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Předmluva

Text dokumentu 29(CO)185, připravený Technickou komisí IEC č. 29: Elektroakustika, byl předložen к
paralelnímu hlasování IEC-CENELEC v únoru 1993.

Referenční dokument byl v CENELEC schválen jako EN 61043 8. prosince 1993.

Byla stanovena následující data:

-  poslední termín vydání identické národní normy           (dop) 1994-12-01

-  poslední termín zrušení rozporných národních norem (dow) 1994-12-01

Na produkci výrobků, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu byly v souladu s
příslušnými národními normami před 1994-12-01, se tyto předchozí normy se mohou vztahovat až do
1999-12-01.

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako "informativní" jsou
pouze pro informaci. V této normě jsou přílohy A a ZA normativní a přílohy B, C, D a E informativní.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1043: 1993 byl schválen v CENELEC jako evropská norma bez jakékoliv
změny.
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Úvod

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na přístroje pro měření akustické intenzity, které se



skládají ze sond a procesorů akustické intenzity, detekujících akustickou intenzitu dvojicí prostorově
oddělených tlakových mikrofonů. Tyto a další přístroje, využívající rozdílných metod detekce, jsou
stále předmětem vývoje.

Přístroje na měření akustické intenzity mají dvě hlavní oblasti použití. První oblast se týká výzkumu
vyzařovacích charakteristik zdrojů zvuku. Druhá pak určování akustického výkonu zdrojů zvuku,
zvláště na místě samém (in situ), kde měření akustické intenzity umožňuje určení akustického výkonu
za akustických podmínek, při kterých není možné určit akustický výkon na základě měření
akustického tlaku.

Tato mezinárodní norma platí pro přístroje používané к určování akustického výkonu v souladu s
požadavky ISO 9614-1 a zajišťuje přesně definovanou činnost přístrojů používaných к jiným aplikacím.

Technické požadavky a tolerance jsou založeny na současné přístrojové technice a typických
provozních požadavcích na index dynamické schopnosti.

Požadavky na ověřování činnosti sond a procesorů jsou popsány ve formě typových zkoušek. V příloze
A je uvedeno schéma periodického ověřování, sloužící v mnoha zemích za základ pro požadované
periodické rekalibrace.

Sondy a procesory se posuzují samostatně i společně; pokud se posuzují společně, nazývají se
"přístroje".

1 Předmět normy a rozsah použití

Základním účelem této normy je zajištění přesnosti měření akustické intenzity, využívaných к
určování akustického výkonu v souladu s ISO 9614-1. Pro splnění požadavků této normy se požaduje,
aby přístroje prováděly analýzu akustické intenzity v třetinooktávových a oktávových pásmech a aby
volitelně udávaly hladiny akustické intenzity v pásmech vážené funkcí A. Pro snadnější použití
indikátorů pole, popsaných v ISO 9614-1, se také požaduje, aby přístroje, kromě hladin akustické
intenzity, umožňovaly také měření hladin akustického tlaku.

Tato mezinárodní norma platí pouze pro přístroje, které detekují akustickou intenzitu dvojicí
prostorově oddělených tlakových mikrofonů.

Tato mezinárodní norma stanoví provozní požadavky na přístroje používané к měření akustické
intenzity а к nim přidružené kalibrátory.

Požadavky jsou zaměřeny tak, aby se na praktické minimum omezily jakékoliv rozdíly mezi
ekvivalentními měřeními, uskutečněnými s použitím rozličných přístrojů, včetně přístrojů obsahujících
sondy a procesory různých výrobců.
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