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Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1996-2 (01 1621) z prosince 1992 a ČSN ISO 1996-3 (01 1621)
z ledna 1993.

Národní předmluva
Změny proti předchozím normám
Při revizi bylo první vydání norem ČSN ISO 1996-1:1992, ČSN ISO 1996-2:1992 a ČSN ISO 19963:1992 nahrazeno normami ČSN ISO 1996-1:2004 a ČSN ISO 1996-2:2009. Jejich struktura i obsah
byly zásadně změněny.
Informace o citovaných normativních dokumentech
ISO 1996-1:2003 zavedena v ČSN ISO 1996-1:2004 (01 1621) Akustika – Popis, měření a hodnocení
hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
ISO 7196 zavedena v ČSN ISO 7196 (01 1625) Akustika – Frekvenční váhová funkce pro měření
infrazvuku
IEC 60942:2003 zavedena v ČSN EN 60942:2004 (36 8822) Elektroakustika – Akustické kalibrátory
IEC 61260:1995 zavedena v ČSN EN 61260:1997 (36 8852) Elektroakustika – Oktávové
a zlomkooktávové filtry

IEC 61672-1:2002 zavedena v ČSN EN 61672-1:2003 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1:
Technické požadavky
Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), BIPM/IEC/IFCC/ISO/IUPAC/IUPAP/OIML,
1993 (corrected and reprinted, 1995) dosud nezaveden
Vysvětlivky k textu převzaté normy
Indexy u značek veličin jsou uváděny podle anglické verze ISO 1996-2. Výjimkou jsou následující
značky veličin uváděné v českém jazyce vzhledem k tomu, že jsou tak uváděny v ČSN ISO 1996-1
nebo jsou běžně užívány:
proměnné a hodnoticí hladiny Lden, Lvečer a Lnoc v origináleLday,Levening,Lnight;
roční hodnoticí hladina pro dobu den, noc – LRdn v originále LRdn;
roční hodnoticí hladina pro dobu den, večer, noc – LRdvn v originále LRden;
korigovaná hladina akustického tlaku –Lkor v origináleLcorr;
změřená hladina akustického tlaku –Lměř v origináleLmeas;
zbytková hladina akustického tlaku –Lzbyt v origináleLresid;
průměrná hladina hluku v kritickém pásmu – Lpn,prům v origináleLpn,avg;
šířka kritického pásma –Bkrit v originále Bcrit.
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Mezinárodní normy jsou navrhovány podle pravidel uvedených ve směrnici ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je vytvořit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO není odpovědná za identifikování jakéhokoliv nebo všech těchto patentových práv.
ISO 1996-2 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 43 Akustika, subkomisí SC 1 Hluk.
Toto druhé vydání ISO 1996-2, společně s ISO 1996-1:2003, ruší a nahrazuje první vydání (ISO 19962:1987), ISO 1996-1:1982 a ISO 1996-3: 1987. Zahrnuje také změnu ISO 1996-2:1987/Amd.1:1998.
ISO 1996 tvoří následující části se společným názvem Akustika – Popis, měření a posuzování hluku
prostředí:
●
●

Část 1: Základní veličiny a postupy posuzování
Část 2: Určování hladin hluku prostředí

1 Předmět normy
Tato část normy ISO 1996 popisuje, jak mohou být hladiny akustického tlaku určovány přímým
měřením, extrapolací výsledků měření pomocí výpočtu, nebo výlučně výpočtem jako základ pro
posuzování hluku prostředí. Jsou uvedena doporučení týkající se preferovaných podmínek měření
nebo výpočtů použitých v případech, kde se neuplatňují další regulace. Tato část ISO 1996 může být
použita k měření s jakýmkoli frekvenčním vážením a v jakémkoli frekvenčním pásmu. Pro hodnocení
nejistoty výsledků posouzení hluku je uveden návod.
POZNÁMKA 1 Protože se tato část ISO 1996 týká měření při aktuálních provozních podmínkách, není
mezi touto částí ISO 1996 a dalšími normami ISO, které stanovují měření emisí při stanovených
provozních podmínkách, žádný vztah.
POZNÁMKA 2 Z důvodu obecné platnosti je v celé této části ISO 1996 index označení frekvenčního
a časového vážení vypuštěn.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

