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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 mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly, danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat 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 nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 26101 vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika.

Úvod

Tato mezinárodní norma popisuje měření, metodou poklesu se vzdáleností, technických parametrů
prostředí navrženého k tomu, aby poskytovalo volné zvukové pole nebo volné zvukové pole nad
odrazivou rovinou. Akustické prostředí je volné pole, pokud má takové ohraničující povrchy, které
pohlcují všechnu na něj dopadající akustickou energii. Toho se obvykle dosahuje pomocí
specializovaných zkušebních prostředí jako jsou bezodrazové nebo polobezodrazové místnosti. V praxi
tyto poskytují řízené volné zvukové pole pro akustická měření v omezeném prostoru uvnitř objektu.

Účelem této mezinárodní normy je podporovat jednotnost metod a podmínek měření při určování
způsobilosti prostředí volného zvukového pole.

Očekává se, že na postupy určování způsobilosti popsané v této mezinárodní normě se budou
odkazovat další mezinárodní normy a oborové zkušební předpisy. V těchto případech je dovoleno, aby



tyto dokumenty odkazující se na tuto mezinárodní normu určovaly kritéria způsobilosti vhodná pro
danou zkušební metodu a je dovoleno, aby vyžadovaly specifické dráhy pohybu.

1 Předmět normy

1.1 Tato mezinárodní norma stanovuje metodiku určování způsobilosti akustických prostorů, jako jsou
bezodrazové nebo polobezodrazové prostory, splňující požadavky na volné zvukové pole.

1.2 Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební metody používající diskrétní frekvence nebo
širokopásmový signál pro určení způsobilosti bezodrazových a polobezodrazových prostorů, stanovuje
postup určování způsobilosti všesměrového zdroje vhodného pro určování způsobilosti volného pole,
uvádí podrobnosti jak prezentovat výsledky a popisuje nejistoty měření.

1.3 Tato mezinárodní norma byla vypracována pro určování způsobilosti bezodrazových
a polobezodrazových prostorů pro různé akustické měřicí účely. Očekává se, že během doby se různé
normy a zkušební předpisy budou odkazovat na tuto mezinárodní normu, aby určily způsobilost
bezodrazových a polobezodrazových prostorů pro jednotlivá měření.

1.4 Při neexistování specifických požadavků nebo kritérií, poskytuje příloha A kritéria způsobilosti
a požadavky na měření k určení způsobilosti bezodrazových a polobezodrazových prostorů pro
obecná akustická měření.

1.5 Tato mezinárodní norma popisuje metodu útlumu zvuku divergencí pro měření vlastností volného
pole akustického prostředí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


