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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 významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org//iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 1 Hluk.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 1996-2:2007), které je technicky revidováno.

Seznam všech částí souboru ISO 1996 lze nalézt na webové stránce ISO.

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


Úvod
Měření hluku v životním prostředí je složité vzhledem k tomu, že existuje velké množství
proměnných uvažovaných při plánování a provádění měření. Jelikož každá měřicí příležitost je
předmětem stávajícího zdroje a meteorologických podmínek, které nemohou být měřičem řízeny,
není často možné řídit výslednou nejistotu měření. Místo toho je nejistota určována po měření na
základě analýzy akustických měření a shromážděných údajů o provozních podmínkách zdroje a o
meteorologických parametrech důležitých pro šíření zvuku.

Protože tento dokument má ambici vyhovět jak novým a přísnějším požadavkům na výpočty nejistoty
měření, tak obsáhnout všechny zdroje a meteorologické podmínky, stal se složitějším, než by norma
týkající se jediného specifického zdroje a jejího použití mohla být. Nejlepším použitím této normy je
použít ji jako základ pro vytvoření více zaměřených norem určených pro specifické zdroje a cíle.



1 Předmět normy
Tento dokument popisuje, jak mohou být určovány hladiny akustického tlaku uvažované jako základ
pro hodnocení situací s ohledem na hlukové limity v životním prostředí nebo porovnání situací
v územních studiích. Určení může být provedeno přímým měřením a extrapolací naměřených
výsledků prostřednictvím výpočtů. Tento dokument je primárně uvažován pro použití ve venkovním
prostředí, ale je uveden i návod pro měření ve vnitřním prostředí. Je flexibilní a do velké míry
uživatel určuje měřicí úsilí a tím nejistotu měření, která je stanovena a uvedena v každém případě.
Tak nejsou nastaveny žádné limity pro přípustnou maximální nejistotu. Často jsou
výsledky měření kombinovány s přepočty na referenční provozní podmínky nebo na referenční
podmínky šíření, rozdílné od podmínek během vlastního měření. Tento dokument může být použit
pro všechny druhy zdrojů hluku v životním prostředí, jako např. hluk ze silniční a železniční dopravy,
leteckého a průmyslového hluku.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


