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1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma přispívá k zavedení metod měření a výpočtů veličin spojených s posuzováním
člověka vystavovaného elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (EMF) v kmitočtovém
rozsahu od 0 Hz do 300 GHz. Hlavním záměrem této základní normy je dát společný základ
a informace k příslušným EMF normám. Tato základní norma nemůže kvůli širokému kmitočtovému
rozsahu a obrovskému počtu možných aplikací zacházet příliš do podrobností. Proto v této základní
normě není možné blíže určit podrobné postupy pro výpočet nebo měření. Tato norma poskytuje
všeobecné postupy pouze pro takové třídy produktů a pracovišť, pro které neexistují příslušné
postupy posuzování v žádné stávající základní evropské EMF normě.

Jestliže zde existuje platná evropská EMF norma zaměřená na daný produkt nebo kategorii pracoviště,
pak musí posuzování vycházet z této normy. Jestliže platná evropská EMF norma neexistuje, ale
platný postup posuzování existuje v jiné evropské EMF normě, pak se tento postup posuzování musí
použít.

Tato norma se zabývá veličinami, které mohou být měřeny nebo vypočteny ve volném prostoru,
zejména je to intenzita elektrického a magnetického pole nebo výkonová hustota. Dále obsahuje
měření a výpočet veličin uvnitř těla a vytváří tak základ pro ochranné směrnice.

Tato norma poskytuje především informace o

definicích a názvosloví,●

parametrech elektrického, magnetického a elektromagnetického pole,●

měření velikosti vystavení,●

požadavcích na vybavení,●

metodách kalibrace,●

měřicích technikách a postupech pro hodnocení vystavení,●

výpočetních metodách pro posuzování vystavení.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


