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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této
technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace,
s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.
Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 6926:1999) které bylo revidováno
s následujícím úpravami:

článek pro měření nejistoty byl aktualizován se striktním odkazem na ISO/IEC Guide 98-3 a byl přesunut
zpět do normy, aby byl více ve shodě s ISO 3745;

– korekce meteorologických podmínek jsou přínosem ve shodě s ISO 3745 a byla uvedena nová
příloha A na korekci vyzařování akustické impedance;
– alternativní metody používající intenzitu zvuku pro nízkofrekvenční kalibrací v polodozvukové
místnosti nejsou zcela způsobilé pro nízké frekvence, které jsou uvedeny v nové příloze B.
Úvod
Referenční zdroje zvuku se často používají při srovnávacích metodách pro určování emisí hluku
fyzicky stacionárních zdrojů zvuku. Referenční zdroj zvuku o známém akustickém výkonu se používá
pro stanovení numerického vztahu mezi hladinou akustického výkonu zdroje v dané poloze, v daném
akustickém prostředí a hladinou prostorově a časově průměrovaného akustického tlaku v souboru
poloh mikrofonu. Jakmile je tento vztah stanoven, je možné přímo změřením hladiny průměrného
akustického tlaku produkovaného „neznámým zdrojem“ určit hladinu akustického výkonu tohoto
zdroje.
Tato mezinárodní norma definuje podstatné fyzikální a provozní charakteristiky referenčních zdrojů
zvuku a stanovuje postupy pro jejich kalibraci primárně pro potřeby určování hladin akustického
výkonu jiných zdrojů zvuku.
Tato mezinárodní norma doplňuje skupinu či rodinu mezinárodních norem ISO 3740, která popisuje
různé metody pro určování hladin akustického výkonu strojů a zařízení. Tato skupina mezinárodních
norem stanovuje akustické požadavky na měření, která jsou vhodná v různých zkušebních
prostředích.
Pět mezinárodních norem ze skupiny ISO 3740 obsahuje postupy, při kterých je použit referenční
zdroj zvuku: ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3744, ISO 3746 a ISO 3747. ISO 3740 poskytuje návod na
použití všech mezinárodních norem v této skupině.
Poznamenejme, že vyzařovaný akustický výkon referenčního zdroje zvuku se bude měnit zejména na
nízkých frekvencích se vzdáleností zdroje od blízkých odrazivých ploch. Data akustického výkonu
referenčních zdrojů zvuku jsou tudíž platná pouze pro polohu použitou při kalibraci.
Dále aby byl použitelný pro určování hladin akustického výkonu srovnávací metodou, může se
referenční zdroj zvuku použít pro určení způsobilosti akustického prostředí a odhadnout vliv
akustického prostředí na hladiny akustického tlaku produkovaného jedním nebo více zdroji
umístěnými v tomto prostředí. Příklady mezinárodních norem odkazujících na referenční zdroje
zvuku s těmito aplikacemi jsou ISO/TR 11690-3 a ISO 14257. V těchto případech mohou být platné
jiné požadavky než ty, které jsou v této mezinárodní normě.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na akustické vlastnosti referenčních zdrojů zvuku:
– časovou stabilitu vyzařovaného akustického výkonu;
– spektrální charakteristiky;
– směrovost.

Časová stabilita je definována pomocí směrodatné odchylky opakovatelnosti (viz 5.2). Spektrální
charakteristiky se mohou ověřovat buď v polobezodrazové místnosti, nebo v dozvukové místnosti
měřením hladin akustického výkonu ve frekvenčních pásmech podle této mezinárodní normy (viz
5.4). Požadavky na index směrovosti mohou být ověřovány pouze v polobezodrazové místnosti (viz
5.5).
Tato mezinárodní norma také určuje postupy pro uvádění hladinových kalibračních dat a nejistoty
u zdroje zvuku zamýšleného k využití jako referenční zdroj zvuku ve smyslu jeho hladiny akustického
výkonu za referenčních meteorologických podmínek, jak je definováno v kapitole 4, v oktávových
a třetinooktávových pásmech a s frekvenčním vážením A.
Tato mezinárodní norma se nazývá kalibrační norma, přestože je metoda vedena ve zkušební
laboratoři a výsledky kalibračních hladin nejsou přímo přenositelné do národních norem pro míry
v přesném metrologickém smyslu. Zkušební laboratoře provádějící tuto metodu nemusí splňovat
všechny požadavky obvykle spojené s kalibrační laboratoří.
POZNÁMKA ISO/IEC 17025[15] stanovuje odlišné požadavky pro způsobilost zkušebních laboratoří,
respektive kalibračních laboratoří. Laboratoře zkoušející referenční zdroje zvuku podle této
mezinárodní normy by obvykle vyhověly požadavkům na zkušební laboratoře, ale nezbytně ne těm
pro kalibrační laboratoře.
Tato mezinárodní norma stanovuje metody kalibrace referenčních zdrojů zvuku nejen ve volném poli
nad odrazivou rovinou, ale také v dozvukové zkušební místnosti v různých vzdálenostech od
hraničních ploch. Pro polohu referenčního zdroje zvuku na jedné odrazivé rovině se uvažují dvě
různá výše zmíněná zkušební prostředí pro frekvenční pásma 200 Hz a výše. Pro 160 Hz a nižší se
mohou objevit nějaké systematické odchylky (viz 11.2). Pro frekvence pod 100 Hz je dána
alternativní kalibrační metoda pomocí akustické intenzity.
Zdroj zvuku může být buď umístěn přímo na podlahu, anebo namontován na stojan, v případě použití
v určité výšce nad podlahou. Podle této mezinárodní normy se zdroje umístěné na stojanu kalibrují
v dozvukové místnosti. Zdroje umístěné na zemi se kalibrují buď v polobezodrazové, nebo dozvukové
místnosti. Pro zdroje umístěné na zemi v polobezodrazové místnosti je tato mezinárodní norma
platná pouze pro zdroje s maximálním vertikálním rozměrem menším než 0,5 m a maximálním
horizontálním rozměrem menším než 0,8 m. Podle této mezinárodní normy mohou být použity pouze
referenční zdroje zvuku umístěné na zemi, pokud se provádí měření na měřicí ploše. Pro referenční
zdroje zvuku používané nebo kalibrované za dozvukových podmínek se žádná omezení maximálních
rozměrů neuplatňují.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

