aangepast met muis- en vingerbewegingen: 

 Tik of klik zonder los te laten in het weergavegebied van het spectrogram of het diagram met 
niveauregistratie en temperatuur. Wacht even en sleep de muisaanwijzer horizontaal naar 
de gewenste positie om het selectiegebied te markeren. 

 Laat de linkermuisknop los op de gewenste positie. De tijdas wordt aan het geselecteerde 
gebied aangepast 

OF 

 Verplaats het muiswiel naar beneden of beweeg twee vingers naar elkaar toe, of verplaats 
het muiswiel omhoog of beweeg twee vingers uit elkaar om de weergave aan te passen. 

Diagram-assen terugzetten: 

 Tik of klik op de menubalk op de knop “Weergave 100 %“  
[Display 100 %].  



DATAVIEWER Bediening 

  

 

12   

  SONOCHEK 08.2018 

 

4.3 Functies van de lijstweergave 

4.3.1 Mappen en metingen selecteren, bijlagen weergeven  

 Om een meetmap [Folder] of een gewenste meting [Measurements] te selecteren, tikt of klikt 
u op het element.  

 Het actieve element wordt rood gemarkeerd (zie afbeelding).  

Metingen in de map [Measurements] worden weergegeven in de middelste kolom, de 
lijstweergave.  

Foto's, spraakmemo's en tekstopmerkingen [Attachments] die aan de actieve map of actieve 
meting zijn gekoppeld, worden weergegeven in de rechterkolom van de lijstweergave.  

Als u op een foto klikt of erop tikt, wordt deze vergroot. Klik of tik ergens in de interface om de 
grote weergave van foto's te stoppen. 

 

 

4.3.2 Omschakelen naar de detailweergave 

 Kies een map. 

Het actieve element wordt rood gemarkeerd (zie afbeelding).  

 Tik of klik in de menubalk op "Metingen inspecteren“ [Inspect Measurements]. 
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4.4 Functies van de detailweergave 

4.4.1 Selectie van een meting 

De beschikbare metingen van de actieve map worden in de linkerkolom weergegeven. 

 Tik of klik op de meting om deze te selecteren.  

 De geselecteerde meting wordt rood gemarkeerd. Na het laden worden bijbehorende 
diagrammen en informatie weergegeven, tenzij u deze verbergt. 

 

4.4.2 Kolommen en regels weergeven en verbergen 

Om de weergave van de niveaus en met name van het spectrogram op het beeldscherm te 
maximaliseren, kunnen afzonderlijke gedeeltes in de detailweergave worden weergegeven of 
verborgen: 

 

 tik of klik op de betreffende functies, bijvoorbeeld “Linkerkolom uit 
[Left column off]“ of “Linkerkolom aan [Left column on]“ om de elementen weer te geven of te 
verbergen. 

Andere functies om inhoud weer te geven of te verbergen: 

 Rechterkolom uit/aan [Right Column on/off] 

 Bovenste rij uit/aan [Top Row on/off] 
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4.4.3 Cursor-positie veranderen 

De positie van de frequentie- of tijd-cursor voor niveauregistratie of spectrogram 
veranderen: 

 Klik naast de cursor, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de tijd-cursor direct naar 
links of rechts of sleep de frequentie-cursor omhoog of omlaag. 

De positie van de frequentie- of tijd-cursor voor niveauregistratie of spectrogram samen 
veranderen: 

 Klik in het gedeelte waar de frequentie- en tijd-cursor elkaar kruisen, houd de linkermuisknop 
ingedrukt en sleep de tijd- en frequentie-cursor direct in de gewenste richting. 

De positie van de frequentie-cursor in het spectrum veranderen: 

 Klik naast de cursor, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de frequentie-cursor 
omhoog of omlaag. 

 

4.4.4 Weergeven en verbergen van de verschillende niveausoorten  

 Tik of klik op het pictogram Instellingen  in de legenda boven het diagram voor 
niveauregistratie en de temperatuur.  

 Tik of klik op een waarde om deze in het diagram weer te geven of juist te verbergen: 

 
 
Gekleurde elementen = actief: Tik/klik om de bijbehorende niveauregistratie te verbergen 
Grijze elementen = inactief: Tik/klik om de niveauregistratie weer te geven  

 Tik of klik op het vinkje in de legenda om de lijst met beschikbare niveausoorten te 
verbergen.  

 

4.4.5 Audio-weergave starten 

 Tik of klik kort in het weergavegedeelte van het spectrogram of het voor niveauregistratie en 
temperatuur om de hoorbare audiogegevens voor de geselecteerde weer te geven.  

 Het afspelen begint vanaf de huidige positie van de tijd-cursor en eindigt uiterlijk wanneer 
het het einde van de tijdas bereikt. Tijdens de weergave bewegen de tijd-cursor en de 
legenda op het diagram voor niveauregistratie en temperatuur synchroon met de 
weergavepositie.  

 

 

Let op! 

Het volume van de audio-uitgang kan via de instellingen van het  
pc-systeem kan worden gewijzigd. 
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Zodra de tijd-cursor het einde van de tijdas bereikt, wordt deze op het begin van de tijdas gezet 
en stopt de weergave. 

 Tik tijdens het afspelen nogmaals op of klik opnieuw in het gedeelte om de weergave 
handmatig te stoppen. 

 

4.4.6 Gegevens in het CSV-formaat exporteren  

Meetgegevens kunnen via de software voor verdere verwerking worden geëxporteerd als een 
CSV-bestand, zoals hieronder beschreven:  

 Geef in de weergave de niveaus voor de gegevensexport weer (zie hoofdstuk 4.4.4 
Weergeven en verbergen van de verschillende niveausoorten). 

 Tik of klik op de menubalk op het bedieningselement “Gegevens exporteren“ [Export Data].  

 Het dialoogvenster voor het geheugen wordt geopend.  

 Wijzig indien nodig het pad en de bestandsnaam in het dialoogvenster en bevestig de invoer 
met "Opslaan".  

 Het opgeslagen CSV-bestand bevat de gegevens voor alle weergegeven niveaus. 

 

4.4.7 Omschakelen naar lijstweergave  

 Tik of klik op de menubalk op “Mappen selecteren“ [Browse Folders].  
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5 Foutmeldingen en probleemoplossing  

 

 

Let op! 

In zeer zeldzame gevallen (crashes van het programma of de computer) 
kunnen bij het schrijven van grote hoeveelheden gegevens in het cache 
problemen bij het opslaan optreden. In dit geval worden inconsistente / 
onjuiste gegevens in het cache opgeslagen.  

Om het programma correct te starten, kan het daarom nodig zijn om het 
cache van het programma te resetten via de volgende toetscombinatie:  

Ctrl + Shift + F8.  

 

Status- en foutmeldingen in de software op de statusbalk rechtsonder op het scherm worden 
weergegeven. 

Neem bij verdere problemen of storingen contact op met onze service. Houd indien mogelijk de 
softwareversie en eventuele foutmeldingen bij de hand. 
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