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Předmluva

Text ISO 3744:1994 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní organizace
pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 3744:2009 technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“,
jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do ledna 2010, 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 ledna 2010.

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 3744:1995.

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



Informační přílohy ZA a ZB, které jsou nedílnou částí tohoto dokumentu, určují vztah ke směrnicím ES.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, 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 ISO 3744:1994 byl schválen CEN jako EN ISO 3744:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

0.1 Tato mezinárodní norma je jednou normou ze série ISO 3740, které stanovují různé metody
určování hladin akustického výkonu strojů, zařízení a montážních dílů. Při volbě jedné z metod ze
série ISO 3740, je nutné vybrat tu nejvhodnější pro podmínky a účely zkoušky hluku. Obecné
směrnice pomáhající výběru jsou uvedeny v ISO 3740. Série norem ISO 3740 udává pouze obecné
principy montáže a provozních podmínek zkoušeného stroje nebo zařízení. Při stanovování
montážních a provozních podmínek se má odkázat na zkušební předpis pro specifický typ stroje nebo
zařízení, pokud existuje.

0.2 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu pro měření hladiny akustického tlaku na měřicí ploše
obklopující zdroj a výpočet hladiny akustického výkonu zvuku vyzařovaného zdrojem. Metoda
využívající plochu obklopující zdroj může být užita pro kteroukoliv ze tří tříd přesnosti (viz tabulka 0.1)
a v této mezinárodní normě je užita pro třídu přesnosti 2.

Užití této mezinárodní normy vyžaduje splnění určitých kritérií způsobilosti podle tabulky 0.1. Pokud
nemohou být odpovídající kritéria způsobilosti dodržena, jsou navrženy jiné základní normy
s odlišnými požadavky na okolní prostředí (tabulka 0.1, viz také ISO 3740 a ISO 9614).

Zkušební předpisy pro jednotlivé skupiny strojů nebo zařízení mají bez jakýchkoliv rozporů vycházet
z požadavků jedné nebo více norem ze série ISO 3740 nebo ISO 9614.

Podmínky volného pole obvykle nejsou splněny v běžných výrobních místnostech, kde jsou stroje
obvykle užívány. Pokud se měří v takových podmínkách, používají se korekce na hluk pozadí
a nežádoucí odrazy.

Metody stanovené v této mezinárodní normě dovolují určení hladiny akustického výkonu A i hladiny
akustického výkonu ve frekvenčních pásmech.

Hladina akustického výkonu A vypočítaná z hladin akustického tlaku ve frekvenčních pásmech se
může lišit od hladiny akustického výkonu A určené z naměřených hladin akustického tlaku A.

0.3 V této mezinárodní normě je určování hladiny akustického výkonu ze změřených hladin
akustického tlaku založeno na předpokladu, že ve zkušební místnosti je akustický výkon zdroje přímo
úměrný střední kvadratické hodnotě akustického tlaku průměrovaného v čase a prostoru.

Tabulka 0.1 – Přehled mezinárodních norem pro určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku
užívajících metody s obalovými plochami a dávající různé třídy přesnosti 

Parametr ISO 3745
Přesná metoda
Třída 1

ISO 3744
Technická metoda
Třída 2

ISO 3746
Provozní metoda
Třída 3



Zkušební prostředí Polobezodrazová místnost Venkovní prostor nebo velké
místnosti

Venkovní prostor nebo
velké místnosti

Podmínka způsobilosti
zkušebního prostředí

K2  L 0,5 dB K2  L 2 dB K2  L 7 dB

Objem zdroje Přednostně menší než
0,5 % objemu zkušebního
prostoru

Bez omezení; omezen pouze
dostupným zkušebním
prostředím

Bez omezení; omezen
pouze dostupným
zkušebním prostředím

Charakter hluku Libovolný (širokopásmový, úzkopásmový, s diskrétními frekvencemi, ustálený, proměnný,
impulzní)

Limit pro hluk pozadí 1)

DL  3 10 dB
(pokud možno menší než
15 dB)
K1  L 0,4 dB

DL  3 6 dB
(pokud možno menší než
15 dB)
K1  L 1,3 dB

DL  3 3 dB

K1 L 3 dB

Počet měřicích míst 3 10 3 9 2) 3 4 2)

Přístroje
1. zvukoměr alespoň
odpovídající
2. integrující zvukoměr
alespoň odpovídající
3. souprava pásmových
filtrů odpovídající alespoň

 
a) typu 1 jak je stanoven
v IEC 651,
b) typu 1 jak je stanoven
v IEC 804
c) třídě 1 jak je stanovena
v IEC 225

 
a) typu 1 jak je stanoven
v IEC 651
b) typu 1 jak je stanoven
v IEC 804
c) třídě 1 jak je stanovena
v IEC 225

 
a) typu 2 jak je stanoven
v IEC 651
b) typu 2 jak je stanoven
v IEC 804
–

Přesnost metody pro
určení LWA vyjádřená
směrodatnou odchylkou
reprodukovatelnosti

sR  L 1 dB sR  L 1,5 dB

sR  L 3 dB
(když K2  L 5 dB)
sR  L 4 dB
(když 5 dB L K2  L 7 dB
Jestliže ve spektru
převládají diskrétní
frekvence, je hodnota sR

větší o 1 dB.
1) Dané hodnoty K1 a K2 musí být splněny ve všech frekvenčních pásmech sledovaného frekvenčního rozsahu pro určení
spektra akustického výkonu. Pro určení hladiny akustického výkonu A se používají stejné hodnoty K1A a K2A.
2) Při splnění daných podmínek (viz 7.2 až 7.4) je přípustné omezit počet poloh mikrofonu.

1 Předmět normy

1.1 Obecně

Tato mezinárodní norma stanovuje metodu měření hladin akustického tlaku na základě měření na
ploše obklopující zdroj hluku, v podmínkách volného pole v blízkosti jedné nebo více odrazivých rovin
za účelem výpočtu hladiny akustického výkonu, který vyzařuje zdroj hluku. Norma stanovuje
požadavky na zkušební prostředí, přístrojové vybavení i postupy ke zjištění hladiny akustického tlaku
na ploše, z níž se pak vypočítá hladina akustického výkonu zdroje hluku s výsledky, které mají třídu
přesnosti 2.

Je důležité, aby byly v souladu s touto normou zavedeny a používány specifické zkušební předpisy pro
různé typy zařízení. Pro každý typ zařízení pak takové zkušební předpisy budou určovat detailní
požadavky pro montáž, podmínky pro zatížení a provoz tohoto zkoušeného zařízení a dále i výběr
měřicí plochy a rozložení mikrofonů, jak je stanovená v této mezinárodní normě.

POZNÁMKA 1 Zkušební předpis pro určitý druh zařízení má uvádět podrobné informace o konkrétní
ploše, která byla zvolena, neboť použití měřicích ploch různého tvaru může vést k rozdílným určením
hladin akustického výkonu zdroje.

1.2 Typy hluku a jeho zdroje

Metoda, která je v této mezinárodní normě stanovena, je vhodná pro měření všech typů hluku.

POZNÁMKA 2 Klasifikace různých typů hluku (ustálený, proměnný, kvazi-ustálený, impulzní atd.) je



uvedena v normě ISO 2204.

Tuto mezinárodní normu lze aplikovat na zdroje hluku jakéhokoliv typu a velikosti (např. přístroj, stroj,
součást, montážní díl).

POZNÁMKA 3 Měření podle této mezinárodní normy mohou být prakticky neuskutečnitelná u velmi
vysokých a velmi dlouhých zdrojů, např. u komínů, potrubí, dopravníků a v průmyslových závodech
s mnoha zdroji.

1.3 Zkušební prostředí

Zkušební prostředí, které je použitelné pro měření podle této mezinárodní normy, je v podstatě volné
pole v blízkosti jedné nebo více odrazivých rovin (uvnitř místnosti i venku).

1.4 Nejistota měření

Výsledkem určení hladin akustického výkonu podle této mezinárodní normy jsou, až na výjimky,
směrodatné odchylky reprodukovatelnosti hladiny akustického výkonu A rovné nebo menší než 1,5 dB
(viz tabulka 1).

Jednotlivě určená hodnota hladiny akustického výkonu zdroje hluku, která se určuje podle postupů
popsaných v této mezinárodní normě se bude pravděpodobně lišit od skutečné hodnoty a to o určitý
rozdíl v rámci rozsahu nejistoty měření. Nejistota v určování hladiny akustického výkonu vzniká
působením několika činitelů ovlivňujících výsledky, z nichž některé jsou spojeny s podmínkami
prostředí při měření v laboratoři, jiné s použitou měřicí technikou.

Pokud konkrétní zdroj zvuku je přemísťován mezi různými laboratořemi a v každé z nich se určí
hladina akustického výkonu zdroje v souladu s touto mezinárodní normou, výsledky vykazují rozptyl.
Směrodatné odchylky naměřených hladin mohou být vypočítány (viz příklady v normě ISO 7574-
4:1985, příloha B), a mohou se měnit s frekvencí. Až na několik výjimek tyto směrodatné odchylky
nemají přesáhnout hodnoty uvedené v tabulce 1. Hodnoty, uvedené v této tabulce, představují
směrodatné odchylky reprodukovatelnosti sR, jak je definuje norma ISO 7574-1. Hodnoty
v tabulce 1 zahrnují kumulativní účinky nejistoty měření při aplikaci postupů této mezinárodní normy,
avšak nezahrnují kolísání akustického výkonu, způsobené změnami provozních podmínek (např.
rychlost otáčení, napětí ve vedení) nebo podmínek montáže.

Nejistota měření závisí na směrodatné odchylce reprodukovatelnosti, uvedené v tabulce 1, a na
požadovaném konfidenčním stupni. Tak např. pro normální rozdělení hladin akustického výkonu je pro
90% konfidenci skutečná hodnota hladiny akustického výkonu zdroje v rozsahu ±1,645sR naměřené
hodnoty, pro 95% konfidenci leží naměřené hodnoty v intervalu ±1,69sR. Pokud jde o další příklady má
se odkázat na sérii norem ISO 7574 a normu ISO 9296.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


