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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 17201-3:2010) vypracovala technická komise ISO/TC 43 „Akustika“ ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozději do srpna 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ním
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN nesmí být činěn zodpovědným za identifikování jakéhokoliv nebo všech
takových patentových práv.

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, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 17201-3:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 17201-3:2010 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Norma týkající se impulzního hluku střelnic byla zpracována na základě iniciativy Asociace evropských
výrobců sportovního střeliva (AFEMS) v dubnu 1996, která zaslala formální návrh CEN (viz dokument
CEN N 1085). Po konzultaci v CEN v roce 1998, CEN/TC 211 Akustika požádala ISO/TC 43 Akustika,
subkomisi SC1 Hluk o zpracování ISO 17201 (všechny části).

Tato část mezinárodní normy série ISO 17201 poskytuje návod pro výpočet šíření zvuku střelby ze
střelnic. Jestliže nejsou výpočtové postupy naznačeny nebo specifikovány místními nebo národními
směrnicemi, zákony nebo nařízeními, a jestliže není k dispozici propracovanější model šíření, pak je
přípustné použít postup podle ISO 9613-2 za předpokladu, že jsou dodržena doporučení v této části
ISO 17201.

Akustická energie zdroje zvuku výstřelu u ústí hlavně se obvykle měří nebo vypočítává pro podmínky
volného pole a často vykazuje silnou směrovost. V mnoha případech se střílí ze střelných zbraní na
střelnici, která obsahuje stavby, jako jsou např. krytá střeliště, stěny a bezpečnostní bariéry. Z pušek,
zejména z brokovnic, se někdy střílí v mnoha směrech, např. při trapu nebo skeetu, kde je směr palby



určen (popř. vyžadován) letovou dráhou asfaltového holuba. Tato část ISO 17201 doporučuje způsoby,
kterými lze upravit zdrojová data pro použití postupu podle ISO 9613-2 tak, aby se získal obecný
přehled o očekávaných hladinách expozice zvuku v sousedství střelnic.

1 Předmět normy

Tato část ISO 17201 stanovuje metody predikce hladin expozice zvuku střelby pro jednotlivé výstřely
v daném místě příjmu. Poskytuje směrnice pro výpočet dalších akustických ukazatelů z hladiny
expozice zvuku. Predikce se zakládá na úhlovém rozložení akustické energie zdroje výstřelu u ústí
hlavně stanovené podle ISO 17201-1 nebo vypočtené s použitím hodnot z ISO 17201-2.

Tato část ISO 17201 se používá pro zbraně s ráží menší než 20 mm nebo s výbušnou náplní menší než
ekvivalent 50 g TNT ve vzdálenostech, kde špičkové akustické tlaky, včetně příspěvku zvuku střely,
jsou menší než 1 kPa (154 dB).

POZNÁMKA Mohou se použít přísnější národní nebo jiné předpisy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN. 


