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Předmluva

Text ISO 3743-1:2010 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní organizace
pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 3743-1:2010 technickou komisí CEN/TC 211
„Akustika“, jejíž sekre-tariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do dubna 2011, 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 dubna 2011.

Upozorňuje se na možnost toho, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. CEN (anebo CENELEC) nesmí být činěna zodpovědnou při identifikování
jakéhokoliv, nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 3743-1:2009.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který CEN udělily Evropská komise a Evropské
sdružení volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice EU.

Informativní příloha ZA, která je nedílnou částí tohoto dokumentu, určuje vztah ke směrnici EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organi-zace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3743-1:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 3743-1:2010 bez jakýchkoliv
modifikací.

Úvod

Tato část mezinárodní normy ISO 3743 je součástí série ISO 3740[1] až ISO 3747[7], které stanovují
různé metody určování hladin akustického výkonu a akustické energie zdrojů hluku, zahrnujících
stroje, zařízení a jejich podsestavy. Výběr jedné ze série metod pro použití v konkrétní aplikaci závisí



na účelu zkoušky k určení hladin akustického výkonu a akustické energie, a na dostupném vybavení.
Obecné směrnice napomáhající při tomto výběru poskytuje norma ISO 3740[1]. Normy ISO 3740[1] až
ISO 3747[7] uvádějí pouze obecné principy týkající se podmínek provozu a upevnění stroje či zařízení
pro účely zkoušky. Je důležité, aby zkušební předpisy byly stanoveny pro jednotlivé typy zdrojů hluku
za účelem uvedení podrobných požadavků na podmínky upevnění, zatížení a provozu, za kterých jsou
hladiny akustického výkonu a akustické energie získávány.

Metoda popsaná v této části normy ISO 3743 je založena na porovnání hladin akustického tlaku
zkoušeného zdroje hluku v oktávových pásmech s odpovídajícími hladinami kalibrovaného
referenčního zdroje zvuku; z hladin v oktávových pásmech mohou být vypočítány hladiny akustického
výkonu A nebo hladiny akustické energie A. Metoda je použitelná v místnosti s tuhými (odrazivými)
stěnami, které mají předepsané akustické vlastnosti, tam kde může být použita pro malé prvky
přenosného zařízení. Takováto místnost umožňuje, v závislosti na vlastnosti hluku vyzařovaného
zdrojem, určení buď hladin akustického výkonu, anebo hladin akustické energie zkoušeného zdroje
hluku. Nicméně tento typ místnosti není vhodný pro větší části pevně instalovaných zařízení, která
vzhledem k jejich způsobu provozování či instalace nemohou být snadno přemísťována. Uplatnění této
metody při použití v místech, kde se zařízení nebo stroj nachází in situ, je popsáno v normě
ISO 3747[7].

Metody popsané v této části normy ISO 3743 dovolují určování hladin akustického výkonu a hladin
akustické energie ve frekvenčních pásmech a/nebo s použitím vážení funkcí A.

Tato část normy ISO 3743 popisuje metodu třídy přesnosti 2 (technická třída) tak, jak je definována
normou ISO 12001. Pro použití, u kterých je požadována vyšší míra přesnosti, se může vycházet
z ISO 3741[2] nebo odpovídající části normy ISO 9614[15], [17]. Nejsou-li splněny příslušné požadavky na
měřicí prostředí, specifikované v této části normy ISO 3743, může být použita jiná norma z této série
nebo odpovídající část normy ISO 9614[15], [17].

1 Předmět normy

1.1 Obecně

Tato část ISO 3743 stanovuje metody určování hladiny akustického výkonu a hladiny akustické
energie zdroje hluku srovnáním změřených hladin akustického tlaku vyzařovaných zdrojem hluku
(strojem nebo zařízením) upevněným ve zkušební místnosti s tuhými (odrazivými) stěnami, jejíž
vlastnosti jsou stanoveny, s hladinami kalibrovaného referenčního zdroje zvuku. Z těchto měření je
vypočtena hladina akustického výkonu (nebo hladina akustické energie v případě série pulzů (burst)
hluku nebo emise přechodového děje) vyzařovaná zdrojem hluku ve frekvenčních pásmech o šířce
oktávy. Hladina akustického výkonu A nebo hladina akustické energie A se počítají z hladin
oktávových pásem.

1.2 Typy hluku a zdrojů hluku

Metoda stanovená v této části ISO 3743 je vhodná pro všechny typy hluku (stacionární, nestacionární,
proměnný, jednotlivé události akustické energie atd.) stanovené v ISO 12001.

Zkoušeným zdrojem hluku smí být zařízení, stroj, součást nebo podsestava. Maximální rozměr zdroje
závisí na velikosti místnosti použité pro akustická měření (viz 4.2).

1.3 Zkušební prostředí

Zkušební prostředí, které je použitelné pro měření podle této části ISO 3743, je zkušební místnost
s tuhými (odrazivými) stěnami s předepsanými akustickými charakteristikami.



1.4 Nejistota měření

Jsou uvedeny informace pro nejistotu hladin akustického výkonu a hladin akustické energie určované
v souladu s touto částí ISO 3743, pro měření provedená v oktávových frekvenčních pásmech a z nich
vypočítaná data vážená funkcí A. Nejistota je v souladu s ISO 12001:1996, třída přesnosti 2 (technická
metoda).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


