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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-04-27 se touto normou spolu s ČSN EN 61260-3 (36 8852) z ledna 2017
nahrazuje ČSN EN 61260 (36 8852) z července 1997, která do uvedeného data platí souběžně
s těmito normami.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61260-2:2016 dovoleno do 2019-04-27
používat dosud platnou ČSN EN 61260 (36 8852) z července 1997.

Změny proti předchozí normě

Původní evropská norma EN 61260 byla technicky revidována a rozdělena do tří částí. Část 1, která
byla zavedena jako ČSN EN 61260-1:2014, stanovuje technické požadavky na oktávové
a zlomkooktávové filtry třídy 1 a třídy 2. Tato část 2 uvádí požadavky na typové zkoušky takových
filtrů. Část 3, která se zavádí jako ČSN EN 61260-3 současně s touto normou, uvádí požadavky na
periodické zkoušky takových filtrů.
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„Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější
vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61260-2:2016

Mezinárodní normu IEC 61260-2 vypracovala technická komise IEC/TC 29 Elektroakustika.

Toto první vydání IEC 61260-2 (společně s IEC 61260-1:2014 a IEC 61260-3:2016) zrušuje
a nahrazuje první vydání IEC 61260 z roku 1995 a jeho Změnu 1 vydanou v roce 2001. Toto vydání
tvoří technickou revizi.

Toto vydání obsahuje vzhledem k IEC 61260 tyto významné technické změny:

jednotlivý dokument prvního vydání IEC 61260:1995 je v souboru IEC 61260 rozdělen do tří částí, kteréa.
pokrývají: technické požadavky, typové zkoušky a periodické zkoušky;

IEC 61260:1995 stanovuje tři provozní kategorie: třídy 0, 1 a 2. Soubor IEC 61260 stanovuje technickéb.
požadavky na třídy 1 a 2;

podle IEC 61260:1995 mohou být jmenovité hodnoty technického požadavku založeny na návrhu filtrů sec.
zákla-
dem 2 nebo se základem 10. V souboru IEC 61260 je stanoven návrh filtrů jen se základem 10;

referenční podmínky prostředí byly změněny z 20 °C/65 % relativní vlhkosti na 23 °C/50 % relativní vlhkosti;d.

při ověřování technických požadavků stanovuje IEC 61260:1995 toleranční meze bez uvažování nejistotye.
měření. Soubor IEC 61260 stanovuje přejímací meze sledovaných hodnot a nejvyšší přípustnou nejistotu
měření labo-
ratoří zkoušejících shodu s technickými požadavky uvedenými v normě.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

CDV Zpráva o hlasování
29/845/CDV 29/881A/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování uvedené
v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61260 se společným názvem Elektroakustika – Oktávové
a zlomkooktávové filtry je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability
date) uvedeného na webových stránkách IEC http://webstore.iec.ch v údajích o této publikaci.

http://webstore.iec.ch
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Evropská předmluva

Text dokumentu 29/845/CDV, budoucího prvního vydání IEC 61260-2, vypracovaný technickou
komisí IEC/TC 29 Elektroakustika byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl
schválen CENELEC jako EN 61260-2:2016.

Jsou stanovena tato data:

•
nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2017-01-27
•
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2019-04-27
Tento dokument nahrazuje EN 61260:1995.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61260-2:2016 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

IEC 61260:1995 a IEC 61260:1995/Změna 1:2001 jsou nyní rozděleny do těchto tří částí souboru
IEC 61260:

Část 1: Technické požadavky

Část 2: Typové zkoušky

Část 3: Periodické zkoušky

Při posuzováních shody s technickými požadavky využívá IEC 61260-1 kritéria odlišná od kritérií
použitých ve vydání IEC 61260:1995.

IEC 61260:1995 neposkytovala žádné požadavky nebo doporučení k započítání nejistoty měření při
posuzováních shody s technickými požadavky. Tato absence požadavků nebo doporučení k započítání
nejistoty měření vytvářela nejednoznačnost při určováních shody s technickými požadavky
v situacích, kdy naměřená odchylka od jmenovité hodnoty byla blízko meze přípustné odchylky.
Pokud byla shoda určena tak, že byla založena na tom, zda naměřená odchylka překročila nebo
nepřekročila meze, podstupoval konečný uživatel oktávových a zlomkooktávových filtrů riziko, že
skutečná odchylka od jmenovité hodnoty překročila meze.

K odstranění této nejednoznačnosti přijala technická komise IEC TC 29 na svém zasedání v roce



1996 politiku k započítání nejistoty měření při posuzováních shody v mezinárodních normách, které
vypracovává.

Toto vydání IEC 61260-2 používá pozměněné kritérium pro posouzení shody s technickými
požadavky. Shoda je prokázána, pokud (a) naměřené odchylky od jmenovitých hodnot nepřekračují
příslušné přejímací meze a (b) nejistota měření nepřekračuje odpovídající nejvyšší přípustnou
nejistotu. Přejímací meze jsou analogické s tolerancemi pro návrh a výrobu uvedenými
v IEC 61260:1995.

Skutečné a nejvyšší přípustné nejistoty měření jsou určovány s pravděpodobností pokrytí 95 %. Není-
li k dispozici přesnější informace, může být posouzení příspěvku určitého filtru nebo sady filtrů
k celkové nejistotě měření založeno na přejímacích mezích a nejvyšších přípustných nejistotách
stanovených v této normě.

1 Rozsah platnosti

1.1 Tato část IEC 61260 uvádí podrobnosti ke zkouškám, které jsou nezbytné k ověření shody se
všemi povinnými technickými požadavky uvedenými v IEC 61260-1:2014 pro oktávové
a zlomkooktávové filtry.

1.2 Zkoušky a zkušební metody platí pro pásmové filtry třídy 1 a třídy 2. Záměrem je zajistit, aby
všechny laboratoře používaly při typových zkouškám slučitelné metody.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


