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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 tato 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 17201-1:2005), které bylo technicky
revidováno. Zahrnuje také technickou opravu ISO 17201-1:2005/Cor 1:2009.

V porovnání s předchozím vydáním jsou hlavní změny tyto:

–    celý dokument byl edičně revidován;

–    5.1, zejména obrázek 3 a navazující rovnice byly technicky revidovány;

–    příloha A (informativní) „Malý zbrojní slovník“ byla edičně revidována;

–    příloha B (informativní) byla technicky revidována;

–    byly aktualizovány citace.

Seznam všech částí řady ISO 17201 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
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/members.html


Úvod
Norma týkající se impulzního hluku ze střelnic byla zpracována na základě iniciativy AFEMS, Asociace
evropských výrobců sportovního střeliva v dubnu 1996, která zaslala formální návrh CEN. Po
konzultaci v CEN v roce 1998 CEN/TC 211 Akustika požádala ISO/TC 43 Akustika, subkomisi SC1
Hluk o zpracování řady ISO 17201.

K získání hodnověrných dat pro predikci hladin akustického tlaku z výstřelu v místě příjmu je
potřebná znalost energie akustické emise u ústí hlavně vyvolaná výstřelem. Hluk výstřelu u ústí
hlavně je vyvolán prachovými plyny vytlačovanými z hlavně zbraně; ve většině případů je rychlost
plynu nadzvuková. Těsně u ústí hlavně je akustický tlak velmi vysoký a nelze ho popsat metodami
lineární akustiky. Pro účel tohoto dokumentu je nelineární oblast definována registrováním výskytu
hladin špičkového akustického tlaku 154 dB nebo vyšších. Tento dokument stanoví, jak lze
akustickou energii zdroje a směrovost hluku výstřelu u ústí hlavně získat měřením hladin expozice
zvuku a jak se taková měření mají uspořádat. Akustickou energii zdroje, její směrovost a spektrální
složení je přípustné použít jako vstupní data pro modely šíření zvuku při posuzování hluku v životním
prostředí. Ty se naopak nemohou použít při výpočtech hladin expozice zvuku těsně u zbraně,
například k odhadu poškození lidí nebo zvířat.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje metodu pro určování akustické energie zdroje výstřelu u ústí hlavně
o rážích menších než 20 mm nebo výbušnin menších než ekvivalent 50 g TNT. Je použitelný ve
vzdálenostech, kde jsou pozorovány špičkové akustické tlaky menší než 1 kPa (rovnající se hladině
špičkového akustického tlaku 154 dB). Akustická energie zdroje, směrovost zdroje a jejich spektrální
složení určené tímto postupem lze použít jako vstupní data do programů pro šíření zvuku,
umožňujících předikovat hluk ze střeleb v sousedství střelnic. Navíc se data mohou použít pro
porovnávání emise zvuku různých typů zbraní nebo různých typů střeliva použitého u téže zbraně.

Tento dokument je použitelný pro zbraně používané v civilních střelnicích, ale lze jej použít také pro
vojenské zbraně. Není použitelný pro posouzení poškození sluchu nebo ke stanovení hladin
akustického tlaku v nelineární oblasti.

V tomto dokumentu nejsou uvažovány tlumiče hluku nebo vestavěné tlumiče hluku zbraní.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


