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Předmluva
Text mezinárodní normy ISO 14257:2001 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát zabezpečuje Dánsko.
Této evropské normě musí být nejpozději do dubna 2002 udělen status 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 dubna 2002.
V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou
normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, ©panělsko, ©védsko a
©výcarsko.
Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy ISO 14257:2001 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod
Podle ISO 11690-1 je prostorové rozložení zvuku v pracovním prostoru, popsané křivkou
charakterizující hladinu akustického tlaku bodového zdroje se známou hladinou akustického výkonu
se stabilním a všesměrovým vyzařováním, funkcí vzdálenosti od zdroje. Tato mezinárodní norma
stanovuje metodu určování křivky prostorového rozložení zvuku a odvození dvou charakteristik (míra
poklesu hladin akustického tlaku při zdvojnásobení vzdálenosti a zvýšení hladiny akustického tlaku)
zkoumané místnosti.
Data získaná pomocí této mezinárodní normy se používají pro:
–

akustické hodnocení místnosti s ohledem na snižování hluku;

–

rozhodovaní o vhodných polohách strojů a míst obsluhy v místnosti;

–

určení nezbytného zvětšení pohltivosti zvuku v místnosti;

–

kvalitativní odhad možného účinku zástěn umístěných v místnosti;

–
výpočet imisních hladin hluku, které jsou očekávané, když stroje se známou emisí pracují na
stanovených místech v místnosti.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje metodu měření křivek(y) prostorového rozložení zvuku dané
místnosti. Metoda slouží k určování dvou deskriptorů akustických vlastností pracovní místnosti
týkajících se snižování hluku; tj. zvýšení hladiny akustického tlaku vzhledem k volnému poli a pokles
hladiny akustického tlaku při zdvojnásobení vzdálenosti, ze změřených dat.
Tato mezinárodní norma není určena pro posouzení akustické způsobilosti pokud jde o komunikaci
řečí a jiné psychologické činitele.
Tato mezinárodní norma je použitelná pro pracovní prostory libovolných tvarů a libovolných rozměrů,
které zajiš»ují rozmístění potřebného počtu poloh mikrofonů umožňujících výpočet regrese.

-- Vynechaný text --

