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9 mikrofonů (měřicí mřížka);

–    změna definice RI;

–    změna korekčního faktoru pro geometrickou odchylku;

–    byl zaveden nový korekční faktor pro směry zdroje zvuku;
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Evropská předmluva
Tuto evropskou normu (EN 1793-5:2016) připravila technická komise CEN/TC 226 Silniční zařízení,
pracovní skupina 6 Protihluková zařízení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tento dokument nahrazuje normu CEN/TS 1793-5:2003.

Této evropské normě musí být udělen statut národní normy, a to buď vydáním identického textu,
nebo schválením k přímému používání, a to nejpozději do září 2016 a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových
patentových práv.

S ohledem na nahrazený dokument, byly provedeny následující změny:

–    rotační sestava reproduktor/mikrofon byla nahrazena reproduktorem a čtvercovou maticí
9 mikrofonů (měřicí mřížka);

–    změna definice činitele dorazu RI;

–    změna korekčního faktoru pro geometrickou odchylku;

–    byl zaveden nový korekční faktor pro směry zdroje zvuku;

–    byl zaveden nový korekční faktor pro změny vybuzení zdroje zvuku;

–    bylo podrobněji popsáno odčítání signálu impulsové odezvy;

–    bylo lépe definováno nejnižší spolehlivé třetinooktávové frekvenční pásmo;

–    byl zaveden způsob, jak vyhodnotit nejistotu měřicí metody z reprodukovatelnosti dat (příloha A);

–    uvedení podrobného příkladu (příloha B);

–    byla přidána informace o vztahu blízkého pole a vzdáleného pole (příloha C).

Tuto normu je třeba použít společně s:

EN 1793, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností,

–    Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti

–    Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

–    Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

–    Část 4: Vnitřní charakteristiky – Určení hodnot difrakce in situ

–    Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení zvukové odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ



Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Makedonie, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenské republiky, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tento dokument popisuje zkušební metodu pro stanovení charakteristik zvukové odrazivosti zařízení
pro snížení hluku určených pro pozemní komunikace v místech bez dozvuku (zjištění vlastností
vlastního zařízení). Může být používána in situ, tj. přímo na místě (v terénu) instalace zařízení pro
snížení hluku. Při použití této metody nedochází k poškození povrchu zkušebního vzorku.

Tuto metodu lze použít k posuzování výrobků instalovaných podél pozemních komunikací a také
k ověření shody instalovaných zařízení pro snížení hluku s návrhovými charakteristikami. Metodu lze
běžně používat k ověření dlouhodobé účinnosti zařízení pro snížení hluku.

Metoda vychází z průměru výsledků měření získaných v různých místech před zkoušeným
zařízením a/nebo pro určité úhly dopadu. Lze ji použít k posuzování výrobků s rovným i nerovným
povrchem.

Touto metodou získané výsledky měření odrazu zvuku nejsou přímo srovnatelné s výsledky
laboratorní metody (podle EN 1793-1) hlavně proto, že tato metoda používá volné zvukové pole,
zatímco laboratorní metoda předpokládá difuzní zvukové pole. Zkušební metoda popsaná v tomto
dokumentu by neměla být použita pro určení charakteristik zvukové odrazivosti zařízení pro snížení
hluku určených pro místa s dozvukem, např. obklady uvnitř tunelů, hluboké zářezy.

Pro účely tohoto dokumentu je místo s dozvukem definováno na základě obálky, e, přes komunikaci
tvořené zkoušeným zařízením, stěnami zářezu nebo budovami (obálka nezahrnuje povrch vozovky),
jak je znázorněno čárkovaně na obrázku 1. Místo je posuzováno jako místo s dozvukem, když
procento otevřeného prostoru v obálce je menší nebo rovnající se 25 %, tj. místo s dozvukem je, když
w/e ? 0,25, kde e = (w + h1 + h2).

Tato metoda navíc uvádí specifickou veličinu, nazvanou činitel odrazu, pro definování zvukové
odrazivosti před zařízením pro snížení hluku, zatímco laboratorní metoda udává činitel zvukové
pohltivosti. Laboratorní hodnoty činitele zvukové pohltivosti lze převést na obvyklé hodnoty činitele
odrazu tak, že v součtu tvoří hodnotu jedna. V tomto případě se vychází z výzkumných studií, které
potvrzují, že existuje značná shoda mezi laboratorními údaji naměřenými podle EN 1793-1 a údaji
naměřenými v terénu podle metody popsané v tomto dokumentu [7], [10], [20], [21].

Tuto metodu lze použít při posuzování zařízení pro snížení hluku i v jiných případech, např. při jejich
instalování v sousedství průmyslových zařízení. V takovém případě by mělo být při výpočtu použito
vhodné spektrum.

(a)  Částečné překrytí na obou stranách komunikace;
obálka e = w + h1 + h2.

(b)  Částečné překrytí na jedné straně komunikace;
obálka e = w + h1.

(c)  Hluboký zářez; obálka e = w + h1 + h2. (d)  Vysoké stěny nebo budovy; obálka e = w + h1 + h2.

Legenda

r     povrch vozovky

w   šířka otevřeného prostoru

POZNÁMKA Obrázek 1 není v měřítku.

Obrázek 1 – Schéma čtyř případů místa s dozvukem



1 Předmět normy
Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro měření veličiny, která reprezentuje
charakteristiky zvukové odrazivosti zařízení pro snížení hluku silničního provozu: činitele odrazu.

Zkušební metoda se používá pro:

–    stanovení charakteristik zvukové odrazivosti zařízení pro snížení hluku instalovaných podél
pozemních komunikací, které mají být měřeny na typických instalacích podél pozemních komunikací
nebo na příslušném vzorovém úseku;

–    stanovení charakteristik zvukové odrazivosti zařízení pro snížení hluku in situ v reálných
podmínkách;

–    porovnání návrhových charakteristik s hodnotami skutečného provedení po dokončení stavebních
prací;

–    ověření dlouhodobé účinnosti zařízení pro snížení hluku (při opakovaném užití této metody).

Zkušební metoda se nepoužívá pro:

–    stanovení charakteristik zvukové odrazivosti zařízení pro snížení hluku silničního provozu
instalovaných v místech s dozvukem, např. v tunelech nebo hlubokých zářezech.

Výsledky jsou vyjádřeny jako funkce frekvence v třetinooktávových pásmech mezi 100 Hz a 5 kHz.
Nelze-li získat platné výsledky měření v celém udaném frekvenčním rozsahu, musí být výsledky
udány v omezeném frekvenčním rozsahu a musí být zřetelně uvedeny důvody tohoto omezení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


