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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 3745:2012) vypracovala technická komise ISO/TC 43 „Akustika“ ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.
Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do září 2012.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN ISO 3745:2009.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který CEN udělily Evropská komise a Evropské
sdružení volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice EU.
Vztah ke směrnici EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.
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, Švýcarska a Turecka.
Oznámení o schválení
Text ISO 3745:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 3745:2012 bez jakýchkoliv modifikací.
Úvod
Tato mezinárodní norma je jednou z norem série ISO 3741[3] až ISO 3747[8], které stanovují různé
metody určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku včetně strojů,
zařízení a jejich podsestav. Výběr jedné z metod ze série pro použití v příslušné aplikaci závisí na
účelu zkoušky pro určení hladiny akustického výkonu nebo hladiny akustické energie a na dostupném
vybavení. Obecné pokyny pomáhající při volbě poskytuje ISO 3740[2]. ISO 3741[3] až ISO 3747[8] uvádějí
pouze obecné principy týkající se podmínek provozu a upevnění stroje nebo zařízení pro účely
zkoušky. Je důležité, aby byly stanoveny zkušební předpisy pro jednotlivé druhy zdrojů hluku k tomu,
aby poskytly podrobné požadavky na upevnění, zatížení a provozní podmínky, za kterých mají být
získány hladiny akustického výkonu nebo hladiny akustické energie a na výběr náležité měřicí plochy
a poloh mikrofonů, z požadavků stanovených v této mezinárodní normě.

Metody uvedené v této mezinárodní normě vyžadují, aby byl zdroj umístěn buď v bezodrazové
místnosti, nebo v polobezodrazové místnosti, která má stanovené akustické vlastnosti. Metody jsou
pak založeny na předpokladu, že akustický výkon nebo akustická energie zdroje je přímo úměrná
střední kvadratické hodnotě akustického tlaku přes hypotetickou měřicí plochu obklopující zdroj a dále
závisí na fyzikálních konstantách vzduchu.
Metody uvedené v této mezinárodní normě umožňují určování hladiny akustického výkonu a hladiny
akustické energie ve frekvenčních pásmech a/nebo při použití frekvenčního vážení A.
Metody poskytuji přesný stupeň měření (třída 1), který je definován v ISO 12001. Výsledné hladiny
akustického výkonu a hladiny akustické energie obsahují korekce, které zohledňují jakékoliv rozdíly,
které mohou existovat mezi meteorologickými podmínkami, za kterých jsou měření prováděna
a referenčními meteorologickými podmínkami. V případě aplikací, ve kterých jsou s ohledem na
provozní podmínky velké nejistoty, nebo je přijatelná snížená přesnost měření, lze odkázat na
praktičtější metody uvedené v ISO 3744[6] nebo ISO 3746[7]. Návod pro vyhodnocení nejistoty měření
je uveden v příloze I.
1 Předmět normy
1.1 Obecně
Tato mezinárodní norma stanovuje metody měření hladin akustického tlaku na měřicí ploše
obklopující zdroj hluku (stroj nebo zařízení) v bezodrazové místnosti nebo polobezodrazové místnosti.
Hladina akustického výkonu (nebo hladina akustické energie v případě emise impulzního hluku nebo
hluku přechodového děje) vytvářená zdrojem hluku ve frekvenčních pásmech se šířkou jedné třetiny
oktávy nebo s použitím frekvenčního vážení A se vypočítá na základě těchto měření, včetně korekcí
zohledňujících jakékoliv rozdíly mezi meteorologickými podmínkami v době a místě zkoušky
a meteorologickými podmínkami, které odpovídají referenční charakteristické akustické impedanci.
Sledovaný frekvenční rozsah obecně zahrnuje třetinooktávová pásma se středními frekvencemi od
100 Hz do 10 000 Hz. V praxi se rozsah rozšiřuje za tyto meze nebo se omezuje na frekvence v rámci
těchto mezí na takový rozsah, ve kterém je zkušební místnost způsobilá pro účely měření.
1.2 Typy hluku a zdroje hluku
Metody stanovené v této mezinárodní normě jsou vhodné pro všechny typy hluku (stacionární,
nestacionární, kolísající, shluky izolovaných impulzů akustické energie atd.), které jsou stanoveny
v ISO 12001.
Zkoušený zdroj hluku může být zařízení, stroj, součást nebo podsestava. Největší velikost zdroje hluku
závisí na požadavcích, které se týkají poloměru hypotetické koule nebo polokoule používané jako
obklopující měřicí plocha.
1.3 Zkušební místnost
Zkušební místnosti, které jsou použitelné pro měření prováděná v souladu s touto mezinárodní
normou, jsou bezodrazová místnost nebo polobezodrazová místnost, nazývané také bezdozvuková
zkušební místnost, respektive polobezodrazová zkušební místnost.
1.4 Nejistota měření
Pro měření provedená v omezených frekvenčních pásmech a s použitím frekvenčního vážení A jsou
uvedeny informace o nejistotě hladin akustického výkonu a hladin akustické energie určovaných

v souladu s touto mezinárodní normou. Nejistota vyhovuje ISO 12001:1996, přesný stupeň měření
(třída 1).
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

