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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Práci na připravovaných mezinárodních normách obvykle provádějí technické
komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise má
právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala
pracovní styk. Ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice ISO úzce spolupracuje s
Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC).

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ke schválení. Pro
vydání mezinárodní normy je požadován souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 10843 byla připravena technickou komisí ISO/TC 43 Akustika, subkomisí SC1
Hluk.

Přílohy A až E této mezinárodní normy jsou pouze informativní.
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Úvod

0. 1 Účel

Účelem této mezinárodní normy je popis a stanovení fyzikálních měření jednotlivých impulzních zvuků
nebo krátkých sérií impulzních zvuků. Skutečné měření se obměňuje buď podle situace měření, nebo
požadovaných fyzikálních veličin. Podrobná charakteristika zdrojů emise není předmětem této normy.

0. 2 Alternativy fyzikálních měření

Fyzikální měření se budou měnit podle účelu a situace měření. Za prvé je možné měřit fázově citlivé
veličiny, jakými jsou špičková hladina, doba náběhu nebo doba trvání, nebo je možné měřit časově
integrované veličiny jako jsou kmitočtově filtrované nebo kmitočtově vážené hladiny expozice zvuku
(např. hladina expozice zvuku vážená funkcí A). Za druhé je možné měřit zdroje nepřerušovaného
nebo přechodového zvuku. Tato mezinárodní norma pojednává pouze o přechodových jevech
(jednotlivé impulzy zvuku nebo krátké série impulzů zvuku), proto se používají deskriptory časově
integrovaných veličin jako jsou expozice zvuku nebo akustická energie, spíše než časově



průměrované deskriptory.

0. 3 Situace při měření

Situace při měření hluku se bude měnit podle účelu měření. Jsou tři různé dvojice situací měření, ve
kterých je přípustné požadovat měření jednotlivých impulzů zvuku nebo série krátkých impulzů zvuku.
Za prvé je možné měřit pro účely vztahující se к pracovišti jako je na příklad ochrana sluchu nebo
výkonnost zaměstnanců, nebo к zjištění stavu životního prostředí. Za druhé je možné měřit uvnitř
nebo venku. Za třetí je možné měřit pro účely sběru dat o emisích zdrojů nebo pro popis imisních
hladin v komunálním prostředí. Jiné mezinárodní normy uvádí návod pro specifické situace měření.
ISO 11200 se má použít к měření emisních hladin akustického tlaku na stanovištích obsluhy a dalších
stanovených místech; série ISO 3740 nebo série ISO 9614 se má použít к určování hladin akustického
výkonu zdrojů hluku; série ISO 1996 se má použít к popisu a měření hluku v životním prostředí.

1     Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje preferované metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých
impulzů zvuku nebo krátkých sérii impulzů zvuku a prezentace údajů. Neobsahuje metody pro
interpretaci potenciálních účinků série impulzů zvuku na sluch, konstrukce nebo odezvu společnosti.

Tato mezinárodní norma platí pro jednotlivé impulzy zvuku nebo krátké série impulzů zvuku, které
jsou vyvolávány výbuchy, dělostřeleckou palbou, bombardováním a podobnými činnostmi,
akustickými třesky, střelbou z pistolí a pušek nebo nářadím a stroji používajícími nálože.

V úvahu přicházejí dva různé způsoby měření:

a) měření fázově citlivých parametrů jako je špičková hladina akustického tlaku a doba trvání, které
přímo charakterizují kolísání akustického tlaku v čase a

b)  měření časově integrovaných veličin jako je kmitočtově vážená hladina expozice zvuku nebo
hladina akustické energie.
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