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Acoustique – Surveillance automatique du bruit des aéronefs au voisinage des aéroports
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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 vypracovat 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 části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakéhokoliv nebo všech těchto patentových
práv.

ISO 20906 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 43, Akustika, subkomisí SC 1, Hluk.

Úvod

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na spolehlivé měření zvuku letadel.

Tato mezinárodní norma popisuje prahový systém pro rozpoznání zvukové události ve složité zvukové
situaci s více letadly a jinými zdroji zvuku. K rozlišení zvukových událostí různých letadel a jiných
zdrojů zvuku může být zapotřebí mnohem složitější a sofistikovanější systém. Takové metody, které
připouští zahrnutí radarového zaměření zdrojů, doplnění letových informačních systémů, směrové
mikrofony a další metody, jako je rozložení specifického a zbytkového zvuku nebo rozpoznání vzorků,
nejsou v této normě popsány.

Z politických důvodů je často nutné instalovat stanice monitorování zvuku na akusticky nevhodných
místech. V těchto situacích si obsluha monitorovacího systému má být vědoma potenciálně značného
zvýšení nejistoty výsledků, jak je uvedeno v příloze B. V extrémních situacích může být nejistota tak
velká, že je měření zvuku letadel bezvýznamné.

Stanice monitorování zvuku instalované v oblastech s obvykle nízkým zvukem letadel mohou být
rozmístěny k dokumentování hladin zvuku v místech, kde by se potenciálně v budoucnu mohlo
uvažovat o provozu letadel v souvislosti s letištěm: taková stanice monitorování zvuku musí prokázat,
že se zde obvykle vyskytuje pouze nízký zvuk letadel a tedy žádné měřitelné zvukové události, vyjma
případů mimořádných okolností, kdy letadlo letí blízko stanice monitorování zvuku. Takové stanice
monitorování zvuku se připouští jako politicky nutné.



1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje:

obvyklé použití trvale instalovaných systémů monitorování zvuku kolem letišť;a.
technická data pro přístroje a požadavky na jejich instalaci a automatický provoz za účelem stanoveníb.
nepřetržitě monitorovaných hladin akustického tlaku zvuku letadel na vybraných místech;
požadavky na monitorování zvuku pohybů letadel z letiště;c.
požadavky na veličiny, které mají být určeny pro popis zvuku pohybu letadel;d.
požadavky na data, která mají být uvedena ve zprávě, a jak často mají být zprávy vydávány;e.
postup určování rozšířené nejistoty dat uvedených ve zprávě v souladu s ISO/IEC Guide 98-3.f.

Tato mezinárodní norma neposkytuje

metodu pro potvrzení nebo validaci predikovaných izofon;●

metodu pro určování, validaci nebo potvrzení dat pro certifikaci zvuku letadel;●

metody pro popis zvuku vyvolaného letadlem na zemi (včetně pohybů po zemi a používání pomocných●

jednotek), mimo pohybů na vzletové dráze od začátku pojíždění pro odlety a mezi dosednutím a opuštěním
přistávací dráhy pro přílety.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


