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Deskriptory: acoustics, machinery, equipment, noise(sound), engine noise, design, physics

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů
a zařízení s nízkým hlukem -
Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku
(ISO/TR 11688-2:1998)
Acoustics - Recommended practice for the design
of low-noise machinery and equipment -
Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)
 
Acoustique - Pratique recommandée
pour la conception de machines
et équipements à bruit réduit -
Partie 2: Introduction à la physique
de la conception à bruit réduit
(ISO/TR 11688-2:1998)

Akustik - Richtlinien für die Gestaltung
lärmarmer Maschinen und Geräte -
Teil 2: Einführung in die Physik
der Lärmminderung durch konstruktive
Maßnahmen
(ISO/TR 11688-2:1998)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-09-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2000 CEN.       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                Ref. č. EN
ISO 11688-2:2000 E
   množství jsou vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ byl převzat jako



evropská norma technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát spravuje Dánsko.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do června 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO/TR 11688-2:1998 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
Cílem této části normy ISO/TR 11688 je snižování hluku u stávajících strojů a snižování hluku ve stádiu
návrhu nového stroje.

Je důležité, aby se technici - neakustici zabývali praktickým snižováním hluku. Pro tyto techniky je
velmi důležité, aby měli základní znalosti o generování hluku a charakteristikách šíření a aby
porozuměli základním principům opatření ke snižování hluku.
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1 Předmět normy
Tato část ISO/TR 11688 poskytuje fyzikální základy pro pravidla a příklady navrhování zařízení s
nízkým hlukem uvedeným v ISO/TR 11688-11) a pomáhá při studiu rozsáhlé specializované literatury.

Je určena projektantům strojů a zařízení stejně jako uživatelům a těm, kteří kupují stroje, a orgánům v
oblasti legislativy, dohledu a inspekce.

Rovnice uvedené v této normě zlepší obecnou srozumitelnost snižování hluku. V mnoha případech
umožňují srovnání různých verzí návrhu, nejsou však použitelné pro predikci absolutních hodnot
emise hluku.

Informace o vnitřních zdrojích zvuku, přenosových cestách a částech vyzařujících zvuk jsou základní
pro snižování hluku strojů. Proto jsou v kapitolách 7 a 8 a v příloze A popsány měřicí a výpočetní
metody vhodné pro získání těchto informací.

-- Vynechaný text --


