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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 1683:2015) vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 211 Akustika, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2015 udělit statut národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy které jsou s ní
v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do listopadu 2015.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN ISO 1683:2008.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Rakouska, Belgie, Bulharska, bývalé Jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
Oznámení o schválení
Text ISO 1683:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 1683:2015 bez jakýchkoliv modifikací.
Úvod
V akustice se běžně používají různé druhy hladin veličin v akustice a ve vibracích vyjádřené
v decibelech. Pro stanovení jednotného základu vyjádření těchto hladin je potřebný soubor
schválených referenčních hodnot.

Referenční hodnota určuje, zda je hladina určité veličiny kladná nebo záporná. Pro obecná měření
a mnoho strojírenských aplikací je vhodné, aby byly hladiny daného druhu důsledně kladné (nebo
důsledně záporné), raději než kladné i záporné.
Obecně se referenční hodnota vyjadřuje jako číslo jedna a odvozená SI jednotka se vyjadřuje
použitím příslušné značky SI.
Hodnoty stanovené touto mezinárodní normou představují hodnoty mezinárodně přijaté.
Pro zvuk šířený vzduchem je v souladu s obecným používáním a legislativními souvislostmi
stanovena zvláštní referenční hodnota pro akustický tlak.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje referenční hodnoty používané v akustice, aby byl stanoven
jednotný základ pro vyjádření hladin veličin v akustice a ve vibracích.
Referenční hodnoty jsou závazné pro použití v akustice pro zvuk šířený vzduchem a dalšími plyny,
zvuk šířený ve vodě a v dalších kapalinách a pro zvuk šířený konstrukcí, ale také mohou být použité
v dalších aplikacích.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

