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Předmluva
Text ISO 9614-1:1993 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ Mezinárodní organizace
pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 9614-1:2009 technickou komisí CEN/TC 211

„Akustika“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.
Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do února 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 února 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 9614-1:1995.
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 9614-1:1993 byl schválen CEN jako EN ISO 9614-1:2009 bez jakýchkoliv modifikací.
Úvod
0.1 Akustický výkon vyzařovaný zdrojem se rovná hodnotě integrálu skalárního součinu složky
vektoru akustické intenzity a jednotkového vektoru ve směru normály k elementární ploše přes
libovolnou plochu úplně obklopující zdroj hluku. Předcházející mezinárodní normy, které popisují
metody určení akustického výkonu zdrojů hluku, především ISO 3740 až ISO 3747 bez výjimky,
stanovují hladiny akustického tlaku jako primární měřené akustické veličiny. Vztah mezi hladinou
akustické intenzity a hladinou akustického tlaku v kterémkoli místě závisí na charakteristice zdroje,
charakteristice prostředí, ve kterém se měří a poloze měřicích míst vzhledem ke zdroji hluku. Proto se
v sérii norem ISO 3740 až ISO 3747 přesně stanovují charakteristiky zdrojů a prostředí, kvalifikační
postupy a měřicí metody, které omezují nejistotu určení hladiny akustického výkonu na přijatelné
meze.
Postupy uvedené v ISO 3740 až ISO 3747 nejsou vždy vhodné z následujících důvodů:
a. s požadavky na vysokou přesnost měření jsou spojeny vysoké náklady na zařízení (laboratoře atd.). Často
není možné velké zdroje přemístit, instalovat a provozovat v laboratorních podmínkách.
b. výše uvedené postupy a metody není možné použít při vysoké hladině hluku vyzařovaného jinými zdroji než
zdrojem, který je předmětem zkoušky.

Účelem této mezinárodní normy je stanovit metody, které dovolují určit hladiny akustického výkonu
zdrojů se stanoveným rozsahem nejistoty za podmínek, které jsou méně omezující než podmínky
vyžadované sérií mezinárodních norem ISO 3740 až ISO 3747. Akustický výkon určený podle této
mezinárodní normy je akustický výkon určený v provozních podmínkách. Je závislý na fyzikálních
podmínkách prostředí a v některých případech se může lišit od akustického výkonu stejného zdroje
určeného za jiných podmínek.

0.2 Tato část normy ISO 9614 doplňuje řadu mezinárodních norem ISO 3740 až ISO 3747, které
stanovují různé metody určení akustického výkonu strojů a zařízení. Zásadně se liší od norem
ISO 3740 až 3747 ze tří hledisek.
a. Měřena je jak akustická intenzita, tak akustický tlak.
b. Nejistota určení hladiny akustického výkonu metodou stanovenou v této části normy ISO 9614 je
klasifikována podle výsledků předběžných měření a výpočtů provedených v souvislosti se zkušebním
měřením.
c. Běžné zařízení na měření akustické intenzity má omezený frekvenční rozsah daný třetinooktávovými pásmy
se středními frekvencemi od 50 Hz do 6,3 kHz. Hodnoty vážené funkcí A v pásmech nejsou přímo měřeny,
ale jsou vypočteny z omezeného rozsahu oktávových nebo třetinooktávových pásem.

0.3 Tato část normy ISO 9614 poskytuje metodu určení hladiny akustického výkonu zdroje
stacionárního hluku z měření akustické intenzity na měřicí ploše obklopující zdroj. Integrál ze
skalárního součinu složky vektoru akustické intenzity a jednotkového vektoru elementární plošky,
přes libovolnou plochu úplně obklopující zdroj, je v principu mírou akustického výkonu vyzařovaného
přímo do vzduchu všemi zdroji umístěnými uvnitř obklopující plochy a vylučuje akustický výkon
vyzařovaný zdroji umístěnými vně této plochy. V přítomnosti zdrojů vně měřicí plochy může jakýkoli
systém ležící uvnitř pohlcovat část akustické energie dopadající na jeho povrch. Akustický výkon
pohlcený uvnitř měřicí plochy se bude jevit jako negativní příspěvek k výkonu zdroje a může způsobit
chybu v určení akustického výkonu. Aby tato chyba byla co nejmenší, je nezbytné odstranit materiál
pohlcující zvuk ležící uvnitř měřicí plochy, který se za běžného provozu zdroje uvnitř měřicí plochy
nevyskytuje.
Tato část normy ISO 9614 je založena na vzorkování pole akustické intenzity ve vybraných bodech na
měřicí ploše, tj. na měření složky vektoru akustické intenzity kolmé k měřicí ploše. Výsledná chyba
měření je funkcí prostorového rozdělení normálové složky akustické intenzity na měřicí ploše, které
závisí na směrovosti zdroje, vybrané měřicí ploše, rozložení míst vzorkování v blízkosti jiných zdrojů
vně měřicí plochy.
Přesnost měření normálové složky akustické intenzity v měřicím místě je citlivá na rozdíl mezi
hladinou akustického tlaku a hladinou akustické intenzity. Větší rozdíl hladin se může objevit, jestliže
směr vektoru akustické intenzity v měřicím místě je přibližně kolmý k normále měřicí plochy, nebo
hladina akustického tlaku obsahuje silné příspěvky od zdrojů vně měřicí plochy, ale také může
souviset s malým tokem akustické energie stejně jako je tomu v poli odražených vln v uzavřeném
prostoru. Zvukové pole může být silně reaktivní jak v případě přítomnosti stojatých vln, tak blízkého
zvukového pole.
1 Předmět normy
1.1 Tato část normy ISO 9614 stanovuje metodu pro měření složky akustické intenzity kolmé k měřicí
ploše, která je vybrána tak, aby obklopila zdroj (zdroje) hluku, jehož akustický výkon je určován.
Hladina akustického výkonu v oktávových, třetinooktávových nebo ve vybraných vážených pásmech
je vypočtena z naměřených hodnot. Metodu lze použít pro libovolný zdroj hluku, pro který může být
stanovena pevná měřicí plocha a na které je hluk vyzařovaný zdrojem stálý v čase (jak je uvedeno
v 3.13). Zdroj hluku je určen výběrem měřicí plochy. Metoda je použitelná jak v laboratorních, tak
provozních podmínkách.
1.2 Tato část normy ISO 9614 je použitelná pro zdroje hluku umístěné v jakémkoli prostředí, které
není variabilní v čase do takové míry, aby byla omezena přesnost měření akustické intenzity na
nepřijatelný stupeň; ani sonda na měření intenzity není vystavena působení proudění plynu
s nepřípustnou rychlostí nebo nestálostí proudu (viz 5.3 a 5.4).

V některých případech může být shledáno, že podmínky zkoušky jsou příliš nepříznivé a nevyhoví
požadavkům této části normy ISO 9614. Zejména hladiny hluku zdrojů vně měřicí plochy mohou
v průběhu zkoušky nadměrně kolísat. V takových případech metoda uvedená v této části normy
ISO 9614 není vhodná pro určení hladiny akustického výkonu zdroje hluku.
POZNÁMKA 1 Jiné metody mohou být vhodnější, např. určení hladin akustického výkonu z hladin
vibrací povrchu, jak je popsáno v ISO/TR 7849.
1.3 Tato část normy ISO 9614 stanovuje určité pomocné postupy popsané v příloze B, které následují
v souvislosti s určením akustického výkonu. Výsledky těchto pomocných zkoušek jsou použity
k indikaci kvality určení akustického výkonu, včetně třídy přesnosti. Jestliže kvalita určení nevyhovuje
požadavkům této části normy ISO 9614, postup zkoušky má být upraven naznačeným způsobem.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

