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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 Mezi-
národní 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 nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 1 Hluk.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 4869-2:1994), které bylo technicky
revidováno. Zahrnuje také opravenou verzi ISO 4869-2:1994/Cor.1:2006.

Hlavní technické změny jsou:

V předchozím vydání normy byly hodnoty H, M, L a SNR vypočítány z průměrných údajů u skupiny
osob podle kmitočtu. V tomto vydání se hodnoty počítají osobu po osobě a pak jsou zkombinovány,
aby se získala jak střední hodnota, tak hodnota směrodatné odchylky, a bylo možné odhadnout
rozdělení výběrového souboru. Z výpočetních metod H, M, L a SNR byly odstraněny hodnoty vložného
útlumu zvuku při kmitočtu 63 Hz, poněvadž tento zkušební kmitočet je v ISO 4869-1 volitelný. Před
zaokrouhlením na celé číslo se hodnoty odvozené použitím tohoto vydání liší od hodnot odvozených
použitím předchozího vydání o méně než 1 dB.

Seznam všech částí řady ISO 4869 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakékoliv podněty nebo dotazy k tomuto dokumentu je třeba předkládat národnímu normalizačnímu
orgánu uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents


Úvod
Podle tohoto dokumentu se odhaduje „efektivní“ hladina, tj. hladina akustického tlaku A v místě středu
hlavy posluchače za jeho nepřítomnosti minus vložný útlum prostředků ochrany sluchu. Efektivní
hodnoty se odhadují, protože jsou požadovány při posuzování nebezpečí hluku vzhledem k přípustným
mezím expozice hluku. Efektivní hladina se liší od hladiny ve zvukovodu, poněvadž se prostřednictvím
přenosové funkce otevřeného ucha převádí na hodnotu ve zvukovém poli. V závislosti na spektru
dopadajícího hluku jsou efektivní hladiny typicky od 5 dB do 10 dB nižší než hladiny ve zvukovodu.

V ideálním případě by efektivní hladina akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu byla
odhadnuta na základě jak údajů o vložném útlumu chrániče sluchu v oktávových pásmech
(naměřených v souladu s ISO 4869-1), tak hladin akustického tlaku hluku v oktávových pásmech.
Uznává se však, že v mnoha situacích by informace o hladinách akustického tlaku v oktávových
pásmech nemusely být dostupné. Z mnoha praktických důvodů však existuje potřeba jednoduchých
metod k určení efektivních hladin akustického tlaku A, které jsou založeny jen na hladinách
akustického tlaku A a C hluku. Tento dokument se zabývá oběma z těchto situací tím, že stanovuje
výpočtovou metodu oktávových pásem, jakož i dva alternativní zjednodušené postupy, metodu HML
a metodu SNR.

Metoda oktávových pásem je výpočtová metoda zahrnující hladiny akustického tlaku v oktávových
pásmech na pracovišti a údaje o vložném útlumu v oktávových pásmech u posuzovaného chrániče
sluchu. Ačkoliv může být považována za „přesnou“ referenční metodu, má své vlastní nepřesnosti,
poněvadž je založena na středních hodnotách vložného útlumu a směrodatných odchylkách u skupiny
zkušebních osob a nikoliv na specifických hodnotách vložného útlumu u jednotlivé osoby, o kterou se
jedná.

Metoda HML stanovuje tři hodnoty vložného útlumu H, M a L určené z údajů o vložném útlumu
chrániče sluchu v oktávových pásmech. Pro vypočítání efektivní hladiny akustického tlaku A za
nasazeným chráničem sluchu se tyto hodnoty používají v kombinaci s hladinami akustického tlaku
A a C.

Metoda SNR stanovuje jednotlivou hodnotu vložného útlumu, jednočíselné hodnocení, určené z údajů
o vložném útlumu chrániče sluchu v oktávových pásmech. Pro vypočítání efektivní hladiny akustického
tlaku A za nasazeným chráničem sluchu se tato hodnota se odečítá od hladiny akustického tlaku C.

Vzhledem k velkému rozptylu vložného útlumu, který zajišťují chrániče sluchu při nošení jednotlivci,
jsou všechny tři metody ve většině hlukových situací ve své přesnosti téměř ekvivalentní. Dokonce
i nejjednodušší metoda SNR poskytuje natolik přesný odhad hladiny akustického tlaku A za chráničem
sluchu, že pomáhá při výběru i specifikaci chráničů sluchu. Ve speciálních situacích, například
zejména u nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních hluků, však může být nezbytné použít buď
metodu HML, nebo metodu oktávových pásem.

Podle volby určitého parametru ve výpočtovém postupu mohou být získány různé pravděpodobnosti
ochrany. Je třeba poznamenat, že hodnoty pravděpodobnosti ochrany jsou pro tři metody platné jen
tehdy, když:

–    jsou chrániče sluchu nasazené správně a stejným způsobem, jak je měly nasazené zkušební
osoby při provádění zkoušky podle ISO 4869-1;

–    jsou chrániče sluchu řádně udržované;



–    anatomické charakteristiky osob využitých při zkoušce podle ISO 4869-1 přiměřené odpovídají
populaci skutečných uživatelů chráničů sluchu.

Hlavním zdrojem potencionální nepřesnosti při využití tří metod popsaných v tomto dokumentu jsou
tudíž základní vstupní údaje získané podle ISO 4869-1. Pokud vstupní údaje přesně nepopisují stupeň
ochrany zajištěný o populace, pro níž jsou chrániče určeny, pak žádná z výpočtových metod nebude
poskytovat dostatečnou přesnost.

Nejistota hodnot vložného útlumu a vyhodnocení jsou popsána v příloze E.

POZNÁMKA V případě srovnatelných chráničů sluchu se rozdíly při určování efektivní hladiny
akustického tlaku 3 dB nebo nižší považují obecně za nevýznamné.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje tři metody (metodu oktávových pásem, metodu HML a metodu SNR)
odhadování efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu. Metody jsou
použitelné jak pro hladinu akustického tlaku, tak pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku hluku.
Ačkoliv jsou primárně určeny pro expozice ustálenému hluku, jsou metody rovněž použitelné pro
hluky obsahující impulzní složky. Je možné, že tyto metody by nemusely být vhodné k použití při
měřeních hladin špičkového akustického tlaku.

Hodnoty v oktávových pásmech, H, M, L nebo SNR jsou vhodné ke stanovení kritérií pro výběr nebo
porovnání chráničů sluchu a/nebo nastavení minimálních požadavků na přípustný vložný útlum
zvuku.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


