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Předmluva
ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují 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.
Mezinárodní normy jsou navrhovány podle pravidel uvedených ve směrnici ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je vypracovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO není odpovědná za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv.
ISO 13474 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 43 Akustika, subkomisí SC 1 Hluk.
Tato norma ruší a nahrazuje ISO/TS 13474:2003, která byla technicky přepracována.
Úvod
Cílem této mezinárodní normy je poskytnout základní rámec pro hodnocení určujících veličin pro účely
posuzování hluku v životním prostředí. Část tohoto rámce zahrnuje technickou metodu výpočtu
statistického rozdělení hladin expozice zvuku události v místech, které jsou v určité vzdálenosti od
vysoce energetického impulzního zdroje zvuku. Je to specificky míněno pro posuzování hluku
v životním prostředí a nikoliv pro posuzování rizika poškození budov nebo rizika poranění zvířat nebo
lidí.
V ISO 9613-2 se vypočítává imisní hladina zdrojů, jako jsou např. doprava nebo průmysl pro podmínky
tzv. „po větru“. Dlouhodobá průměrná hladina je odhadována pomocí použití meteorologické korekce,
Cmet. Tento způsob platí pro vzdálenosti, kde zvuk z takových zdrojů může být posuzován jako hluk
v životním prostředí. V předmětu normy ISO 9613–2 jsou vyloučeny impulzy a norma platí pouze pro
vážení funkcí A, pro zdroje a místa příjmu blízko povrchu země a pro vzdálenosti přibližně do 1 000 m.

Pro zdroje vysoce energetických impulzních zvuků je doba trvání impulzní zvukové události krátká
a nízké frekvence jsou výraznější než v případě dopravy nebo průmyslových zdrojů zvuku.
Nízkofrekvenční zvuky jsou obecně méně tlumeny v atmosféře v dané vzdálenosti, než vyšší
frekvence a jako následek se musí vzít v úvahu, že účinky ovlivňující hladinu se projevují při šíření na
mnohem větších vzdálenostech.
Je uveden obecný návrh metody, která uvažuje odraz od země, stínění nerovnostmi terénu
a meteorologické vlivy lomu a turbulence. Počínaje mohutností zdroje tato metoda vypočítává
rozdělení imisních hladin pro soustavu replik atmosfér, přičemž každá replika je specifickou kombinací
třídy pohlcování v atmosféře a třídy přidaného útlumu. Aby bylo možné provést praktické výpočty
pomocí tohoto postupu, je užitečné využít statistický příspěvek meteorologických podmínek
a vlastností povrchu země. K popisu tříd se mohou použít zejména histogramy četnosti výskytu
rychlosti větru, směru větru, teploty, vlhkosti a stability atmosféry. Z rozdělení imisních hladin se
může získat řada hodnoticích metrik. Například dlouhodobá průměrná imisní hladina se může
vypočítat jako vážený průměr. Váhové činitele se stanovují z pravděpodobnosti výskytu každé repliky
atmosféry během odpovídajícího časového intervalu pro zkoumané místo.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje rámec technické metody výpočtu statistického rozdělení hladin
expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí. Tato
mezinárodní norma se používá při šíření impulzních zvuků na velké vzdálenosti (např. od 0,5 km do
30 km) ze zdrojů, jakými jsou např. odstřely v dolech, dělostřelba a výbuchy bomb, užívajících
konvenční výbušniny o střední velikosti nálože (např. od 0,05 kg do 1 000 kg ekvivalentu TNT). Berou
se v úvahu vlivy meteorologických podmínek a terénu na šíření zvuku.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

