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Oznámení o schválení
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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 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
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika ve spolupráci s Evropskou komisí
pro normalizaci (CEN), technickou komisí CEN/TC 211 Akustika v souladu s Dohodou o technické
spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11904-2:2004), ke kterému tvoří malou
revizi. V porovnání s předchozím vydáním se jedná o ediční změny.

Seznam všech částí řady ISO 11904 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.
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Úvod
ISO 11904 je řadou norem, které stanovují metody určování akustických imisí ze zdrojů umístěných
v blízkosti ucha v situacích, kdy hladina akustického tlaku měřená v místě exponované osoby (ale za
nepřítomnosti této osoby) nereprezentuje odpovídajícím způsobem expozici zvuku.

Aby bylo možné posoudit expozici zvuku pomocí osvědčených kritérií, je expozice ucha měřena
a následně přepočítána na odpovídající hladinu akustického tlaku ve volném nebo v difuzním poli.
Výsledek se udává jako ekvivalentní hladina akustického tlaku A, vztažená k volnému nebo
k difuznímu poli, LFF,H,Aeq nebo LDF,H.Aeq, jestliže se používá ISO 11904-1, nebo LFF,M,Aeq nebo LDF,M,Aeq,
jestliže se používá ISO 11904-2.

ISO 11904-1 popisuje měření prováděná pomocí miniaturních mikrofonů nebo mikrofonních sond
vložených do uší subjektu (mikrofon vložený do reálného ucha, metoda MIRE). ISO 11904-2 popisuje
měření prováděná pomocí figuríny, opatřené simulátory ucha včetně mikrofonů (figurínová metoda).

ISO 11904 je přípustné aplikovat například při zkouškách zařízení a ke stanovení expozice hluku na
pracovním místě v případě expozice ze zdrojů umístěných v blízkosti ucha, kdy naměřená hladina
akustického tlaku v místě exponované osoby (ale za nepřítomnosti této osoby) nereprezentuje
odpovídajícím způsobem expozici zvuku. Příklady aplikací jsou sluchátka nebo náhlavní sluchátka
používaná pro reprodukci hudby nebo řeči, ať už na pracovišti nebo při oddechu, nastřelovací pistole
používaná v blízkosti hlavy a kombinovaná expozice ze zdroje zvuku v blízkosti ucha a vnějšího
zvukového pole.

Jestliže se mají zkoušet specifické typy zařízení (například přenosné kazetové přehrávače nebo
chrániče sluchu vybavené rozhlasovými přijímači), musí se používat měřicí signály vhodné pro
příslušný typ zařízení. ISO 11904 neuvádí ani takové měřicí signály, ani provozní podmínky zařízení,
ale ty by mohly být stanoveny v dalších normách.

Jestliže jsou měřeny situace na pracovním místě, měly by být identifikovány různé zdroje hluku,
podílející se na akustické imisi. Provozní podmínky pro stroje a jiná používaná zařízení by mohly být
stanoveny v jiných normách.

Obě části ISO 11904 usilují o stejný výsledek: stanovit pro populaci střední hladinu akustického tlaku
vztaženou k volnému nebo difuznímu poli. ISO 11904-1 toho dociluje tím, že se stanoví průměr
z měření provedených na urči-
tém počtu osob; ISO 11904-2 pak toho dosahuje použitím figuríny a zaměřením na reprodukování
akustických účinků na průměrného dospělého člověka. Obě metody však přinášejí rozdílné nejistoty
měření, které mohou ovlivnit výběr metody. Pouze metoda popsaná v ISO 11904-1 poskytuje
výsledky, které odrážejí i proměnlivost lidské populace. Informace o nejistotách jsou uvedeny
v přílohách A a B.

Při použití metody MIRE pro měření zvuku z vložných sluchátek nebo sluchátek typu stetoskopu se
mohou vyskytnout praktické problémy s umístěním mikrofonů ve zvukovodu. Při použití figurínové
metody musí být sluchátka nebo náhlavní sluchátka nasazena na simulátor ušního boltce a zevního
zvukovodu způsobem, který se co nejvíce podobá nasazení sluchátek na lidské ucho. V případech,
kdy se sluchátka nebo náhlavní sluchátka nebo jiné objekty dotýkají boltce, mají možné odchylky
v tuhosti nebo tvaru umělého boltce ve srovnání s lidským boltcem významný dopad na výsledek
a mohou dokonce způsobit, že výsledky jsou neplatné.

Přehled odlišností mezi oběma částmi ISO 11904 uvádí tabulka 0.1.



Tabulka 0.1 – Přehled rozdílů mezi metodou MIRE a metodou používající figurínu

Parametr ISO 11904-1 ISO 11904-2
Typ metody Metoda používající mikrofon vložený

do ucha
Metoda používající figurínu

Omezení
metody

Při použití vložných sluchátek
a sluchátek typu stetoskopu mohou
vzniknout praktické problémy
s umístěním mikrofonů ve
zvukovodu.

Nemusí se vždy dosáhnout
uspokojivé vazby, jestliže se tuhost
nebo tvar umělého boltce liší od
lidského boltce.
V některých případech se nedá
exponovaná osoba nahradit
figurínou, např. v případech, kdy
má tato osoba ovládat zařízení.

Hlavní
problémy
ovlivňující
přesnost

Počet subjektů
Když se používají tabulkové hodnoty
pro DLFF,H nebo DLDF,H:
–    kalibrace mikrofonu ve
zvukovodu;
–    přesnost v umístění mikrofonů
ve zvukovodu.
Když se používají individuální
hodnoty pro DLFF,H nebo DLDF,H:
–    kvalita referenčního zvukového
pole;
–    stabilita citlivosti a kmitočtové
charakteristiky stejně tak, jako
umístění mikrofonu ve zvukovodu.

Podobnost figuríny s člověkem
Kalibrace figuríny

Kmitočtový
rozsah

20 Hz až 16 kHz 20 Hz až 10 kHz



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje základní rámec metod pro měření akustické imise ze zdrojů zvuku
umístěných v blízkosti ucha. Tato měření se provádějí pomocí figuríny opatřené simulátory ucha
včetně mikrofonů. Naměřené hodnoty se následně přepočítají na odpovídající hladiny akustického
tlaku ve volném nebo difuzním poli. Výsledky jsou uváděny jako ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A vztažené k volnému nebo difuznímu poli. Tento postup se označuje jako metoda používající
figurínu.

Tento dokument je použitelný při stanovení expozice ze zdrojů zvuku v blízkosti ucha, například při
zkouškách zařízení nebo na pracovišti, kde se používají sluchátka nebo chrániče sluchu vybavené
zařízením pro zvukovou komunikaci.

Tento dokument je použitelný v kmitočtovém rozsahu od 20 Hz do 10 kHz. Pro kmitočty nad 10 kHz
lze použít ISO 11904-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


