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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 následující URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 1 Hluk.
Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 7779:2010), které bylo technicky
revidováno. V porovnání s předchozím vydáním jsou tyto hlavní změny:
– Kapitola 3:
– Aktualizace mnoha položek v 3.1 a 3.2, aby byl zajištěn soulad se základními normami, jako
jsou ISO/TR 25417, ISO 3744 atd.
– Doplnění článku 3.3, který odpovídá nové kapitole 9.
– Kapitola 6:
– V 6.4.6 byly změněny postupy při kalibraci mikrofonu, aby byly v souladu s postupy
uvedenými ve výrobním doplňku ECMA-74.
– Kapitola 7:
– V 7.3 (7.3.1) byl změněn postup při kvalifikaci zkušebního prostředí, aby se ujasnilo, že pro
účely určování hladiny akustického výkonu A nemusí jakékoliv, typicky nízkofrekvenční kmitočtové
pásmo, které významně neovlivňuje hladinu akustického výkonu A, vyhovovat kritériím pro
kvalifikaci polobezodrazové místnosti.

– V 7.4.6 byly změněny postupy při kalibraci mikrofonu, aby byly v souladu s postupy
uvedenými ve výrobním doplňku ECMA-74.
– Kapitola 8:
– V 8.6 byl vložen nový článek 8.6.1, aby se upřesnila metoda definující místa obsluhy a místa
spolupracovníků.
– Kapitola 9:
– Nově byla zařazena kapitola 9.
– Ve vztahu ke kapitole 9 byl také doplněn článek 3.3 a byly změněny popisy tabulek 1, 5 a
6 (v 6.2, 7.2, respektive 8.2).
– Příloha B:
– Byly změněny články B.2.2 a B.2.3, aby se upřesnil oddíl velikosti, respektive poloh
mikrofonů na válcové měřicí ploše.
– Příloha D:
– V D.1, D.8, D.9.5, D.10.3 a D.10.4 byly změněny popisy, aby se upřesnilo, že příloha
D umožňuje použití dat FFT pod 89,1 Hz a nad 11 200 Hz při výpočtu odstupu signálu od hluku
a celkového odstupu významnosti.
– V D.9.7 a D.10.7 byly doplněny poznámky, aby bylo uvedeno, že se připravují nové metriky
pro detekování výrazného diskrétního tónu (1), odstupu signálu od hluku (2) a celkového
odstupu významnosti.

– Příloha E:
– Metoda měření stanovená v příloze E zastarala a byla odstraněna. Struktura přílohy však
zůstala nadále zachována, aby se umožnila příprava nové metody (podle toho byl změněn název
přílohy).
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.

Úvod
Tento dokument stanovuje metody měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními
informační technologie a telekomunikací (ITT). Aby se vyhovělo potřebám příslušných zařízení nebo
aplikací, byly dosud jednotlivými výrobci a uživateli používány velmi různorodé metody. Tyto rozmanité
praxe v mnoha případech ztěžovaly porovnání emisí hluku. Tento dokument zjednodušuje taková
porovnání a je základem pro deklarování emisních hladin hluku zařízení ITT.
Aby se zajistila přesnost, validita a přijatelnost je tento dokument založen na základních
mezinárodních normách pro určování hladiny akustického výkonu a pro určování hladiny emisního
akustického tlaku na místě obsluhy a na místech spolupracovníků. Zavedení je kromě toho
zjednodušeno shodou s těmito mezinárodními normami.
V mnoha případech jsou podmínky volného pole nad odrazivou rovinou realizovány pomocí
polobezodrazových místností. Tyto místnosti mohou být zvláště užitečné během návrhu výrobku,
k lokalizaci a zlepšení jednotlivých přispívajících zdrojů hluku. Dozvukové místnosti mohou být
ekonomicky výhodnější při kontrole výroby a při zjišťování hladin akustického výkonu pro účely
deklarování emise hluku.
Metoda měření hladiny emisního akustického tlaku na místech obsluhy nebo místech
spolupracovníků (založená na ISO 11201) je stanovena v samostatné kapitole, poněvadž tato hladina
není považovaná za primární informaci o deklarované emisi hluku. Měření mohou však být
provedena současně s měřeními pro určování akustického výkonu ve volném zvukovém poli nad
odrazivou rovinou.
Pro porovnání obdobných zařízení je podstatné, aby byly stejné podmínky instalace a provozní stavy.
Pro mnoho kategorií zařízení jsou tyto parametry normalizovány v příloze C.
Tento dokument je založen na ECMA-74.

1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje postupy měření a uvádění emise hluku zařízení informační technologie
a telekomunikací.
POZNÁMKA 1 Tato norma je uvažovanou částí zkušebního předpisu pro hluk (viz 3.1.2) pro tento typ
zařízení a je založena na základních normách pro emise hluku (viz 3.1.1) ISO 3741, ISO 3744,
ISO 3745, ISO 9295 a ISO 11201.
Základní veličinou emise je hladina akustického výkonu A, která může být použita pro porovnání
stejného typu zařízení, avšak od různých výrobců, nebo pro porovnání různých zařízení.
Aby se vyloučilo nežádoucí omezení u stávajících vybavení a zkušeností, jsou v tomto dokumentu
stanoveny pro emisi hluku tři základní normy pro určování hladin akustického výkonu. ISO 3741
stanovuje srovnávací měření v dozvukové místnosti; ISO 3744 a ISO 3745 stanovují měření
v přibližně volném zvukovém poli nad odrazivou rovinou. Při určování hladin akustického výkonu
stroje je možné vybrat a v souladu s tímto dokumentem výhradně používat kteroukoliv z těchto tří
základních norem pro emisi hluku.
Hladina akustického výkonu A je doplněna hladinou emisního akustického tlaku A určovanou na
místě obsluhy nebo místech spolupracovníků podle základní normy pro emisi hluku ISO 11201. Tato
hladina akustického tlaku není hladinou imise hluku na místě obsluhy (viz 3.2.12), ale může
napomoci při identifikování jakýchkoliv potenciálních problémů, které mohou u pracovníků obsluhy
a spolupracovníků vyvolávat obtěžování, rušení při činnosti nebo poškození sluchu.
Metody určování toho, zda emise hluku zahrnuje významné diskrétní tóny, jsou stanoveny v příloze
D.
Tento dokument je vhodný pro typové zkoušky a poskytuje výrobcům a zkušebním laboratořím
metody k získání porovnatelných výsledků.
Metody stanovené v tomto dokumentu umožňují určování emisních hladin hluku pro individuálně
zkoušené jednotky (viz 3.1.4).
Postupy platí pro zařízení, které vyzařuje širokopásmový hluk, úzkopásmový hluk a hluk obsahující
diskrétní kmitočtové složky, nebo impulzní hluk.
Zjištěné hladiny akustického výkonu a hladiny emisního akustického tlaku mohou sloužit
k deklarování emise hluku a pro účely porovnání (viz ISO 9296[3]).
POZNÁMKA 2 Zjištěné hladiny akustického výkonu a hladiny emisního akustického tlaku se nemají
považovat za hladiny imise hluku instalace, nicméně mohou být použity při navrhování instalace (viz
ECMA TR/27[11]).
Pokud jsou hladiny akustického výkonu určovány pro určitý počet jednotek ze stejné výrobní série, je
možné je použít při určování statistické hodnoty této výrobní série (ISO 9296[3]).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

