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Tato oprava ČSN ISO 10843:1999 je českou verzí opravy ISO 10843:1997/Cor.1:2009-04. Překlad byl zajištěn
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN ISO 10843:1999 is the Czech version of the Corrigendum ISO 10843:1997/Cor.1:2009-04.
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
ČSN ISO 10843 (01 1627) Akustika – Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série
impulzů zvuku z března 1999 se opravuje takto:
V Národní předmluvě se vypouští článek Citované normy a nahrazuje se následovně:
„Informace o citovaných normativních dokumentech
IEC 60050-801:1994 zavedena v ČSN IEC 50(801):2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Kapitola 801: Akustika a elektroakustika
IEC 60942:2003 zavedena v ČSN EN 60942:2004 (36 8822) Elektroakustika – Akustické kalibrátory
IEC 61094-4:1995 zavedena v ČSN EN 60094-4:1997 (36 8880) Měřicí mikrofony – Část 4: Technické požadavky
na pracovní standardní mikrofony
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“
V obsahu se vypouští „přílohy D a E“ a doplňuje se:
„Bibliografie“
V Předmluvě se v poslední větě vypouští „Přílohy A až E“ a nahrazuje se následovně:
„Přílohy A až C“.
V kapitole 2 se vypouští všechny citace a nahrazují se následovně:
„IEC 60050-801:1994 International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 801: Acoustics and electroacoustics
(Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 801: Akustika a elektroakustika)
IEC 60942:2003 Electroacoustics – Sound calibrators
(Elektroakustika – Akustické kalibrátory)
IEC 61094-4:1995 Measurement microphones – Part 4: Specifications for working standard microphones
(Měřicí mikrofony – Část 4: Specifikace pracovních etalonů mikrofonů)
IEC 61260:1995 Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave band filters
(Elektroakustika – Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry)
IEC 61672-1:2002 Electroacoustics – Sound level meters – Part 1: Specifications
(Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Specifikace)“
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V definici 3.1.1 se v poznámce 1 vypouští „a příloha E“, dále se vypouští „citace [25]“ a nahrazuje se následovně:
„citace [27]“
V definici 3.1.2 se v poznámce vypouští „a příloha E“, dále se vypouští „citace [25]“ a nahrazuje se následovně:
„citace [27]“
V definici 3.1.3 se v poznámce vypouští „a příloha E“, dále se vypouští „citace [34]“ a nahrazuje se následovně:
„citace [27]“
V definici 3.1.4 se v textu vypouští „okamžitého“.
V definici 3.1.14 se v poznámce 1 vypouští „20 μPa2⋅s“ a nahrazuje se následovně:
„(20 μPa)2⋅s = 4 × 10−10 Pa2⋅s“
V článku 4.1 se ve 2. odstavci, 2. větě vypouští „IEC 1094-4“ a nahrazuje se následovně:
„IEC 61094-4“
V článku 4.3.2.1 se v 1. větě vypouští „okamžitého“.
V článku 4.3.4 se vypouští „IEC 651 a IEC 804“ a nahrazuje se následovně:
„IEC 61672-1“
V článku 4.3.6 se vypouští „IEC 651 na přístroje třídy 1; doporučuje se splnit požadavky pro přístroje třídy 0“
a nahrazuje se následovně:
„IEC 61672-1 na přístroje třídy 1“
V článku 4.3.7:
– v prvním odstavci se vypouští „IEC 1260“ a nahrazuje se následovně:
„IEC 61260“
– v poznámce se v poslední větě vypouští „směrnici EU pro strojní zařízení 89/392/EEC“ a nahrazuje se následovně:
„směrnici EU pro strojní zařízení 2006/42/EC“
V článku 4.5.1.1:
– v 1. odstavci se vypouští „požadavky na přístroje třídy 1 podle IEC 651 a IEC 804 a všechny dodatečné požadavky přílohy D“ a nahrazuje se následovně:
„požadavky na přístroje třídy 1 podle IEC 61672-1“
– vypouští se poznámky 1 a 2 a nahrazují se následujícím textem:
„POZNÁMKA
Pokud jsou impulzy krátké, je možné odhadnout maximální hodnotu časově a kmitočtově vážené hladiny akustického
tlaku přímo zvukoměrem za předpokladu, že trvání impulzu (včetně všech možných odrazů zvuku a dozvuku) je kratší
než 0,2τ, kde τ je časová konstanta dynamické charakteristiky zvukoměru (τ = 35 ms pro dynamickou charakteristiku I,
τ = 125 ms pro dynamickou charakteristiku F, τ = 1 000 ms pro dynamickou charakteristiku S).
Přepočet na hladinu akustického tlaku jednotlivé zvukové události (SEL) lze odhadnout přičtením

⎛τ ⎞
10 lg ⎜ ⎟ dB
⎝ 1s ⎠
Na příklad pro děje vážené funkcí A
–

pro dynamickou charakteristiku I: L′AE,1s = L′pAImax – 14 dB

–

pro dynamickou charakteristiku F: L′AE,1s = L′pAFmax – 9 dB

–

pro dynamickou charakteristiku S: L′AE,1s = L′pASmax

Tato metoda určování hladiny expozice zvuku pro impulzy s krátkou dobou trvání užívá „RC“ obvod s časovou konstantou τ, který funguje během počátku jeho přechodové odezvy jako integrátor. Při použití této metody pro měření hladiny
expozice zvuku jednotlivé zvukové události přechodového děje a krátkou dobou trvání je zejména důležité zajistit to, aby
obvod dynamické charakteristiky zvukoměru věrně napodoboval průměrující obvod typu RC a jeho časová konstanta byla přesně známa. Jak bylo výše naznačeno, jakákoliv chyba stanovení časové konstanty má přímý důsledek
v odpovídající chybě při výpočtu hladiny expozice zvuku. Požadavky na obvody těchto časových konstant jsou uvedeny
v IEC 61672-1.“

V článku 4.5.2 se ve 2. a 3. větě vypouští „IEC 1094-4“ a nahrazuje se následovně:
„IEC 61094-4“
V článku 5.3.1 se ve 2. větě vypouští „IEC 942“ a nahrazuje se následovně:
„IEC 60942“
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V článku 5.5 se v poslední větě vypouští „pokynech [25] BIPM/IEC/IFCC/ISO/IUPAC/IUPAP/OIML“ a nahrazuje
se následovně:
„ISO/IEC Guide 98-3[26]“
V článku 6.1.2 se ve 2. odstavci, v 1. větě vypouští „IEC 1260“ a nahrazuje se následovně:
„IEC 61260“
V článku A.1 se v 1. odstavci, v poslední větě vypouští:
„příloha E“
V článku C.1 se v 1. odstavci vypouští:
„(viz příloha E, citace [4])“
V článku C.2 se ve 2. větě prvního odstavce vypouští:
„(viz příloha E, citace [5])“
V článku C.3 se vypouští „IEC 651:1979, kapitola 9 a IEC 804:1985, kapitola 9“ a nahrazuje se následovně:
„IEC 61672-2:2003, kapitola 9“
V článku C.4 se vypouští „IEC 804:1985, kapitola 9“ a nahrazuje se následovně:
„IEC 61672-2:2003“
Vypouští se příloha D.
Vypouští se příloha E a nahrazuje se následovně:
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