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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) viz následující 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 3743-2:1994), ke kterému tvoří malou
revizi. Hlavní změny jsou tyto:

–    v úvodu byla zrušena tabulka 0.1;

–    byl přepracován obsah kapitoly 1;

–    byly aktualizovány citované dokumenty;

–    byla revidována kapitola o nejistotě měření, aby byla v souladu s dalšími normami ze souboru ISO
3740 (nyní kapitola 11);

–    byly doplněny nové přílohy D, E a F;

–    v bibliografii byly doplněny nové citace.

Seznam všech částí souboru ISO 3743 lze nalézt na webových stránkách ISO.

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


Úvod
Řada ISO 3743 je jednou z řady norem ISO 3741 až ISO 3747, které stanovují různé metody určování
hladin akustického výkonu strojů, zařízení a montážních dílů. Tyto základní normy stanovují
akustické požadavky na měření, která jsou vhodná pro rozdílná zkušební prostředí. Při výběru jedné
z metod z řady ISO 3741 až ISO 3747 je nutné rozhodnout, která z nich je nejvhodnější vzhledem
k podmínkám a účelům zkoušky hluku. Obecné pokyny pomáhající při výběru jsou poskytnuty
v ISO 3740. Řady ISO 3741 až ISO 3747 uvádí jen obecné zásady týkající se podmínek pro provoz
a montáž zkoušeného stroje nebo zařízení. Při stanovování montážních a provozních podmínek
specifického typu stroje nebo zařízení se doporučuje odkázat na zkušební předpis pro hluk, pokud
existuje.

Metody uváděné v tomto dokumentu umožňují měření hladin akustického tlaku A a hladin akustického
tlaku v oktá-
vových pásmech v předepsaných pevných polohách mikrofonu nebo na předepsaných drahách.
Umožňují určování hladin akustického výkonu A, hladin akustického výkonu s jiným vážením i hladin
akustického výkonu v oktávových pásmech. Veličiny, které nelze určit, jsou směrové charakteristiky
zdroje a časový průběh hluku ze zdrojů vyzařujících neustálený hluk.

ISO 3743-1 a tento dokument stanovují technické metody určování hladin akustického výkonu A a
hladin akustického výkonu v oktávových pásmech malých zdrojů hluku. Metody jsou použitelné pro
malé stroje, zařízení, součásti a montážní díly, které lze instalovat ve speciální dozvukové místnosti
nebo v dozvukové zkušební místnosti s předepsanými akustickými vlastnostmi. Metody jsou
mimořádně vhodné pro malá přemístitelná zařízení; nejsou určeny pro velká a pevná stacionární
zařízení, která vzhledem ke způsobu jejich provozu a montáže nemohou být přemístěna do zkušebny
a uvedena do provozu jako při obvyklém užití. Postupy jsou zamýšleny pro použití v případech, kdy
se očekává technický stupeň přesnosti bez nutnosti použití laboratorního vybavení.

V ISO 3743-1 je pro určení hladin akustického výkonu zdroje v oktávových pásmech použita
srovnávací metoda. Hladiny prostorově průměrovaného akustického tlaku (v oktávových pásmech)
vyzařované zkoušeným zdrojem zvuku, jsou porovnávány s hladinami prostorově průměrovaného
akustického tlaku (v oktávových pásmech)
vyzařovanými referenčním zdrojem zvuku se známým akustickým výkonem. Rozdíl hladin
akustického tlaku je roven rozdílu hladin akustického výkonu, jsou-li stejné podmínky pro oba
soubory měření. Hladina akustického výkonu A se pak vypočítá z hladin akustického výkonu
v oktávových pásmech.

Požadavky, které má splňovat speciální dozvuková zkušební místnost pro měření v souladu s metodami
uvedenými v tomto dokumentu, jsou výrazně přísnější, než požadavky kladené na dozvukovou
zkušební místnost s tuhými stěnami pro srovnávací metodu podle ISO 3743-1.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje poměrně jednoduchou technickou metodu určování hladin akustického
výkonu malých přemístitelných zdrojů hluku. Metody stanovené v tomto dokumentu jsou vhodné pro
měření všech typů hluku ve stanoveném frekvenčním rozsahu s výjimkou impulzního hluku, který
obsahuje izolované skupiny impulzů akustické energie, které jsou pokryty ISO 3744 a ISO 3745.

POZNÁMKA Klasifikace různých typů hluku je uvedena v ISO 12001.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


