
ÚVODNÍ ČÁST  PŘEDPIS L 16/I 

  1.1.2019 
 ix Změna č. 12 

TERMINOLOGIE: SYMBOLY A JEDNOTKY 

Poznámka: Mnohé z následujících definic a symbolů jsou specifické pro osvědčování hlukové způsobilosti 
letadel. Některé definice a symboly lze ale použít i pro jiné účely. 

1.1 Rychlost 

Symbol Jednotka Význam 

cR m/s Referenční rychlost zvuku. Rychlost zvuku v referenčních podmínkáchpři 
referenční teplotě (25 °C). 

CHR m/s Referenční rychlost zvuku v nadmořské výšce letounu. Referenční rychlost 
zvuku odpovídající okolní teplotě – předpokládaná rychlost poklesu 0,65 °C na 
100 m – pro standardní den v v referenční výšce letounu nad střední hladinou 
moře. 

MATR — Machovo číslo na konci referenčního nabíhajícího listu rotoru vrtulníku. Součet 
referenční rychlosti otáčení konců listů rotoru a referenční rychlosti vrtulníku, 
dělený referenční rychlostí zvuku. 

MH — Machovo číslo na konci listu vrtule při šroubovitém pohybu. Druhá odmocnina 
součtu druhé mocniny rychlosti otáčení konců listů vrtule při zkoušce a druhé 
mocniny vzdušné rychlosti letounu při zkoušce, děleno rychlostí zvuku při 
zkoušce. 

MHR — Referenční Machovo číslo na konci listu vrtule při šroubovitém pohybu. Druhá 
odmocnina součtu druhé mocniny referenční rychlosti otáčení konců listů vrtule 
a druhé mocniny referenční vzdušné rychlosti letounu, děleno referenční 
rychlostí zvuku. 

Best R/C m/s Optimální stoupavost. Schválená maximální rychlost stoupání při vzletu při 
nastavení maximálního výkonu a otáčkách motoru. 

VAR m/skm/h Opravená referenční rychlost. Při nestandardním zkušebním dni referenční 
rychlost vrtulníku opravená tak, aby se dosáhlo stejného Machova čísla na konci 
nabíhajícího listu, jako je referenční rychlost při referenčních podmínkách. 

VCON m/skm/h Maximální rychlost letu v konverzním režimu. Nepřekročitelná rychlost letu 
letadla se sklopnými rotory v konverzním režimu. 

VG m/skm/h Traťová rychlost. Rychlost letadla vůči zemi. 

VGR m/skm/h Referenční traťová rychlost. Skutečná rychlost letadla vůči zemi ve směru 
pozemní stopy za referenčních podmínek. VGR je horizontální složkou referenční 
rychlosti letadla VR. 

VH m/skm/h Maximální rychlost vodorovného letu. Maximální rychlost letu vrtulníku ve 
vodorovném letu při maximálním trvalém výkonu.  

VMCP m/skm/h Maximální rychlost vodorovného letu. Maximální rychlost letu letadla se 
sklopnými rotory ve vodorovném letu při maximálním trvalém výkonu v režimu 
letounu. 

VMO m/skm/h Maximální provozní rychlost letu. Maximální provozní mezní rychlost letu letadla 
se sklopnými rotory, která nesmí být úmyslně překročena. 

VNE m/skm/h Maximální přípustná (nepřekročitelná) rychlost letu. Maximální provozní mezní 
rychlost letu, která nesmí být úmyslně překročena. 

VR m/skm/h Referenční rychlost. Skutečná rychlost letadla v referenčních podmínkách ve 
směru referenční dráhy letu. 

VREF m/skm/h Referenční přistávací rychlost. Rychlost letounu, v určené přistávací konfiguraci, 
v bodě, v němž klesá smluvenou výškou při určování délky ručně řízeného 
přistání.  

VS m/skm/h Pádová rychlost. Minimální ustálená vzdušná rychlost v přistávací konfiguraci. 

Vtip m/s Obvodová rychlost. Rychlost otáčení konců listů rotoru nebo vrtule 
v podmínkách zkoušky, nepočítáme-li v to složku rychlosti letadla. 

VtipR m/s Referenční obvodová rychlost. Rychlost otáčení konců listů rotoru nebo vrtule 
v referenčních podmínkách, nepočítáme-li v to složku rychlosti letadla.  

VY m/skm/h Rychlost letu pro nejlepší rychlost stoupání. Vzdušná rychlost při zkoušce pro 
nejlepší rychlost stoupání při vzletu. 
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V2 m/skm/h Bezpečná rychlost vzletu. Minimální vzdušná rychlost pro bezpečný vzlet. 
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1.2 Čas 

Symbol Jednotka Význam 

t0 s Referenční doba trvání. Časový úsek používaný jako vztažná hodnota 
v integrální rovnici pro výpočet EPNL, kde t0 = 10 s. 

tR s Referenční čas příjmu. Referenční čas příjmu vypočítaný z referenční polohy 
letadla a vzdálenosti mezi letadlem a mikrofonem používaný při integrovaném 
postupu. 

Δt s Přírůstek času. Stejné časové přírůstky mezi spektry třetinooktávového pásma, 
kde Δt = 0,5 s. 

δtR s Referenční přírůstek času. Efektivní doba trvání časového přírůstku mezi 
referenčními časy příjmu související s body PNLT používaná v integrované 
metodě. 

1.3 Indexy 

Symbol Jednotka Význam 

i — Index frekvenčního pásma. Číselný index, který označuje jedno z 24 
třetinooktávových pásem s jmenovitými geometrickými středními frekvencemi od 
50 do 10 000 Hz. 

k — Index přírůstku času. Číselný index, který označuje jedno z 0,5sekundových 
spekter v časovém průběhu hluku. V případě integrované metody se opravený 
časový přírůstek, pojící se s každou hodnotou k, bude při převodu na referenční 
podmínky pravděpodobně od původního 0,5sekundového časového přírůstku 
lišit.  

kF — Označení prvního přírůstku času. Index bodu prvního 10dB poklesu v rámci 
diskrétního časového průběhu naměřené PNLT. 

kFR — Označení referenčního prvního přírůstku času. Index bodu prvního 10dB poklesu 
v rámci diskrétního časového průběhu naměřené PNLT v případě integrované 
metody. 

kL — Označení posledního přírůstku času. Index bodu posledního 10dB poklesu 
v rámci diskrétního časového průběhu naměřené PNLT. 

kLR — Označení referenčního posledního přírůstku času. Index bodu posledního 10dB 
poklesu v rámci diskrétního časového průběhu naměřené PNLT v případě 
integrované metody. 

kM — Index přírůstku času maximální PNLTM. Index přírůstku času PNLTM. 

t s Uplynulý čas. Časový úsek měřený od referenční nuly 

t1 s Čas bodu prvního 10dB poklesu. Čas bodu prvního 10dB poklesu spojité funkce 
času. (Viz kF.) 

t2 s Čas bodu posledního 10dB poklesu. Čas bodu posledního 10dB poklesu spojité 
funkce času. (Viz kL.) 

1.4 Hlukové metriky 

Symbol Jednotka Význam 

EPNL EPNdB Efektivní vnímaná hladina hluku. Jednohodnotový hodnotitel průletu letadla, 
zohledňující subjektivní vliv hluku letadla na lidské bytosti, sestávající 
z časového integrálu vnímané hladiny hluku (PNL) za dobu trvání hluku, 
opravená o spektrální nerovnoměrnosti (PNLT), normovaná na dobu trvání 10 
sekund. (Specifikace viz ust. 4.1 Doplňku 2.)  

EPNLA EPNdB EPNL při přiblížení. Efektivní vnímaná hladina hluku v referenčním měřicím 
místě pro měření při přiblížení. 

EPNLF EPNdB EPNL při přeletu. Efektivní vnímaná hladina hluku v referenčním měřicím místě 
pro měření při přeletu. 

EPNLL EPNdB Boční EPNL. Efektivní vnímaná hladina hluku v referenčním měřicím místě pro 
boční měření. 

LAE dB(A) SEL Hladina expozice zvuku (SEL). Hladina hluku při přeletu letadla během události, 
sestávající z časového integrálu hladiny zvuku vážené filtrem A (dB(A)) za dobu 
trvání hluku, normovaná na dobu trvání 1 sekundy. (Specifikace viz ust. 3 
Doplňku 4.) 
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LAS dB(A) Hladina zvuku vážená filtrem A a SLOW. Hladina zvuku vážená kmitočtově 
filtrem A a časově filtrem S v určitém časovém okamžiku. 

LASmax dB(A) Maximální hladina zvuku vážená filtrem A a SLOW. Maximální hodnota LAS 
během určitého časového intervalu 

LASmaxR dB(A) Referenční maximální hladina zvuku vážená filtrem A a SLOW. Maximální 
hodnota LAS během určitého časového intervalu opravená na referenční 
podmínky. 

LIMITA EPNdB Mezní hodnota EPNL při přiblížení. Maximální přípustná hladina hluku 
v referenčních měřicích místech pro měření při přiblížení. 

LIMITF EPNdB Mezní hodnota EPNL při přeletu. Maximální přípustná hladina hluku 
v referenčních měřicích místech pro měření při přeletu. 

LIMITL EPNdB Mezní hodnota boční EPNL. Maximální přípustná hladina hluku v referenčních 
měřicích místech pro měření boční. 

n noy Vnímaná hlučnost (hlasitost). Vnímaná hlučnost hladiny akustického tlaku 
třetinooktávového pásma v určitém spektru. 

N noy Celková vnímaná hlučnost (hlasitost). Celková vnímaná hlučnost daného 
spektra vypočítaná z 24 hodnot n. 

PNL PNdB Vnímaná hladina hluku. Hodnotitel hluku založený na vnímání představující 
subjektivní vlivy širokopásmového hluku přijatého v daném místě v čase během 
průletu letadla. Jedná se o empiricky určenou hladinu hluku hlučností 
odpovídající 1 kHz vzorku třetinooktávového pásma náhodného hluku. 
(Specifikace viz ust. 4.2 Doplňku 2.) 

PNLT TPNdB Tónově korigovaná vnímaná hladina hluku. Hodnota PNL daného spektra 
opravená o spektrální nepravidelnosti. 

PNLTR TPNdB Referenční tónově korigovaná vnímaná hladina hluku. Hodnota PNLT opravená 
na referenční podmínky. 

PNLTM TPNdB Maximální tónově korigovaná vnímaná hladina hluku. Maximální hodnota PNLT 
v určeném časovém průběhu, opravená o opravu pro sdílení pásma ΔB. 

PNLTMR TPNdB Referenční maximální tónově korigovaná vnímaná hladina hluku. Maximální 
hodnota PNLTR v určeném časovém průběhu, opravená o opravu pro sdílení 
pásma ΔB v případě použití zjednodušené metody a ΔBR v případě použití 
integrované metody. 

SPL dB Hladina akustického tlaku. Hladina zvuku, vzhledem k referenční hladině 20 
μPa, v některém krátkém úseku času, která nastala ve specifikovaném rozsahu 
kmitočtů. Hladina se vypočítá jako desetinásobek logaritmu k základu 10 
poměru střední hodnoty kvadrátu časového průběhu akustického tlaku a druhé 
mocniny referenčního akustického tlaku 20 μPa. 

Poznámka:  Obvykle se u hlukové certifikace letadla používá odkazu na 
určité třetinooktávové pásmo, např. SPL(i,k) pro i-té pásmo k-tého spektra 
v časovém průběhu hluku letadla. 

SPLR dB Referenční hladina akustického tlaku. Hladiny akustického tlaku 
třetinooktávového pásma opravené na referenční podmínky. 

SPLS dB Hladina akustického tlaku vážená funkcí SLOW. Hodnota hladin akustického 
tlaku třetinooktávového pásma s použitím časového vážení filtrem S. 

Δ1 TPNdB Oprava pro PNLTM. Podle Doplňku 2 nebo Dodatku F. V případě zjednodušené 
metody oprava přičítaná k naměřené EPNL, aby se zohlednily změny hladiny 
hluku vlivem rozdílů atmosférické absorpce a délky dráhy hluku v PNLTM za 
zkouškových a referenčních podmínek. 

 dB(A) Podle Doplňku 4. Opravy přičítané k naměřené LAE, aby se zohlednily změny 
hladiny hluku vlivem sférického šíření a trvání v důsledku rozdílu mezi referenční 
výškou vrtulníku a výškou vrtulníku při zkoušce. 

 dB(A) Podle Doplňku 6. V případě vrtulových letounů o hmotnosti nepřevyšující 8 618 
kg oprava přičítaná k naměřené LASmax, aby se zohlednily změny hladiny hluku 
v důsledku rozdílu mezi referenční výškou letounu a výškou letounu při zkoušce. 

Δ2 TPNdB Oprava pro trvání hluku. Podle Doplňku 2 nebo Dodatku F. V případě 
zjednodušené metody oprava přičítaná k naměřené EPNL, aby se zohlednily 
změny hladiny hluku v důsledku změny trvání hluku způsobené rozdíly mezi 
zkouškovou a referenční rychlostí letadla a jeho polohou vůči mikrofonu. 

 dB(A) Podle Doplňku 4. Opravy přičítané k naměřené LAE, aby se zohlednily změny 
hladiny hluku v důsledku rozdílu mezi referenční a opravenou vzdušnou 
rychlostí. 

 dB(A) Podle Doplňku 6. V případě vrtulových letounů o hmotnosti nepřevyšující 
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8 618 kg oprava přičítaná k naměřené LASmax, aby se zohledniloy změny hladiny 
hluku v důsledku rozdílu mezi Machovýmo čísloem na konci vrtule při 
šroubovitém pohybu referenčním a při zkoušce. 

Δ3 TPNdB Oprava pro hluk u zdroje. Podle Doplňku 2. V případě zjednodušené nebo 
integrované metody opravy oprava přičítaná k naměřené EPNL, aby se 
zohlednily změny hladiny hluku v důsledku rozdílů mechanizmů generujících 
hluk u zdroje za zkouškových a referenčních podmínek. 

 dB(A) Podle Doplňku 6. V případě vrtulových letounů o hmotnosti nepřevyšující 
8 618 kg oprava přičítaná k naměřené LASmax, aby se zohlednily změny hladiny 
hluku v důsledku rozdílu mezi výkonem motoru referenčním a při zkoušce. 

Δ4 dB(A) Oprava pro atmosférickou absorpci. Podle Doplňku 6. V případě vrtulových 
letounů o hmotnosti nepřevyšující 8 618 kg oprava přičítaná k naměřené LASmax 
kvůli změnám hladiny hluku v důsledku změny atmosférické absorpce 
způsobené rozdílem mezi referenční výškou letounu a výškou letounu při 
zkoušce. 

ΔB TPNdB Oprava pro sdílení pásma. Oprava přičítaná k maximální PNLT, aby se 
zohlednilo možné potlačení tónu v důsledku sdílení jednooktávového pásma 
tohoto tónu. PNLTM je rovno součtu maximálního PNLT a ΔB. 

ΔBR TPNdB Oprava pro referenční sdílení pásma. Oprava u integrované metody přičítaná 
k maximální PNLTR, aby se zohlednilo možné potlačení tónu v důsledku sdílení 
třetinooktávového pásma tohoto tónu. PNLTMR je rovno součtu maximálního 
PNLTR a ΔBR. 

Δpeak TPNdB Oprava pro vrchol. Oprava přičítaná k naměřené EPNL pro případ, kdy je 
sekundární vrchol PNLT, identifikovaný při výpočtu EPNL z naměřených hodnot 
a opravený na referenční podmínky, vyšší než PNLT pro opravené PNLTM 
spektrum. 

1.5 Výpočet PNL a korekce na tunu 

Symbol Jednotka Význam 

C dB Tónový korekční faktor. Činitel přičítaný k PNL daného spektra, aby byly brány 
v úvahu spektrální nerovnoměrnosti takové jako tóny. 

f Hz Frekvence. Jmenovitá geometrická střední hodnota kmitočtu třetinooktávového 
pásma. 

F dB Delta-dB. Rozdíl mezi původní hladinou akustického tlaku a výslednou hladinou 
širokopásmového akustického tlaku třetinooktávového pásma v daném spektru. 

log n(a) — Souřadnice bodu zlomu funkce [noy]. Hodnota log n v průsečíku přímek 
představujících funkci změny SPL v závislosti na log n. 

M — Inverzní strmost noy. Převrácená hodnota směrnice přímky vztahu mezi 
hladinou akustického tlaku SPL a logaritmem vnímané hlučnosti log n. 

s dB Strmost hladiny akustického tlaku. Změna (rozdíl) mezi hladinami sousedícími 
s hladinou akustického tlaku v daném spektru. 

Δs dB Změna strmosti hladiny akustického tlaku. 

s´ dB Opravená strmost hladiny akustického tlaku. Změna (rozdíl) mezi opravenými 
hladinami sousedícími s hladinou akustického tlaku v daném spektru. 

s̅ dB Průměrná strmost hladiny akustického tlaku. 

SPL(a) dB Hladina bodu zlomu funkce [noy]. Hodnota SPL v souřadnicích bodu zlomu 
přímek představujících funkci změny log n v závislosti na SPL. 

SPL(b) 
SPL(c) 

dB Hladiny průsečíků funkce [noy]. Průsečíky přímky vztahu mezi hladinou 
akustického tlaku SPL a logaritmem vnímané hlučnosti log n s osou SPL. 

SPL(d) dB Hladina bodu zlomu funkce [noy]. Hodnota SPL v souřadnicích bodu zlomu, kde 
log n je rovno –1. 

SPL(e) dB Hladina bodu zlomu funkce [noy]. Hodnota SPL v souřadnicích bodu zlomu, kde 
log n je rovno log 0,3. 

SPL´ dB Opravená hladina akustického tlaku. První aproximace směřující k výsledné 
hladině širokopásmového akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu daného 
spektra. 

SPL´´ dB Výsledná hladina širokopásmového akustického tlaku. Druhá a konečná 
aproximace dávající výslednou hladinu širokopásmového akustického tlaku 
v třetinooktávovém pásmu daného spektra. 
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1.6 Geometrie dráhy letu 

Symbol Jednotka Význam 

H m Výška. Výška letadla v bodě, kde dráha letu protíná vertikální geometrickou 
rovinu kolmou k referenční pozemní stopě ve středovém mikrofonuv okamžiku, 
kdy je nad středovým mikrofonem nebo bočně kolmo k němu. 

HR m Referenční výška. Výška referenčního letadla v bodě, kde referenční dráha letu 
protíná vertikální geometrickou rovinu kolmou k referenční pozemní stopě ve 
středovém mikrofonuv okamžiku, kdy je nad středovým mikrofonem nebo bočně 
kolmo k němu. 

X m Poloha letadla podél pozemní stopy. Souřadnice polohy letadla podél osy x 
v určitém bodě v čase. 

Y m Laterální poloha letadla vůči referenční pozemní stopě. Souřadnice polohy 
letadla podél osy y v určitém bodě v čase. 

Z m Vertikální poloha letadla vůči referenční pozemní stopě. Souřadnice polohy 
letadla podél osy z v určitém bodě v čase. 

θ stupně Úhel akustické emise. Úhel mezi dráhou letu a dráhou přímého šíření zvuku 
k mikrofonu. Je identický pro změřenou i referenční dráhu letu. 

ψ stupně Elevační úhel. Úhel mezi dráhou šíření zvuku a horizontální rovinou procházející 
mikrofonem. Dráha šíření zvuku je definována jako přímka mezi bodem 
akustických emisí na změřené dráze letu a membránou mikrofonu. 

ψR stupně Referenční elevační úhel. Úhle mezi referenční dráhou šíření zvuku a 
horizontální rovinou polohou referenčního mikrofonu. Referenční dráha šíření 
zvuku je definována jako přímka mezi bodem akustických emisí na referenční 
dráze letu a membránou referenčního mikrofonu. 

1.7 Různé 

Symbol Jednotka Význam 

antilog — Antilogaritmus (exponenciální funkce) k základu 10. 

D m Průměr. Průměr vrtule nebo rotoru. 

D15 m Délka vzletu. Délka vzletu, kterou letoun potřebuje k dosažení výšky 15 m nad 
úrovní země. 

e — Eulerovo číslo. Matematická konstanta, která je základem přirozeného logaritmu, 
přibližně 2,71828. 

log — Logaritmus k základu 10. 

N rpm Rychlost vrtule. 

N1 rpm Rychlost kompresoru. Rychlost lopatek prvního stupně nízkotlakého kompresoru 
turbínového motoru. 

RH % Relativní vlhkost. Relativní vlhkost okolní atmosféry. 

T °C Teplota. Teplota okolní atmosféry. 

u m/s Podélná složka rychlosti větru. Složka vektoru rychlosti větru rovnoběžná 
s referenční pozemní stopou. 

v m/s Příčná složka rychlosti větru. Složka vektoru rychlosti větru kolmá v horizontální 
rovině k referenční pozemní stopě. 

α dB/100 m Koeficient atmosférická absorpce při zkoušce. Rychlost útlumu zvuku vlivem 
atmosféry, který nastane v daném třetinooktávovém pásmu při změřené teplotě 
a relativní vlhkosti vzduchu. 

αR dB/100 m Koeficient referenční atmosférická absorpce. Rychlost útlumu zvuku vlivem 
atmosféry, který nastává v daném třetinooktávovém pásmu při referenční teplotě 
a relativní vlhkosti vzduchu. 

μ — Parametr hlukového projevu motoru. U proudových letounů obvykle 
standardizovaná rychlost nízkotlakého dmychadla, standardizovaný tah motoru 
nebo kompresní poměr motoru použitý ve výpočtech opravy hluku u zdroje.  
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HLAVA 11 – VRTULNÍKY DO MAXIMÁLNÍ SCHVÁLENÉ VZLETOVÉ HMOTNOSTI 3 175 kg 

11.1 Působnost 

Poznámka:  Viz též Hlavu 1, ust. 1.10, 1.11, 1.12 
a 1.13. 

11.1.1 Ustanovení této hlavy se vztahují 
na všechny vrtulníky s maximální schválenou 
vzletovou hmotností nepřesahující 3 175 kg, pro které 
lze aplikovat ust. 11.1.2, 11.1.3 a 11.1.4, s výjimkou 
vrtulníků speciálně navržených a užívaných pro 
zemědělské účely, hašení požárů nebo pro přepravu 
nákladů v podvěsu. 

11.1.2 Pro vrtulníky, pro které žádost 
o typové osvědčení byla podána 11. 11. 1993 nebo 
později, s výjimkou vrtulníků specifikovaných 
v ust. 11.1.4, musí být aplikovány maximální hladiny 
hluku podle ust. 11.4.1. 

11.1.3 Pro odvozené verze vrtulníků, 
pro které žádost o osvědčení změny typového návrhu 
byla podána 11. 11. 1993 nebo později, s výjimkou 
vrtulníků specifikovaných v ust. 11.1.4, musí být 
aplikovány maximální hladiny hluku podle ust. 11.4.1. 

11.1.4 Pro všechny vrtulníky včetně jejich 
odvozených verzí, pro které žádost o typové 
osvědčení byla podána 21. 3. 2002 nebo později, 
musí být aplikovány maximální hladiny hluku podle 
ust. 11.4.2. 

11.1.5 Ověřování hlukové způsobilosti 
vrtulníků, které jsou schopné přepravovat náklady 
v podvěsu nebo nést vnější vybavení, musí být 
prováděno bez takového nákladu i vybavení. 

Poznámka:  Vrtulníky, které vyhovují požadavkům 
s nákladem uvnitř trupu, mohou být při přepravě 
nákladů v podvěsu, nebo nesou-li vnější vybavení, 
vyjmuty z působnosti tohoto předpisu, jestliže jsou 
takové lety prováděny při maximální vzletové 
hmotnosti nebo s jinými provozními parametry, které 
překračují parametry, s nimiž byla osvědčena letová 
způsobilost s nákladem uvnitř trupu. 

11.1.6 Žadatel dle ust. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 
a 11.1.4 může alternativně zvolit průkaz splnění 
požadavků dle Hlavy 8 namísto plnění požadavků této 
hlavy. 

11.2 Hodnocení hluku 

Mírou hodnocení hluku musí být hladina expozice 
zvuku (sSound exposure level, SELLAE) popsaná 
v Doplňku 4 tohoto předpisu. 

11.3 Referenční měřicí místo 

Vrtulník, který je zkoušen podle tohoto předpisu, 
nesmí překročit hladiny hluku uvedené v ust. 11.4 
při letu ve výšce 150 m (492 ft) svisle nad měřicím 
místem umístěným na zemi při dodržení referenčního 
postupu pro přelet (viz ust. 11.5.2.1). 

Poznámka: Pokyny pro získání hlukových údajů 
vrtulníků pro účely územního plánování, které 

stanovuje přijatelné doplňující postupy získání údajů 
pro účely územního plánování, jsou uvedeny 
v Dodatku H. 

11.4 Maximální hladina hluku 

11.4.1 Maximální hladiny hluku, určené 
v souladu s metodou hodnocení hluku podle 
Doplňku 4 tohoto předpisu, pro vrtulníky vymezené 
ust. 11.1.2 a 11.1.3, o maximální schválené vzletové 
hmotnosti, pro kterou je osvědčení hlukové 
způsobilosti požadováno, do 788 kg nesmí překročit 
hodnotu 82 dB(A) SEL, a potom rostou lineárně 
s logaritmem hmotnosti vrtulníku o 3 dB na každé 
zdvojnásobení této hmotnosti. 

11.4.2 Maximální hladiny hluku, určené 
v souladu s metodou hodnocení hluku podle 
Doplňku 4 tohoto předpisu, pro vrtulníky vymezené 
ust. 11.1.4, o maximální schválené vzletové 
hmotnosti, pro kterou je osvědčení hlukové 
způsobilosti požadováno, do 1 417 kg nesmí překročit 
hodnotu 82 dB(A) SEL, a potom rostou lineárně 
s logaritmem hmotnosti vrtulníku o 3 dB na každé 
zdvojnásobení této hmotnosti. 

Poznámka:  Pro výpočet maximálních přípustných 
hladin hluku v závislosti na vzletové hmotnosti se 
používá rovnic uvedených v Dodatku A tohoto 
předpisu. 

11.5 Referenční postup při ověřování 

hlukové způsobilosti 

11.5.1 Všeobecné podmínky 

11.5.1.1 Referenční postup musí vyhovět 
příslušným požadavkům letové způsobilosti a musí 
být schválen certifikačním úřadem. 

11.5.1.2 Není-li stanoveno jinak, musí být 
použit referenční postup přeletu, jak je definován 
v 11.5.2. 

11.5.1.3 Pokud žadatel prokáže, že 
charakteristiky konstrukce vrtulníku zabraňují 
provedení letu podle ust. 11.5.2, bude povoleno, aby 
se referenční postup odchýlil od standardního 
referenčního postupu se souhlasem certifikačního 
úřadu, ale pouze v rozsahu vynuceném těmi 
charakteristikami konstrukce, pro něž je nemožné 
vyhovět referenčním postupům. 

11.5.1.4 Referenční postupy musí být 
stanoveny pro následující referenční atmosférické 
podmínky: 

a) konstantní atmosférický tlak 1 013,25 hPa; 

b) konstantní teplota okolního vzduchu 25 
°
C; 

c) konstantní relativní vlhkost vzduchu 70 %; 

d) bezvětří. 
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11.5.1.5 Za maximální provozní otáčky rotoru, 
uvedené v ust. 8.6.2.1 c), 8.6.3.1 c) a 8.6.4.1 c), musí 
být brána nejvyšší frekvence otáčení rotoru stanovená 
výrobcem pro každý referenční postup jako mez 
letové způsobilosti a schválená certifikačním úřadem 
pro přelet. Jestliže je specifikována tolerance 
maximální frekvence otáčení rotoru, musí být 
maximální provozní otáčky rotoru brány jako nejvyšší 
frekvence otáčení rotoru s touto tolerancí. Jestliže je 
frekvence otáčení rotoru automaticky spojena 
s podmínkami letu, musí být během postupu hlukové 
certifikace použity maximální provozní otáčky rotoru 
odpovídající referenčním letovým podmínkám. 
Jestliže může být frekvence otáčení rotoru měněna 
zásahem pilota, musí být použity během postupu 
hlukové certifikace maximální provozní otáčky rotoru 
uvedené v letové příručce – v části týkající se 
omezení za chodu motorů. 

11.5.2 Referenční postup 

11.5.2.1 Referenční postup musí být stanoven 
takto: 

a) vrtulník musí být ustálen ve vodorovném letu 
ve výšce 150 m ± 15 m (492 ft ± 50 ft) 
nad referenčním bodem dráhy letu; 

b) během celého referenčního postupu přeletu musí 
být stále udržována rychlost 0,9 VH nebo 0,9 VNE 
nebo 0,45 VH + 120 km/h (0,45 VH + 65 kt), nebo 
0,45 VNE + 120 km/h (0,45 VNE + 65 kt) podle toho, 
která je nejmenší. VNE je maximální přípustná 
rychlost vrtulníku. Pro účely osvědčení hlukové 
způsobilosti je VH definována jako vzdušná 
rychlost vodorovného letu dosažená užitím 
kroutícího momentu odpovídajícího maximálnímu 
trvalému výkonu (nejnižšímu podle specifikace 
zastavěného motoru) za podmínek tlaku 
na hladině moře (1 013,25 hPa) a okolní teploty 
25 °C, při příslušné maximální certifikované 
hmotnosti. VNE je definována jako nepřekročitelná 
vzdušná rychlost z letové způsobilosti stanovená 
výrobcem a schválená certifikačním úřadem; 

c) přelet musí být proveden s ustálenými 
maximálními otáčkami předepsanými 
pro horizontální let v normálním provozu; 

d) vrtulník musí být v konfiguraci pro cestovní let; a 

e) hmotnost vrtulníku musí odpovídat maximální 
vzletové hmotnosti, pro kterou je hluková 
způsobilost požadována. 

11.5.2.2 Hodnoty VH a/nebo VNE, použité 
pro hlukovou certifikaci, musí být uvedeny 
ve schválené letové příručce. 

11.6 Postupy zkoušek 

11.6.1 Postup zkoušky musí být přijatelný 
pro certifikační úřad, osvědčující jak letovou, tak 
hlukovou způsobilost. 

11.6.2 Postupy zkoušky a měření hluku musí 
být provedeny a zpracovány schváleným způsobem, 
aby poskytly míru hodnocení hluku označenou jako 
hladina expozice zvuku (SELLAE) v dB frekvenčně 
vážených filtrem A integrovaná po dobu trvání, jak je 
popsáno v Doplňku 4 tohoto předpisu. 

11.6.3 Podmínky a postupy při zkouškách 
musí být velmi blízké referenčním podmínkám 
a postupům a akustické údaje musí být korigovány 
na referenční podmínky a postupy uvedené v této 
hlavě za použití metod uvedených v Doplňku 4 tohoto 
předpisu. 

11.6.4 Během zkoušek musí být proveden 
stejný počet letů se složkou větru ve směru i proti 
směru letu. 

11.6.5 Korekce na rozdíly mezi zkušebními 
a referenčními letovými postupy nesmí překročit 
2,0 dB(A). 

11.6.6 Během zkoušek musí být průměrné 
otáčky rotoru v tolerancích do ± 1 % od maximálních 
provozních otáček v časovém intervalu vymezeném 
nárůstem hluku k maximu a následným poklesem 
vždy o 10 dB. 

11.6.7 Vzdušná rychlost vrtulníku se nesmí 
lišit od referenční vzdušné rychlosti příslušející 
letovému průkazu popsanému v Doplňku 4 o více 
než ± 5,5 km/h (± 3 kt) v časovém intervalu 
vymezeném nárůstem hluku k maximu a následným 
poklesem vždy o 10 dB. 

11.6.8 Vrtulník musí letět v mezích odchýlení 
do ± 10

o
 od svislice nad na zemi vytýčenou referenční 

dráhou, procházející referenčním měřicím místem. 

11.6.9 Zkoušky musí být prováděny 
při hmotnosti vrtulníku minimálně 90 % maximální 
schválené hmotnosti a smí být prováděny až 
do hmotnosti odpovídající 105 % maximální 
schválené hmotnosti. 

Poznámka: Poradenský materiál k použití 
rovnocenných postupů je uveden v dokumentu 
Environmental Technical Manual (Doc 9501), Volume 
I — Procedures for the Noise Certification of Aircraft. 
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HLAVA 13 – LETADLA SE SKLOPNÝMI ROTORY

Poznámka: Ustanovení této hlavy nejsou 
zamýšlena k použití pro letadla  se sklopnými rotory, 
mající jednu nebo více konfigurací, která jsou 
certifikována na letovou způsobilost pouze pro STOL. 
V takových případech budou pravděpodobně 
nezbytné odlišné nebo dodatečné postupy 
a podmínky. 

13.1 Působnost 

Poznámka: Viz také Hlava 1, ust. 1.10, 1.11, 1.12 
a 1.13.  

13.1.1 Ustanovení této hlavy musí být 
aplikována na všechna letadla se sklopnými rotory, 
včetně jejich odvozených verzí, pro která byla podána 
žádost o typové osvědčení 1. 1. 2018 nebo později. 

13.1.2 Hluková certifikace letadel se 
sklopnými  rotory, která jsou schopna přepravovat 
náklady vně trupu nebo nést vnější vybavení, musí být 
prováděna bez takového nákladu i vybavení. 

13.2 Hodnocení hluku 

Hluk musí být hodnocen efektivní hladinou vnímaného 
hluku v EPNdB popsanou v Doplňku 2 tohoto 
předpisu. Korekce spektrálních nepravidelností musí 
začít na 50 Hz (viz ust. 4.3.1 Doplňku 2). 

Poznámka: Pro účely územního plánování by 
měla být k dispozici certifikačnímu úřadu dodatečná 
data vyjádřená deskriptory SEL LAE a LASmax 
definovanými v Doplňku 4 a třetinooktávové SPL 
definované v Doplňku 2 ve vztahu k LASmax. 

13.3 Referenční měřicí místa 

Letadlo  se sklopnými rotory, které je zkoušeno 
v souladu s referenčními postupy podle ust. 13.6 a 
postupy zkoušek podle ust. 13.7, nesmí překročit 
hladiny hluku uvedené v ust. 13.4 v následujících 
referenčních místech: 

a) Referenční měřicí místa při vzletu 
 1) referenční bod dráhy letu umístěný na zemi 

svisle pod dráhou letu stanovenou referenčním 
postupem pro vzlet (viz ust. 13.6.2) ve 
vzdálenosti 500 m (1 640 ft) vodorovně ve 
směru letu od bodu, ve kterém je počátek 
přechodu do stoupavého letu podle 
referenčního postupu; 

 2) dva další body na zemi umístěné symetricky ve 
vzdálenosti 150 m (492 ft) po obou stranách 
dráhy letu stanovené referenčním postupem 
pro vzlet a umístěné na přímce procházející 
referenčním bodem dráhy letu. 

 
b) Referenční měřicí místa při přeletu 
 1) referenční bod dráhy letu umístěný na zemi 

150 (492 ft) m svisle pod dráhou letu 
stanovenou referenčním postupem pro přelet 
(viz ust. 13.6.3); 

 2) dva další body na zemi umístěné symetricky 
ve vzdálenosti 150 m (492 ft) po obou stranách 
dráhy letu stanovené referenčním postupem 
pro přelet a umístěné na přímce procházející 
referenčním bodem dráhy letu. 

c) Referenční měřicí místa při přiblížení 

 1) referenční bod dráhy letu umístěný na zemi 
120 m (394 ft) svisle pod dráhou letu 
stanovenou referenčním postupem pro 
přiblížení (viz ust. 13.6.4). Na vodorovném 
povrchu to odpovídá poloze 1 140 m (3 740 ft) 
před průsečíkem dráhy přiblížení pod úhlem 6° 
s vodorovným povrchem; 

 2) dva další body na zemi umístěné symetricky ve 
vzdálenosti 150 m (492 ft) po obou stranách 
dráhy letu stanovené referenčním postupem 
pro přiblížení a umístěné na přímce 
procházející referenčním bodem dráhy letu. 

13.4 Maximální hladiny hluku 

13.4.1 U letadel  se sklopnými rotory 
uvedených v ust. 13.1 nesmí maximální hladiny hluku 
stanovené metodou hlukového hodnocení uvedenou 
v Doplňku 2 pro vrtulníky přesahovat následující 
hodnoty: 

13.4.1.1 Pro vzlet: 109 EPNdB pro letadla  se 
sklopnými rotory v módu konverze VTOL (pro svislý 
vzlet a přistání) s maximální vzletovou hmotností, 
pro niž je hluková certifikace požadována, 80 000 kg 
a více, mezní hladina hluku se snižuje lineárně 
s logaritmem hmotnosti letadla  se sklopnými rotory 
o 3 EPNdB při každém zmenšení hmotnosti 
na polovinu až do 89 EPNdB. Tato hranice s dalším 
zmenšováním hmotnosti zůstává konstantní. 

13.4.1.2 Pro přelet: 108 EPNdB pro letadla  se 
sklopnými rotory v módu konverze VTOL (pro svislý 
vzlet a přistání) s maximální vzletovou hmotností, 
pro niž je hluková certifikace požadována, 80 000 kg 
a více, mezní hladina hluku se snižuje lineárně 
s logaritmem hmotnosti letadla  se sklopnými rotory 
o 3 EPNdB při každém zmenšení hmotnosti 
na polovinu až do 88 EPNdB. Tato hranice s dalším 
zmenšováním hmotnosti zůstává konstantní. 

Poznámka 1: Pro letadla se sklopnými rotory 
v módu letoun není stanovena maximální hladina 
hluku. 

Poznámka 2: Mód konverze VTOL jsou všechny 
schválené konfigurace a módy letu, při nichž je užita 
konstrukční provozní rychlost rotoru pro lety při visení. 

13.4.1.3 Pro přiblížení: 110 EPNdB pro letadla 
se sklopnými rotory v módu konverze VTOL (pro 
svislý vzlet a přistání) s maximální vzletovou 
hmotností, pro niž je hluková certifikace požadována, 
80 000 kg a více, mezní hladina hluku se snižuje 
lineárně s logaritmem hmotnosti letadla  se sklopnými 
rotory o 3 EPNdB při každém zmenšení hmotnosti 
na polovinu až do 90 EPNdB. Tato hranice s dalším 
zmenšováním hmotnosti zůstává konstantní. 
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 s úhlem gondol co nejvíce se blížícím 
k nejmenšímu úhlu gondol certifikovanému pro 
nulovou vzdušnou rychlost, musí být udržována 
během celého referenčního postupu pro přelet 
rychlost 0,9 VCON a rychlost rotoru stabilizována na 
maximálních provozních otáčkách certifikovaných 
pro vodorovný let; 

Poznámka: Pro účely hlukové certifikace je VCON 
definována jako maximální schválená pro mód 
konverze VTOL pro specifikovaný úhel gondol. 

e) v módu letoun musí být během referenčního 
postupu pro přelet gondoly udržovány v dolní 
poloze s: 

 1) rychlostí rotoru stabilizovanou na otáčkách 
spojených s módem konverze VTOL 
a rychlostí 0,9 VCON; a 

 2) rychlostí rotoru stabilizovanou na otáčkách 
pro let na trati spojených s módem letoun 
a odpovídajících 0,9 VMCP nebo 0,9 VMO, 
podle toho která je nižší, certifikovaných pro 
vodorovný let. 

Poznámka: Pro účely hlukové certifikace je VMCP 

definována jako maximální provozní mezní vzdušná 
rychlost pro mód letoun odpovídající maximálnímu 
trvalému výkonu (nejnižšímu podle specifikace 
zastavěného motoru) za podmínek tlaku na hladině 
moře (1 013,25 hPa) a okolní teploty 25 °C při 
příslušné maximální certifikované hmotnosti; a VMO je 
maximální provozní mezní vzdušná rychlost, která 
nesmí být záměrně překročena. 

13.6.3.2 Hodnoty VCON a VMCP nebo VMO užité 
pro hlukovou certifikaci musí být uvedeny ve 
schválené letové příručce. 

13.6.4 Referenční postup pro přiblížení 

Referenční postup pro přiblížení musí být stanoven 
následovně: 

 

a) letadlo  se sklopnými rotory musí letět v ustáleném 
letu a dodržovat dráhu přiblížení o sklonu 6°; 

b) přiblížení musí být prováděno ve schválené letově 
způsobilé konfiguraci, při níž nastává maximální 
hluk, ustálenou vzdušnou rychlostí, která se rovná 
buď rychlosti letu pro nejlepší rychlost stoupání, 
odpovídající úhlu gondol, nebo nejnižší 
schválenou rychlostí pro přiblížení, podle toho, 
která z nich je větší, a to s ustáleným výkonem 
během přiblížení a nad referenčním bodem dráhy 
letu a pokračovat až do normálního dosednutí; 

c) přiblížení musí být provedeno s otáčkami rotoru 
ustálenými na maximálních provozních otáčkách 
schválených pro přiblížení; 

d) během celého referenčního postupu pro přiblížení 
musí být zachována konstantní konfigurace pro 
přiblížení s vytaženým podvozkem použitá při 
zkouškách pro schválení letové způsobilosti; 

e) hmotnost letadla se sklopnými rotory při dosednutí 
musí odpovídat maximální přistávací hmotnosti, 
pro kterou je hluková certifikace požadována. 

13.7 Postupy při letových zkouškách 

13.7.1 Postupy při zkouškách musí být pro 
certifikační úřad přijatelné z hlediska letové a hlukové 
způsobilosti. 

13.7.2 Postupy při zkouškách a hluková 
měření musí být vedeny a prováděny schváleným 
způsobem, aby výsledkem zkoušek byly údaje 
o hodnocení hluku, jak je popsáno v ust. 13.2. 

13.7.3 Podmínky a postupy při zkouškách 
musí být analogické jako u referenčních podmínek 
a postupů, jinak musí být akustické údaje korigovány 
za použití metod uvedených v Doplňku 2 pro vrtulníky 
k referenčním podmínkám a postupům uvedeným 
v této hlavě. 

13.7.4 Korekce rozdílů mezi zkouškami 
a referenčními letovými postupy nesmí překročit: 

a) pro vzlet: 4,0 EPNdB, přičemž součet korekční 
hodnoty ∆1 a hodnoty - 7,5 log QK/QrKr, která je 
částí korekční hodnoty ∆2, nesmí překročit 
2,0 EPNdB. 

b) pro přelet nebo přiblížení na přistání: 2,0 EPNdB. 

13.7.5  Střední hodnota otáček rotoru při 
zkouškách se nesmí lišit od maximálních provozních 
otáček více než o ± 1 % v časovém intervalu 
charakterizovaném nárůstem a snížením hluku 
o 10 dB. 

13.7.6 Vzdušná rychlost letadla  se sklopnými 
rotory se nesmí lišit za letu od referenční vzdušné 
rychlosti o více než ± 9 km/h (± 5 kt) v časovém 
intervalu charakterizovaném nárůstem a snížením 
hluku o 10 dB. 

13.7.7 Počet vodorovných přeletů 
provedených s čelní složkou větru musí být stejný, 
jako počet vodorovných přeletů provedených se zadní 
složkou větru. 

13.7.8 Letadlo  se sklopnými rotory musí letět 
v mezích větší z odchylek ± 10° nebo ± 20 m (65 ft) 
od vertikály nad referenční tratí během celého 
časového úseku vztaženého k nárůstu a poklesu 
o 10 dB (viz Obr. 8-1). 

13.7.9 Výška letu letadla  se sklopnými rotory 
se během přeletu nesmí lišit od referenční výšky 
o více než ± 9 m (± 30 ft) v časovém intervalu 
charakterizovaném nárůstem a snížením hluku 
o 10 dB. 

13.7.10 Letadlo  se sklopnými rotory musí mít 
v průběhu hlukového průkazu stabilizovanou rychlost 
přiblížení ve vzdušném prostoru vymezeném 
přibližovacími rovinami svírajícími s vodorovnou 
rovinou úhly 5,5° a 6,5° v časovém intervalu 
charakterizovaném nárůstem a snížením hluku 
o 10 dB. 

13.7.11 Zkoušky se musí provádět při 
hmotnosti letadla  se sklopnými rotory, která není nižší 
než 90 % příslušné maximální certifikované 
hmotnosti, a mohou se provádět při hmotnosti, která 
nepřevýší 105 % příslušné maximální certifikované 
hmotnosti. Z letových zkoušek má musí být alespoň 
jedna provedena při hmotnosti stejné nebo vyšší, než 
je maximální certifikovaná hmotnost. 
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průběhem nejlépe popsané 
časovou konstantou. 

Vzorek směru větru (v určitém okamžiku) je 

hodnota získaná v daném okamžiku ze 
senzoru/systému směru větru s následujícími 
charakteristikami: 

Provozní rozsah: 1 m/s (2 kt) až 10 m/s (20 kt) 
a více; 

Linearita: ± 5 stupňů nad vymezený 
rozsah; a 

Rozlišení: 5 stupňů. 

 

Poznámka: Celý systém snímání větru používaný 
k měření rychlosti větru a vzorků směru větru, 
kombinovaných dynamických charakteristik včetně 
reálné setrvačnosti senzoru a jakékoliv časové 
zpracování, jako například filtrace signálu nebo 
vyhlazování nebo průměrování dat ze senzoru, musí 
odpovídat soustavě prvního řádu (jako například R/C 
obvod) s časovou konstantou ne větší než 3 sekundy 
při rychlosti větru 5 m/s (10 kt). 

Vektor větru (v určitém okamžiku). Vektor větru 

musí být stanovený alespoň jednou za sekundu. Jeho 
velikost musí být vyjádřena v daném okamžiku 
vzorkem rychlosti větru v tomto okamžiku a směr 
vektoru musí být vyjádřen vzorkem směru větru 
v tomto okamžiku. 

Průměrná rychlost větru musí být stanovena z řady 

jednotlivých vzorků rychlosti větru získaných během 
zkušebního cyklu v letadle lineárně průměrovaných 
během 30 sekund nebo průměrovaných tak, aby 
časová konstanta nebyla větší než 30 sekund. 
Výsledkem bude odečet v okamžiku přibližně 
15 sekund potom, co letadlo přeletí buď nad nebo 
bočně k mikrofonu. Alternativně je možné každý 
vektor větru rozepsat na jeho podélnou (u) a příčnou 
(v) složku. Obě složky z řady jednotlivých vzorků větru 
získaných během zkušebního cyklu v letadle musí být 
průměrovány samostatně pomocí lineárního 
průměrování během 30 sekund nebo tak, aby časová 
konstanta nebyla větší než 30 sekund. Výsledkem 
bude odečet v okamžiku přibližně 15 sekund potom, 
co dráha letu letadla protne vertikální geometrickou 
rovinu kolmou k referenční pozemní stopě ve 
středovém mikrofonuletadlo přeletí, buď nad nebo 
bočně k mikrofonu. Průměrná rychlost a směr větru (s 
ohledem na trať) musí být pak vypočteny z obou 
zprůměrovaných složek podle Pythagorovy věty a 
„arctan(v/u)“. 

Průměrná složka bočního větru musí být stanovena 

z řady jednotlivých hodnot vzorků příčné složky větru 
získaných během zkušebního cyklu v letadle lineárně 
průměrovaných během 30 sekund nebo 
průměrovaných tak, aby časová konstanta nebyla 
větší než 30 sekund. Výsledkem bude odečet 
v okamžiku přibližně 15 sekund potom, co dráha letu 
letadla protne vertikální geometrickou rovinu kolmou k 
referenční pozemní stopě ve středovém 
mikrofonuletadlo přeletí buď nad nebo bočně k 
mikrofonu. 

Poznámka: Referenční pozemní stopa je 
definována v ust. 8.1.3.5. 

Maximální rychlost větru. Maximální hodnota z řady 

jednotlivých hodnot vzorků rychlosti větru 
zaznamenaných každou sekundu v průběhu cyklu, 
který zahrnuje časový interval poklesu o 10 dB. 

Koeficient útlumu zvuku. Snížení hladiny zvuku 

v jednom třetinooktávovém pásmu, v dB na 100 
metrů, vzhledem k vlivům atmosférické absorpce 
zvuku. Vztahy pro výpočet koeficientů útlumu zvuku 
z hodnot atmosférické teploty a relativní vlhkosti jsou 
uvedeny v ust. 7 tohoto Doplňku. 

Maximální boční složka větru. Maximální hodnota 

z řady jednotlivých hodnot vzorků příčné složky 
rychlosti větru (v) zaznamenaných každou sekundu 
v průběhu cyklu, který zahrnuje časový interval 
poklesu o 10 dB. 

2.2.2.2 Měření 

2.2.2.2.1 Měření teploty okolního vzduchu 
a relativní vlhkosti se musí provádět ve výšce 10 m 
(33 ft) nad zemí. Pro letouny musejí být teplota 
okolního vzduchu a relativní vlhkost také určeny ve 
výškách po svislých krocích ne větších než 30 m 
(100  ft) nad cestou šíření zvuku. Aby mohla být 
zkouška letadla přijatelná, musejí být výsledky měření 
teploty okolního vzduchu a relativní vlhkosti získány 
před i po testu. Obě měření musejí být reprezentativní 
pro převládající podmínky během zkoušky a alespoň 
jedno z měření teploty okolního vzduchu a relativní 
vlhkosti musí být provedeno do 30 minut po zkoušce. 
Hodnoty teploty a relativní vlhkosti ve skutečném čase 
zkoušky musí být interpolovány podle času a výšky, 
dle potřeby, z naměřených meteorologických dat. 

Poznámka: Teplota a relativní vlhkost měřená ve 
výšce 10 m (33 ft) se uvažují za konstantní od výšky 
10 m (33 ft) k zemi.  

2.2.2.2.2 Měření rychlosti a směru větru se 
musí provádět ve výšce 10 m (33 ft) nad zemí 
nepřetržitě během každé zkoušky. 

2.2.2.2.3 Meteorologické podmínky ve výšce 
10 m (33 ft) nad zemí se musejí měřit v prostoru do 
2 000 m (6 562 ft) od umístění mikrofonu a musejí být 
reprezentativní pro celý prostor, v němž jsou 
prováděna hluková měření. 

2.2.2.3 Měřicí vybavení 

2.2.2.3.1 Měřicí vybavení pro měření teploty 
a vlhkosti mezi zemí a letounem, včetně měřicího 
vybavení pro určení výšky, ve které se tato měření 
provádí, a způsob jejich použití, musí, ke spokojenosti 
certifikačního úřadu, umožňovat vzorkování 
atmosférických podmínek s vertikálními výškovými 
přírůstky 30 m (100 ft) nebo menšími. 

2.2.2.3.2 Všechny vzorky rychlosti zvuku musejí 
být pořízeny se senzorem zastavěným takovým 
způsobem, aby horizontální vzdálenost mezi 
anemometrem a jakoukoli překážkou byla nejméně 
10krát větší, než je výška dané překážky. Chyba 
zástavby senzoru směru větru nesmí být větší než 
5 stupňů. 
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vybaveno časovým průměrováním shodným s tím, 
které je užívána ve spektrálním analyzátoru. 

3.6.5 Pro všechny vhodné rozsahy hladin 
a pro ustálené sinusové signály přivedené na vstup 
měřicího systému s výjimkou mikrofonního systému, 
ale zahrnujícího mikrofonní předzesilovač a všechny 
ostatní obvody pro úpravu signálu, které jsou 
považovány za část mikrofonního systému, 
ve jmenovitých středních kmitočtech třetinooktávových 
pásem 50 Hz, 1kHz a 10 kHz, a v kalibračním 
kmitočtu, pokud to není jeden z předchozích, úroveň 
nelinearity nesmí překročit ± 0,5 dB v lineárním 
provozním rozsahu přinejmenším 50 dB pod horní 
hranicí rozsahu hladin. 

Poznámka 1: Úroveň linearity dílů měřicího 
systému musí by měla být zkoušena metodami 
popsanými v IEC 61265

1
 v posledním znění. 

Poznámka 2: Není nezbytné zahrnovat mikrofonní 
prodlužovací kabely, jak jsou uspořádány v terénu. 

3.6.6 V referenčním rozsahu hladin musí 
hladina odpovídající kalibrační hladině akustického 
tlaku být přinejmenším o 5 dB ale ne o více než 
o 30 dB pod horní hranicí rozsahu hladin. 

3.6.7 Lineární provozní rozsahy na 
sousedících rozsazích hladin se musí překrývat 
s potlačením minimálně o 50 dB při přepnutí rozsahu 
hladiny. 

Poznámka: Pro měřicí systém je možné mít 
ovládání úrovňových rozsahů, které umožňuje změny 
zeslabení buď po 10 dB nebo 1 dB, např. v kroku 
10 dB, minimální požadované překrytí by mělo být 
40 dB a v kroku 1 dB by mělo být minimální překrytí 
49 dB. 

3.6.8 V každém rozsahu hladin musí být 
uděláno opatření pro signalizaci přetížení 
vyskytujícího se za podmínek přetížení. 

3.6.9 Atenuátory (zeslabovače) zapojené 
v měřicím systému pro změnu pásem, musí pracovat 
v intervalech integrálních decibelových kroků. 

3.7 Systémy analýzy 

3.7.1 Systém analýzy musí vyhovět 
specifikacím v ust. 3.7.2 až 3.7.7 pro šířky 
frekvenčních pásem, uspořádání kanálů a nastavení 
zesílení užitých při analýze. 

3.7.2 Výstup systému analýzy musí 
obsahovat hladiny akustického tlaku 
v třetinooktávových pásmech jako funkce času 
získané zpracováním hlukových signálů (preferují se 
zaznamenané signály) v systému analýzy 
s následujícími charakteristikami: 

                                                           
1
 IEC 61265: 1995 nazvaný „Přístroje pro na měření hluku 

letadel – Provozní požadavky na systémy pro měření hladin 
akustického tlaku v třetinooktávových pásmech při certifikaci 
kategorie dopravních letadelna výkonnost systémů pro 
měření hladin akustického tlaku v třetinooktávových pásmech 
při hlukové certifikaci dopravních letounů“. Tato publikace 
IEC může být získána na adrese Bureau central de la 
Commission électrotechnique internationale, 1 rue de 
Varembé, Geneva, Switzerland. 

a) soubor 24 třetinooktávových filtrů nebo jejich 
ekvivalentů se jmenovitými středními kmitočty 
třetinooktávových pásem od 50 Hz do 10 kHz 
včetně; 

b) odezva a průměrování, ve kterém principiálně 
výstup kteréhokoli třetinooktávového filtru je 
zpracován metodou nejmenších čtverců, je 
průměrován a zobrazen nebo uložen jako časový 
průměr hladin akustického tlaku; 

c) pro spektrální analýzu s  nebo bez SLOW 
časového vážení (SLOW time weighting) musí být 
interval mezi následujícími vzorky hladiny 
akustického tlaku 500 ms ± 5 ms; 

d) pro takové systémy analýzy, které nezpracovávají 
hladiny akustického tlaku během periody času 
požadovaného pro odečet a/nebo znovunastavení 
analyzátoru, ztráta dat nesmí překročit trvání 5 ms; 
a 

e) systém analýzy musí pracovat v reálném čase od 
50 Hz do přinejmenším 12 kHz včetně. Tento 
požadavek se vztahuje na všechny použité kanály 
mnohokanálového systému spektrální analýzy. 

3.7.3 Systém analýzy v třetinooktávových 
pásmech musí vyhovět třídě 1 požadavků na 
elektrické parametry podle IEC 61260-1

2
 v posledním 

znění, v rozsahu filtrů jmenovitých středních kmitočtů 
třetinooktávových pásem majících jmenovité střední 
kmitočty pásem od 50 Hz do 10 kHz včetně. 

Poznámka 1: Certifikační úřad může umožnit 
použití systému analýzy třídy 2 jako alternativu třídy 1 
pokud splňuje požadavky požadavků na elektrické 
parametry podle IEC 61260-1

2
 nebo třídy 1 nebo třídy 

2 podle dřívější verze IEC 61260. 

Poznámka 2: Zkoušky systému analýzy 
v třetinooktávových pásmech by měly být prováděny 
v souladu s metodami popsanými v IEC 61260-3

32
, 

nebo rovnocenným postupem schváleným 
certifikačním úřadem, na relativní zeslabení, filtraci 
zvlnění, činnost v reálném čase, linearitu úrovní, 
celkovou odezvu filtru (efektivní šířku pásma). 

3.7.4 Provádí-li se v analyzátoru časové 
vážení SLOW (pomalé) (SLOW time averaging), musí 
být u analytického systému v třetinooktávovém pásmu 
měřena odezva na náhlý (skokový) nástup anebo 
přerušení konstantního sinusového signálu v každém 
z jmenovitých středních kmitočtů třetinooktávového 
pásma zvlášť, v úsecích vzorkování 0,5, 1, 1,5 
a 2 s  jak po nástupu, tak a 0,5 a 1 s po přerušení 
signálu. Růstová odezva musí být -4 ± 1 dB v 0,5 s,  
-1,75 ± 0,75 dB v 1 s, -1 ± 0,5 dB v 1,5 a 0,5 ± 0,5 dB 
v 2 s vzhledem k ustálené úrovni. Klesající odezva 
musí být taková, aby součet úrovní výstupního signálu 
vzhledem k počáteční ustálené úrovni a odpovídající 
odečet růstové odezvy byl Součet růstové odezvy a 
odpovídající klesající odezvy musí být -6,5 ± 1 dB 
v obou 0,5 a 1 s. V následných časech sSoučet 

                                                           
2
 IEC 61260-1: 1995 2014 nazvaný „Elektroakustika – 

Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtryElektroakustika – 
filtry pro oktávová pásma a pásma části oktávy – Část 1: 
Technické požadavky“. Tato publikace IEC může být získána 
na adrese Bureau central de la Commission électrotechnique 
internationale, 1 rue de Varembé, Geneva, Switzerland. 
3
 IEC 61260-3:2016 nazvaný „Elektroakustika – Oktávové a 

zlomkooktávové pásmové filtry – Část 3: Periodické 
zkoušky“. Tato publikace IEC může být získána na adrese 
Bureau central de la Commission électrotechnique 
internationale, 1 rue de Varembé, Geneva, Switzerland. 
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odezev růstu a poklesu musí být méně než -76,5 dB 
nebo méně v 1,5 s a -7,5 dB nebo méně v 2 s a 
následných časech vzhledem k počáteční ustálené 
úrovni. To odpovídá exponenciálnímu procesu získání 
průměrné hodnoty (SLOW weighting) s jmenovitou 
časovou konstantou 1 s (tj. čas průměrování 2 s). 

3.7.5 Když jsou hladiny akustického tlaku 
v třetinooktávových pásmech určovány z výstupu 
analyzátoru bez časového vážení SLOW (SLOW time 
weighting), musí být časové vážení SLOW simulováno 
následujícím zpracováním. Hladiny akustického tlaku 
simulované na časové vážení SLOW mohou být 
získány užitím spojitého exponenciálního procesu 
získání průměru podle následující rovnice: 

SPLs(i,k) = 10 log [(0,60653) 10
0,1SPLs[i,(k-1)] 

+ (0,39347) 
10

0,1SPL(i,k)
] 

kde SPLs(i,k) je hladina akustického tlaku simulovaná 
na časové vážení SLOW a SPL(i,k) je, tak jak byla 
naměřena, hladina akustického tlaku, průměrná v čase 
0,5 s, určená z výstupu analyzátoru pro k-tý časový 
úsek a i-té třetinooktávové pásmo. Pro k = 1, SLOW 
vážená hladina akustického tlaku SPLs[i,(k–1 = 0)] na 
pravé straně má být nastavena na 0 dB. 

Aproximace spojitého exponenciálního získání 
průměru je vyjádřena následující rovnicí pro čtyř-
vzorkový proces získání průměru pro k = 4. 

SPLs(i,k) = 10 log [(0,13) 10
0,1SPLs[i,(k-3)] 

+ (0,21) 
10

0,1SPLs[i,(k-2)]
 +(0,27) 10

0,1SPLs[i,(k-1)] 
 + (0,39) 10

0,1SPL(i,k)
] 

kde SPLs(i,k) je hladina akustického tlaku simulovaná 
na časové vážení SLOW a SPL(i,k) je, tak jak byla 
naměřena, hladina akustického tlaku, průměrná v čase 
0,5 s, určená z výstupu analyzátoru pro k-tý časový 
úsek a i-té třetinooktávové pásmo. 

Součet váhových koeficientů v obou rovnicích je roven 
1,0. Hladiny akustického tlaku, vypočítané podle jedné 
z obou rovnic, jsou platné od šestého a pro následující 
půlsekundové vzorky, nebo pro časy delší než 
2,5 s po zahájení analýzy dat. 

Poznámka: Koeficienty v obou rovnicích byly 
vypočítány pro užití při určování hladin akustického 
tlaku časově vážených SLOW, z půlsekundových 
vzorků hladin akustického tlaku, průměrných v čase. 
Rovnice by neměly být použity pro vzorky, jejichž čas 
průměrné hodnoty se liší od 0,5 s. 

3.7.6 Časový okamžik, při kterém je hladina 
akustického tlaku, časově vážená SLOW, připravena 
(vytvořena), musí nastat o 0,75 s dříve, než dojde 
k času skutečného odečtu. 

Poznámka: Definice tohoto okamžiku v čase se 
požaduje ke korelaci zaznamenaného hluku s polohou 
letadla, když tento hluk vznikl a bere se v úvahu doba 
stanovení průměru při vážení SLOW. Pro každý 
půlsekundový záznam dat takový časový úsek může 
být též identifikován jako 1,25 s po začátku přidružené 
dvousekundové periody stanovení průměru. 

3.7.7 Rozlišení hladin akustického tlaku, jak 
zobrazených, tak ukládaných musí být 0,1 dB nebo 
lepší. 

3.8  Přístroje použité pro kalibraci 

3.8.1 Veškeré přístroje použité pro kalibrace 
a určení korekcí musí být schváleny certifikačním 
úřadem. 

3.8.2 Zvukový kalibrátor musí vyhovovat 
přinejmenším požadavkům na třídu 1 IEC 60942

3
. 

Produkovaná hladina akustického tlaku v dutině 
spojovacího členu zvukového kalibrátoru musí být 
přepočítána pro podmínky okolního prostředí při 
zkoušce, s užitím informace dodávané výrobcem na 
vlivy atmosférického tlaku a teploty vzduchu. Výstupní 
signál členu zvukového kalibrátoru musí být určován 
vždy v období šesti měsíců před každým měřením 
hluku letadla dohledatelným způsobem standardizační 
laboratoří. Tolerovatelné změny na výstupu od 
předchozí kalibrace nesmí být větší než 0,2 dB. 

3.8.3 Pokud je k určení korekce frekvenční 
odezvy systému dle ust. 3.9.7 použit růžový šum, musí 
být výstupní signál generátoru šumu určován vždy 
v období šesti měsíců před každým měřením hluku 
letadla dohledatelným způsobem standardizační 
laboratoří. Tolerovatelné změny relativního výstupu 
v každém třetinooktávovém pásmu od předchozí 
kalibrace nesmí být větší než 0,2 dB. 

3.9 Kalibrace a kontrola systému 

3.9.1  Kalibrace a kontrola měřicího systému 
a souvisejících součástí musí být prováděny k splnění 
požadavků certifikačního úřadu metodami uvedenými 
v ust. 3.9.2 až 3.9.9. Všechna kalibrační nastavení 
a korekce, včetně vlivů prostředí na výstupní hladinu 
zvukového kalibrátoru, musí být hlášeny certifikačnímu 
úřadu a aplikovány na měřené hladiny akustického 
tlaku v třetinooktávových pásmech určené z výstupu 
analyzátoru. Data o leteckém hluku sebraná při 
podmínkách přetěžujících jakoukoli součást měřicího 
zařízení v cestě signálu před nahrávacím zařízením 
nebo toto nahrávací zařízení jsou neplatná a nesmí 
být použita. Jestliže podmínky přetížení nastaly 
během analýzy nebo v cestě signálu za nahrávacím 
zařízením, tak musí být analýza opakována se 
sníženou citlivostí k vyloučení přetížení. 

3.9.2 Akustická citlivost měřicího sytému 
musí být určována užitím zvukového kalibrátoru, 
generujícího známou hladinu akustického tlaku při 
známém kmitočtu. V průběhu každého zkouškového 
dne musí být s uspokojivým výsledkem prováděny 
akustické tlakové kalibrace, aby byla zajištěna známá 
akustická citlivost měřicího systému za podmínek 
prostředí převažujících během každého měření hluku 
letadel. Naměřená data o hluku letadel nesmí být 
považována za platná pro účely certifikace, pokud jim 
nepředchází a nejsou následována platnou kalibrací 
hladiny akustického tlaku. Měřicí systém musí být 
považován za vyhovující pouze za podmínky, že rozdíl 
mezi hladinami akustické citlivosti zaznamenanými 
těsně před a těsně po každé skupině měření během 
zkouškového dne nepřekročí 0,5 dB. Limit 0,5 dB se 
aplikuje až po provedení všech korekcí na 
atmosférický tlak na výstupní hladinu kalibrátoru. 
Hladina akustické citlivosti měřicího systému je dána 
průměrnou hodnotou z měření před a po příslušné 
skupině měření. Kalibrační korekce musí být hlášeny 
certifikačnímu úřadu a aplikovány na měřené hladiny 
akustického tlaku v třetinooktávových pásmech určené 
na výstupu analyzátoru. 
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Tabulka A2-3 – Konstanty pro matematické vyjádření hodnot vnímané hlučnosti v jednotkách noy 

 

PÁSMO 
(i) 

PÁSMO 
ISO 

f 
Hz SPL(a) SPL(b) SPL(c) SPL(d) SPL(e) M(b) M(c) M(d) M(e) 

1 17 50 91,0 64 52 49 55 0,043478 0,030103 0,079520 0,058098 

2 18 63 85,9 60 51 44 51 0,040570 0,030103 0,068160 0,058098 

3 19 80 87,3 56 49 39 46 0,036831 0,030103 0,068160 0,052288 

4 20 100 79,90 53 47 34 42 0,036831 0,030103 0,059640 0,047534 

5 21 125 79,8 51 46 30 39 0,035336 0,030103 0,053013 0,043573 

6 22 160 76,0 48 45 27 36 0,033333 0,030103 0,053013 0,043573 

7 23 200 74,0 46 43 24 33 0,033333 0,030103 0,053013 0,040221 

8 24 250 74,9 44 42 21 30 0,032051 0,030103 0,053013 0,037349 

9 25 315 94,6 42 41 18 27 0,030675 0,030103 0,053013 0,034859 

10 26 400 ∞ 40 40 16 25 0,030103 

N
E

P
O

U
Ž

IT
O

 

0,053013 0,034859 

11 27 500 ∞ 40 40 16 25 0,030103 0,053013 0,034859 

12 28 630 ∞ 40 40 16 25 0,030103 0,053013 0,034859 

13 29 800 ∞ 40 40 16 25 0,030103 0,053013 0,034859 

14 30 1 000 ∞ 40 40 16 25 0,030103 0,053013 0,034859 

15 31 1 250 ∞ 38 38 15 23 0,030103 0,059640 0,034859 

16 32 1 600 ∞ 34 34 12 21 0,029960 0,053013 0,040221 

17 33 2 000 ∞ 32 32 9 18 0,029960 0,053013 0,037349 

18 34 2 500 ∞ 30 30 5 15 0,029960 0,047712 0,034859 

19 35 3 150 ∞ 29 29 4 14 0,029960 0,047712 0,034859 

20 36 4 000 ∞ 29 29 5 14 0,029960 0,053013 0,034859 

21 37 5 000 ∞ 30 30 6 15 0,029960 0,053013 0,034859 

22 38 6 300 ∞ 31 31 10 17 0,029960 0,029960 0,068160 0,037349 

23 39 8 000 44,3 37 34 17 23 0,042285 0,029960 0,079520 0,037349 

24 40 10 000 50,7 41 37 21 29 0,042285 0,029960 0,059640 0,043573 

 
 

5.  Oznamování údajů ve zprávě 
certifikačnímu úřadu 

5.1  Všeobecně 

5.1.1 Výsledky fyzikálních měření nebo korekce 
měřených dat musí být zaznamenány v trvalé formě 
a připojeny k záznamu. 

5.1.2 Všechny korekce musí být schváleny 
leteckým úřadem. Jmenovitě musí být oznámeny 
korekce měření na odchylky odezvy přenosu zařízení. 

5.1.3 Předpoklady (očekávání) jednotlivých 
chyb spojených s každou operací při získání 
výsledných dat musí být oznámeny, pokud jsou 
požadovány. 

5.2 Údaje uvedené ve zprávě 

5.2.1 Měřené a korigované hladiny 
akustického tlaku musí být prezentovány v hladinách 
v třetinooktávových pásmech získaných pomocí 
vybavení splňujícího požadavky popsané v ust. 3 
tohoto doplňku. 

5.2.2 Musí být uvedeny typy vybavení 
použitého pro měření a analýzu akustických 
i meteorologických dat. 

5.2.3 Musí být uvedeny následující 
meteorologické údaje, změřené bezprostředně před, 
po, nebo během každé zkoušky, v měřicích místech 
předepsaných v ust. 2 tohoto doplňku: 

a)  teplota vzduchu a relativní vlhkost; 

b)  rychlost a směr větru; a 

c)  atmosférický tlak. 

5.2.4  Musí být uveden komentář k místní 
topografii, pokrývce zemského povrchu a události, 
které mohly interferovat se záznamy zvuku. 

5.2.5  Musí být uvedeny následující 
informace: 

a) čísla typu, modelu a výrobní číslo letadla (jsou-li), 
motorů, vrtulí, nebo rotorů (podle aplikovatelnosti); 

b) celkové rozměry letadla a umístění motorů a rotorů 
(podle aplikovatelnosti); 

c) celková hmotnost letadla pro každou zkoušku 
a rozsah poloh těžiště pro každou sérii zkoušek; 

d) konfigurace letadla jako je poloha klapek, 
aerodynamických brzdicích prostředků, podvozku 
a úhly náběhu listů vrtule (podle aplikovatelnosti); 
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8.1.3.5 Referenční pozemní stopa je 
definována jako vertikální projekce referenční dráhy 
letu na zem. 

8.2 Volba metody opravy 

8.2.1 Opravy naměřených hlukových hodnot 
musejí být provedeny pro: 

a) dráhu letu letadla a relativní rychlost vůči 
mikrofonu; 

b) útlum zvuku ve vzduchu; a 

c) hluk zdroje. 

8.2.2 Pro vrtulníky musí být použita 
zjednodušená metoda popsaná v ust. 8.3. 

Poznámka: Integrovaná metoda může být 
povolena certifikačním úřadem v případě, že je 
rovnocenná zjednodušené metodě. 

8.2.3 Pro letouny musí být použita buď 
zjednodušená metoda popsaná v ust. 8.3, nebo 
integrovaná metoda popsaná v ust. 8.4 pro boční, 
přeletové a přibližovací podmínky. Integrovaná 
metoda musí být použita pokud: 

a) je při přeletu absolutní hodnota rozdílu hodnoty 
EPNLR vypočítané dle zjednodušené metody 
popsané v ust. 8.3.1 a naměřené hodnoty EPNL 
vypočítané dle postupu uvedeného v ust. 4.1.3 
větší než 8 EPNdB; 

b) je při přiblížení absolutní hodnota rozdílu hodnoty 
EPNLR vypočítané dle zjednodušené metody 
popsané v ust. 8.3.1 a naměřené hodnoty EPNL 
vypočítané dle postupu uvedeného v ust. 4.1.3 
větší než 4 EPNdB; nebo 

c) je při přeletu nebo přiblížení vypočítaná hodnota 
EPNLR dle zjednodušené metody popsané v ust. 
8.3.1 větší než maximální hlukové hladiny 
předepsané v ust. 3.4, Části 2, Hlavy 3 tohoto 
předpisu snížené o 1 EPNdB.  

Poznámka: Část II, Hlava 3, ust. 3.7.6 stanoví 
nezávisle na použité metodě hranice platnosti 
zkušebních dat založené jak na míře rozdílu EPNLR 
od EPNL, tak také na blízkosti konečné EPNLR 
k maximálním povoleným hlukovým hladinám. 

8.3 Zjednodušená metoda opravy 

8.3.1 Všeobecně 

8.3.1.1 Zjednodušená metoda opravy 
seskládá z určení a použití opravy hodnoty EPNL 
vypočítané z naměřených dat pro rozdíly mezi 
naměřenými a referenčními podmínkami v momentně 
PNLTM. Opravné členy jsou: 

a) Δ1 - oprava pro rozdíl PNLTM spektra za 
zkušebních a referenčních podmínek, viz ust. 
8.3.2; 

b) Δpeak - oprava pro případ, kdy je sekundární vrchol 
PNLT, identifikovaný při výpočtu EPNL 
z naměřených hodnot a opravený na referenční 
podmínky, vyšší, než PNLT pro opravené PNLTM 
spektrum, viz ust. 8.3.3;  

c) Δ2 - oprava pro rozdíl trvání hluku, která bere 
v potaz rozdíly mezi rychlostmi zkoušeného a 
referenčního letadla a jejich relativní pozici 
k mikrofonu, viz ust. 8.3.4; a 

d) Δ3 - oprava pro rozdíly v hluku generovaném 
mechanismem zdroje, viz ust. 8.3.5.   

8.3.1.2 Souřadnice (čas, X, Y a Z) 
referenčních datových bodů souvisejících s emisí 
PNLTMR musí být určeny tak, aby úhel akustické 
emise θ na referenční dráze letu, relativně 
k referenčnímu mikrofonu, byl stejný, jako úhel 
akustické emise měřených datových bodů 
souvisejících s PNLTM. 

8.3.1.3 Hlediska opravy popsaná v ust. 8.3.2 
až 8.3.5 jsou použita na hodnotu EPNL vypočítanou 
z naměřených dat za účelem získání zjednodušených 
referenčních podmínek efektivní vnímané hladiny 
hluku, EPNLR, jak je popsáno v ust. 8.3.6. 

8.3.1.4 Jakákoli nesymetrie v bočním hluku 
musí být vzata v úvahu při určování EPNL dle popisu 
v ust. 8.3.7. 

8.3.2 Oprava pro spektrum v PNLTM 

8.3.2.1 Hladiny třetinooktávového pásma 
SPL(i) použité pro tvorbu PNL(kM) (PNL v okamžiku 
pozorování PNLTM v bodě měření K) musí být 
opraveny do referenčních hladin SPLR(i) následovně: 

SPLR(i) =  SPL(i) + 0,01 [α(i) – αR(i)] QK 

 + 0,01 αR(i) (QK – QrKr) 

 + 20 log (QK/QrKr) 

V tomto výrazu: 

- člen 0,01 [α(i) – αR(i)] QK vyjadřuje účinek změny 
útlumu zvuku vlivem atmosférické absorpce a α(i) 
a αR(i) jsou koeficienty pro zkouškové, respektive 
referenční, atmosférické podmínky, získané dle 
ust. části 7 tohoto Doplňku; 

- člen 0,01 αR(i) (QK – QrKr) vyjadřuje vliv změny délky 

dráhy šíření zvuku v závislosti na útlumu zvuku 
vlivem atmosférické absorpce; 

- člen 20 log (QK/QrKr) započítává účinek změny délky 
dráhy šíření zvuku vzhledem k sférickému šíření (také 
známé jako „zákon převrácených čtverců“); 

- QK a QrKr jsou měřeny v metrech a α(i) a αR(i) jsou 
získány ve tvaru dB/100 m. 

Poznámka: Pro identifikaci pozic a vzdáleností 
v tomto odstavci použijte Obr. A2-10 a A2-11. 

8.3.2.2 Opravené hodnoty SPLR(i) získané dle 

ust. 8.3.2.1 musí být použity pro výpočet hodnoty 
PNLT za referenčních podmínek,  PNLTR(kM), dle 
popisu v ust. 4.2 a v ust. 4.3 tohoto Doplňku. Hodnota 
opravy pro sdílení pásma, ΔB, vypočítaná pro PNLTM 
v den zkoušky metodou uvedenou v ust. 4.4.2 musí 
být přičtena k hodnotě PNLTR(kM) za účelem získání 
PNLTMR pro referenční podmínky.  

PNLTMR = PNLTR(kM) + ΔB 
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2.4.2 Hluková zkouška vrtulníku při přeletu 
musí být prováděna na vzdušné rychlosti uvedené 
v ust. 11.5.2 a opravené podle potřeby k vytvoření 
takového Machova čísla na konci nabíhajícího listu, 
které odpovídá referenčním podmínkám. 

2.4.3 Machovo číslo na konci referenčního 
nabíhajícího listu, MATR, je definováno jako poměr 
aritmetického součtu referenční obvodové rychlosti na 
konci nabíhajícího listu, VtipR, a referenční pravé 
vzdušné rychlosti, VR, ku referenční rychlosti zvuku, 
cR, při 25 °C: 

R

RtipR
ATR

c

VV
M

)( 
  

3. Definice jednotky hluku 

3.1 Hladina expozice zvuku, LAE, v dB je 
definována jako hodnota časového integrálu podílu 
čtverce akustického tlaku váženého filtrem A, pA, 
během daného časového úseku nebo události, 
ku čtverci standardního referenčního akustického 
tlaku, p0, 20 µPa a ku referenčnímu trvání 1 s. 

3.2  Tato jednotka je definována výrazem: 
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kde t0 je referenční časový interval 1 s , a (t2 – t1) je 
časový interval integrování. 

3.3  Předchozí integrál může být 
aproximován z periodicky vzorkovaného měření jako: 
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kde LAS(k) je časově proměnná hladina akustického 
tlaku vážená kmitočtově filtrem A a časově filtrem 
S naměřená v k-tém časovém okamžiku, kF a kL jsou 
prvním a posledním přírůstkem k a Δt je přírůstek 
času mezi vzorky. 

3.4  Časový interval integrování (t2 – t1) 
nesmí byt v praxi kratší než časový interval poklesu 
o 10 dB od počátku nárůstu LAS(t) pod a následnému 
poklesu pod maximální hodnotu hluku o 10 dB(A)). 

4.  Měření hluku vrtulníků přijímaného 

na zemi 

4.1 Všeobecně 

4.1.1  Měřicí vybavení musí být schváleno 
certifikačním úřadem. 

4.1.2  Data o hladinách akustického tlaku pro 
účely vyhodnocování hluku musejí být získána 
použitím akustického vybavení a měřicích metod tak, 
aby bylo vyhověno specifikacím v níže uvedeném 
ust. 4.2. 

4.2 Měřicí systém 

Měřicí systém musí obsahovat schválené vybavení 
rovnocenné následujícímu: 

a) mikrofonní systém, jehož výkonové charakteristiky 
splňují požadavky dle ust. 4.3; 

b) stativy nebo podobné upevňovací prvky mikrofonu, 
které minimalizují interference s měřeným zvukem; 

c) záznamové a reprodukční vybavení, jehož 
výkonové charakteristiky splňují požadavky dle 
ust. 4.3; a 

d) zvukové kalibrátory se signály sinusového 
průběhu o známé hladině akustického tlaku 
splňující požadavky dle ust. 4.3.  

4.3  Snímací, záznamové a reprodukční 

vybavení 

4.3.1 Mikrofon musí být tlakového typu, 
konstruovaný pro boční snímání zvuku. Pro boční 
snímání zvuku musí mít mikrofon úzce monotónní 
kmitočtovou odezvu citlivosti tlaku nebo difúzního 
pole. 

4.3.2  SEL LAE může být přímo určena 
z integračního zvukoměru. Alternativně může být se 
souhlasem certifikačního úřadu tlak zvuku emitovaný 
vrtulníkem zaznamenán analogovým magnetofonem 
nebo číslicově pro pozdější vyhodnocení pomocí 
integračního zvukoměru. LAESEL může být vypočítána 
z údajů třetinooktávového pásma získaných z měření 
provedených v souladu s ust. 3 Doplňku 2 a použita 
v rovnici uvedené v ust. 3.3. V tomto případě musí být 
hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu 
vážena v souladu s hodnotami vážení filtrem A 
uvedenými v International Electrotechnical 
Commission (IEC) Publication 61672-1

1
.  

4.3.3 Charakteristiky celkového systému 
s ohledem na směrovou odezvu, kmitočtové vážení 
filtrem A, časové vážení filtrem S (pomalé), linearitu 
hladiny a odezvu na krátkodobé signály musí vyhovět 
specifikaci třídy 1 uvedené v IEC 61672-1

1
. Celkový 

systém může obsahovat analogová nebo digitální 
záznamová média v souladu s IEC 61672-1

1
. 

Poznámka: Certifikační úřad může schválit 
použití zařízení vyhovující třídě 2 současné IEC normy 
nebo zařízení vyhovující třídě 1 nebo typu 1. 
specifikace dřívější normy, pokud je žadatel schopen 
dokázat, že certifikační úřad již dříve zařízení schválil. 
Toto zahrnuje i použití zvukoměru a grafického 
zapisovače hladiny k aproximaci LAESEL použitím 
rovnice uvedené v ust. 3.3. Certifikační úřad může 
také schválit použití magnetofonu, který vyhovuje 
specifikaci starší normy IEC 561, pokud je žadatel 
schopen dokázat, že certifikační úřad již dříve použití 
zařízení schválil. 

4.3.4  Citlivost měřicího systému v celém 
rozsahu musí být kontrolována před počátkem 
zkoušek, po skončení zkoušek a v pravidelných 
intervalech během nich s použitím zvukového 
kalibrátoru generujícího známou hladinu akustického 

                                                           
1
 IEC 61672-1: 2002 nazvaný „Elektroakustika – Zvukoměry 

– Část 1: Specifikace“. Tato publikace IEC může být získána 
na adrese Bureau central de la Commission électrotechnique 
internationale, 1 rue de Varembé, Geneva, Switzerland. 
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tlaku při známé frekvenci. Zvukový kalibrátor musí 
vyhovovat třídě 1 požadavkům IEC 60942

2
. Zvukový 

kalibrátor musí mít výstup kontrolován metrologickou 
laboratoří vždy v období šesti měsíců před každým 
měřením hluku letadel. Tolerovatelné změny výstupu 
nesmí překročit 0,2 dB. Naměřená data o hluku 
letadel nesmí být považována za platná pro účely 
certifikace, pokud jim nepředchází, anebo nejsou 
následována, platnou kalibrací úrovně akustického 
tlaku. Stav měřicího systému bude považován za 
uspokojivý, jestliže rozdíl mezi úrovněmi akustické 
citlivosti naměřenými těsně před a těsně po každé 
skupině měření hluku letadel v jednom dni nepřekročí 
0,5 dB. 

Poznámka: Certifikační úřad může schválit 
použití kalibrátorů vyhovujících třídě 2 současné IEC 
normy nebo kalibrátory vyhovující třídě 1 dřívější 
normy, pokud je žadatel schopen dokázat, že 
certifikační úřad již dříve použití zařízení schválil. 

4.3.5 Když je signál akustického tlaku zvuku 
vrtulníku zaznamenán, může být LAESEL stanovena 
podle reprodukce zaznamenaného signálu do 
elektrického vstupu zvukoměru, který vyhovuje 
výkonovým požadavkům třídy 1 v IEC 61672-1

1
. 

Akustická citlivost musí být stanovena z reprodukce 
příslušného signálu ze zvukového kalibrátoru a ze 
znalosti hladiny akustického tlaku zvuku na konektoru 
zvukového kalibrátoru v čase záznamu zvuku 
vrtulníku za podmínek převládajících v okolním 
prostředí. 

4.3.6 Během všech měření hladin zvuku 
vrtulníku musí být s mikrofonem používán protivětrný 
kryt. Jeho charakteristiky by měly být takové, aby při 
jeho použití celý systém, zahrnující protivětrný kryt, 
splňoval specifikace v ust. 4.3.3.  

4.4 Postupy měření hluku 

4.4.1 Mikrofon musí být umístěn tak, aby 
střed snímače byl ve výšce 1,2 m (4 ft) nad místním 
povrchem země a musí být orientován pro boční 
snímání zvuku, tj. s citlivým prvkem převážně v rovině 
definované jmenovitou dráhou letu vrtulníku a měřicí 
stanicí. Uspořádání upevňovacích prvků mikrofonu 
musí minimalizovat interference, způsobené 
podpěrami, se zvukem, který má být měřen. 

4.4.2 Je-li signál akustického tlaku zvuku 
vrtulníku zaznamenáván, musí být v průběhu každé 
série zkoušek určena frekvenční charakteristika 
elektrického systému pro hladinu, při níž byly zkoušky 
prováděny, v plném rozsahu stupnice s tolerancí 
10 dB s použitím náhodného nebo pseudonáhodného 
růžového šumu. Generátor šumu musí mít výstup 
zkontrolován schválenou laboratoří podle standardů 
v intervalu šesti měsíců během sérií zkoušek 
a tolerovatelné změny relativního výstupu v každém 
třetinooktávovém pásmu nesmí překročit 0,2 dB. 
Pro každou zkoušku musí být prováděna nezbytná 
seřízení a ověřování, aby byla kalibrace celého 
systému známa. 

                                                           
2
 IEC 60942: 2003 nazvaný „Elektroakustika – Zvukové 

kalibrátory“.Tato publikace IEC může být získána na adrese 
Bureau central de la Commission électrotechnique 
internationale, 1 rue de Varembé, Geneva, Switzerland. 

4.4.3 Kde tvoří součást měřicího řetězu 
analogový magnetofon, musí být pro účely kalibrace 
na každé cívce s magnetofonovým páskem nahráno 
na začátku a na konci 30 s  elektrického kalibračního 
signálu. Navíc, data získaná ze signálů zapsaných na 
pásku se smí pokládat za spolehlivá pouze pod 
podmínkou, že rozdíl úrovní dvou signálů 
(nahrávaného a přehrávaného) z hladin filtrovaných 
v třetinooktávovém pásmu 10 kHz, nepřekročí 
0,75  dB. 

Poznámka: Digitální záznamová zařízení typicky 
neukazují důležité kolísání kmitočtové charakteristiky 
ani hladinovou citlivost, proto není pro digitální 
záznamová zařízení nutné použít růžový šum, jak je 
popsáno v ust. 4.4.2. 

4.4.4 Při nastavení zesílení systému 
v prostoru měření v hladinách, které budou použity 
pro měření hluku vrtulníku, musí být určena akustická 
hladina šumu pozadí vážená kmitočtovým filtrem A, 
která zahrnuje dvojí – hluk pozadí a hluk okolí 
měřicích systémů. Jestliže LASmax v každém 
zkušebním letu nepřevýší akustickou hladinu šumu 
pozadí kmitočtově váženou filtrem A alespoň o 15 
dB(A); připouští se provedení přeletů měřicího místa 
v menší výšce a opravy výsledků k referenční měřicí 
výšce schválenou metodou. 

5. Opravy výsledků zkoušek 

5.1 Když se podmínky při certifikačních 
zkouškách liší od podmínek referenčních, musí se 
provést příslušné opravy změřených hlukových dat 
metodami podle tohoto ustanovení. 

5.2 Korekce a opravy 

5.2.1 Opravy se mohou omezit na vlivy 
rozdílů při kulovém šíření mezi dráhou letu vrtulníku 
při zkoušce a referenční dráhou letu (a mezi 
referenční a opravenou referenční vzdušnou 
rychlostí). Opravy rozdílů atmosférického útlumu mezi 
meteorologickými podmínkami při zkoušce 
a referenčními meteorologickými podmínkami 
a opravy rozdílů mezi traťovou rychlostí vrtulníku při 
zkoušce a rychlostí referenční není nutno aplikovat. 

5.2.2 Opravy na vlivy rozdílů při kulovém 
šíření a na trvání mohou být aproximovány podle 
vztahu: 

150
log5,121

H
  

 
kde H je výška zkoušeného vrtulníku přímo 
nad měřicím místem v metrech. 

5.2.3 Oprava na rozdíl mezi referenční 
vzdušnou rychlostí a opravenou referenční vzdušnou 
rychlostí se počítá z:  

 

R

AR

V

V
log102   

 
kde Δ2 je hodnota v dB, která musí být algebraicky 
přičtena k změřené hladině hluku LAESEL, aby byl 
korigován vliv opravy referenční vzdušné rychlosti 
na trvání měřené události při přeletu, tak jak je vnímán 
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hlukovou měřicí stanicí. VR je referenční vzdušná 
rychlost, jak je předepsána v ust. 11.5.2 a VAR je 
opravená referenční vzdušná rychlost, jak je 
předepsána v ust. 2.4.2 tohoto doplňku. 

6. Předkládání údajů (zpráva) 

certifikačnímu úřadu a platnost výsledků 

6.1 Předkládání údajů 

6.1.1 Musí být předloženy změřené 
a korigované hladiny akustického tlaku získané 
použitím vybavení odpovídajícího specifikaci popsané 
v ust. 4 tohoto doplňku. 

6.1.2 Musí být uvedeny typy vybavení 
použitého pro měření a analýzu celkového 
akustického výkonu vrtulníku a meteorologických 
údajů. 

6.1.3 Musí být předloženy následující údaje 
o atmosféře, změřené bezprostředně před, po, nebo 
během každé zkoušky v pozorovacích bodech 
předepsaných v ust. 2 tohoto doplňku: 

a) teplota a relativní vlhkost vzduchu; 

b) rychlosti a směry větru; a 

c) atmosférický tlak 

6.1.4 Musí být uveden komentář k místní 
topografii, pokrývce země a k okolnostem, které 
mohly ovlivňovat záznamy zvuku. 

6.1.5 Musí být předloženy následující 
informace o vrtulníku: 

a) typ, model a výrobní čísla vrtulníku, motorů 
a rotorů; 

b) jakékoli modifikace nebo nestandardní vybavení, 
které mohou ovlivnit hlukové charakteristiky 
vrtulníku; 

c) maximální certifikovaná vzletová a přistávací 
hmotnost; 

d) pravá vzdušná rychlost v km/h (kt) a rychlost 
otáčení rotoru v ot/min při každé zkoušce; 

e) výkonnost motoru při každé zkoušce; a 

f) výška vrtulníku nad měřicím místem při každé 
zkoušce.  

 

6.2 Předkládání referenčních podmínek 

k hlukové certifikaci 

Poloha vrtulníku, údaje o výkonnosti a hluková měření 
musejí být opraveny k referenčním podmínkám 
hlukové certifikace specifikovaným v Části II, Hlavě 
11, ust. 11.5 tohoto předpisu. Tyto podmínky, 
zahrnující referenční parametry, postupy 
a konfigurace musejí být předloženy. 

6.3 Platnost výsledků 

6.3.1 Měřicí místo musí být přeletěno 
alespoň šestkrát. Výsledkem zkoušek musí být 
průměrná hodnota LAESEL a její  90% konfidenční 
limity, hladina hluku je aritmetickým průměrem 
akustických měření ze všech platných zkouškových 
letů nad měřicím místem, korigovaných k referenčním 
postupům. 

6.3.2 Vzorky musí být natolik velké, aby bylo 
možné statisticky stanovit devadesátiprocentní 
konfidenční limit, který nepřekročí ±1,5 dB(A). 
Při výpočtu průměru nesmějí být žádné výsledky 
zkoušek vynechány, pokud to není schváleno 
certifikačním úřadem. 

Poznámka: Metody pro výpočet hodnot v 90% 
konfidenčním intervalu jsou popsány v části 
dokumentu Environmental Technical Manual (Doc 
9501), Volume I — Procedures for the Noise 
Certification of Aircraft zabývající se výpočtem 
konfidenčních intervalů. 
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4.3.3 Citlivost měřicího systému v celém 
rozsahu musí být kontrolována před počátkem 
zkoušek, po skončení zkoušek a v pravidelných 
intervalech během nich s použitím zvukového 
kalibrátoru generujícího známou hladinu akustického 
tlaku při známé frekvenci. Zvukový kalibrátor musí 
vyhovovat požadavkům IEC 60942

2
. Zvukový 

kalibrátor musí mít výstup kontrolován metrologickou 
laboratoří vždy v období šesti měsíců před každým 
měřením hluku letadel. Tolerovatelné změny výstupu 
nesmí překročit 0,2 dB. Naměřená data o hluku 
letadel nesmí být považována za platná pro účely 
certifikace, pokud jim nepředchází, anebo nejsou 
následována, platnou kalibrací úrovně akustického 
tlaku. Stav měřicího systému bude považován za 
uspokojivý, jestliže rozdíl mezi úrovněmi akustické 
citlivosti naměřenými těsně před a těsně po každé 
skupině měření hluku letadel v jednom dni nepřekročí 
0,5 dB. 

Poznámka: Certifikační úřad může schválit 
použití kalibrátorů vyhovujících třídě 2 současné IEC 
normy nebo kalibrátory vyhovující třídě 1 dřívější 
normy, pokud je žadatel schopen dokázat, že 
certifikační úřad již dříve použití zařízení schválil. 

4.3.4 Pokud je zvuk letadla zaznamenán na 
pásek, může být maximální hladina zvuku vážená 
kmitočtově filtrem A a časově filtrem S stanovena 
podle reprodukce zaznamenaného signálu do 
elektrického vstupu zvukoměru, který vyhovuje 
výkonovým požadavkům třídy 1 v 61672-1

1
. Akustická 

citlivost musí být stanovena z reprodukce příslušného 
signálu ze zvukového kalibrátoru a ze znalosti hladiny 
akustického tlaku zvuku na konektoru zvukového 
kalibrátoru v čase záznamu zvuku letadla a za 
podmínek převládajících v okolním prostředí. 

4.4 Postupy měření hluku 

4.4.1 Mikrofon musí být tlakový, o průměru 
12,7 mm, s ochrannou mřížkou, montovaný 
v obrácené poloze tak, aby jeho membrána byla 
umístěna rovnoběžně ve vzdálenosti 7 mm 
ke kruhové kovové desce. Tato bíle natřená kovová 
deska musí mít průměr 400 mm a tloušťku alespoň 
2,5 mm a musí být umístěna horizontálně ve stejné 
rovině s okolním terénem, aniž by pod ní byl nějaký 
dutý prostor. Mikrofon musí být umístěn ve třech 
čtvrtinách vzdálenosti od jejího středu k okraji 
na normále k dráze letu zkoušeného letounu. 

4.4.2 Je-li hlukový signál zaznamenáván 
na pásku, musí být v průběhu každé série zkoušek 
určena frekvenční charakteristika elektrického 
systému pro hladinu, při níž byly zkoušky prováděny, 
v plném rozsahu stupnice s tolerancí 10 dB s použitím 
náhodného nebo pseudonáhodného růžového šumu. 
Generátor šumu musí mít výstup zkontrolován 
schválenými laboratorními standardy v intervalu šesti 
měsíců během sérií zkoušek a tolerovatelné změny 
relativního výstupu v každém třetinooktávovém pásmu 
nesmí překročit 0,2 dB. Pro každou zkoušku musí být 
prováděna nezbytná seřízení a zjišťování, aby byla 
kalibrace celého systému známá. 
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 IEC 60942: 2003 nazvaný „Elektroakustika – Zvukové 

kalibrátory“.Tato publikace IEC může být získána na adrese 
Bureau central de la Commission électrotechnique 
internationale, 1 rue de Varembé, Geneva, Switzerland. 

4.4.3 Kde tvoří součást měřicího řetězu 
magnetofon, musí být pro účely kalibrace na každé 
cívce s magnetofonovým páskem nahrán na začátku 
a na konci elektrický kalibrační signál s délkou trvání 
30 s. Navíc, data získaná ze signálů zapsaných 
na pásku mohou být pokládána za spolehlivá pouze 
pod podmínkou, že rozdíl úrovní dvou signálů 
(nahrávaného a přehrávaného) z hladin filtrovaných 
v třetinooktávovém pásmu 10 kHz nepřekročí 0,75 dB. 

Poznámka: Digitální záznamová zařízení typicky 
neukazují důležité kolísání kmitočtové charakteristiky 
ani hladinovou citlivost, proto není pro digitální 
záznamová zařízení nutné použít růžový šum, jak je 
popsáno v ust. 4.4.3. Charakteristiky konstrukčního 
řešení digitálních záznamových médií musí vyhovovat 
výkonnosti 1. třídy normy IEC 61672-1

1
. 

4.4.4 Při nastavení zesílení systému 
v prostoru měření v  hladinách, které budou použity 
pro měření hluku letounu, musí být určena akustická 
hladina šumu pozadí vážená kmitočtovým filtrem A, 
která zahrnuje dvojí – hluk pozadí a hluk okolí 
měřicích systémů. Jestliže maximální hladiny zvuku, 
vážené kmitočtovým filtrem A a časovým filtrem S, 
letounu nepřekročí kmitočtovým filtrem A váženou 
akustickou hladinu šumu pozadí alespoň o 10 dB(A), 
musí být použito měřicího místa pro vzlet umístěného 
blíže k počátku rozjezdu a výsledky opraveny 
k referenčnímu měřicímu místu schválenou metodou. 

5. Opravy výsledků zkoušek 

5.1 Když se podmínky při certifikačních 
zkouškách liší od podmínek referenčních, musejí se 
provést příslušné opravy změřených hlukových dat 
metodami podle tohoto ustanovení. 

5.2 Korekce a opravy 

5.2.1 Opravy musí kompenzovat následující 
vlivy: 

a) rozdílů v atmosférickém útlumu 
za meteorologických podmínek při zkouškách 
v porovnání s referenčními podmínkami; 

b) rozdílů v délce dráhy šíření zvuku při skutečné 
a při referenční dráze letu;  

c) odchylek Machova čísla na konci listu vrtule 
při šroubovitém pohybu za podmínek zkoušky 
v porovnání s Machovým číslem za referenčních 
podmínek; 

d) odchylek výkonu motoru za podmínek při zkoušce 
v porovnání s výkonem za referenčních podmínek. 

5.2.2 Hladina hluku za referenčních 
podmínek, LASmaxR, se musí být získána přičtením 
přírůstků pro každý z výše uvedených vlivů k hladině 
hluku při zkouškovém dni, LASmax. 

 
LASmaxR = LASmax +  ∆1 + ∆2 + ∆3+ ∆4 

 
kde 
 
∆1 je oprava k délce dráhy šíření zvuku; 
∆2 je oprava pro Machovo číslo na konci listu 

vrtule při šroubovitém pohybu; a 
∆3 je oprava k výkonu motoru; a 
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∆4 je oprava k rozdílům v atmosférickém útlumu 
za meteorologických podmínek při zkouškách 
v porovnání s referenčními podmínkami. 

 
a) Jsou-li podmínky při zkouškách 

v mezích ohraničených mnohoúhelníkem 
na Obr. 6-2, nemusí být aplikována žádná oprava 
k rozdílům v atmosférickém útlumu, tj. ∆4 = 0. 
Jsou-li podmínky mimo tyto meze,  potom musí být 
aplikovány opravy schváleným postupem, nebo 
přičtením přírůstku ∆4 k hladinám hluku při 
zkouškovém dni, kde 

 
∆4 = 0,01 (H ×  α500 – 0,2 HR) 

 

 a kde H je výška zkoušeného letounu v metrech 
přímo nad měřicím místem, HR je referenční výška 
letounu nad měřicím místem a α500 je součinitel 
útlumu zvuku na frekvenci 500 Hz specifikovaný 
v tabulkách č. 1–12 normy ČSN ISO 3891; 

b) Měřené hladiny hluku by měly být opraveny 
na výšku letounu nad měřicím místem 
k referenčnímu dni algebraickým přičtením 
přírůstku ∆1. Pokud jsou podmínky při zkouškovém 
dni uvnitř mezí podle Obr. 6-2, tak: 

 
∆1 = 22 log (H/HR) 

 
Pokud jsou denní zkouškové podmínky mimo 
meze podle Obr. 6-2, tak: 

 
∆1 = 20 log (H/HR) 

 
kde H je výška zkoušeného letounu v metrech 
přímo nad měřicím místem, HR je referenční výška 
letounu nad měřicím místem; 

 
c) Žádné opravy na odchylky Machova čísla na konci 

listu vrtule při šroubovitém pohybu není nutno 
provádět, pokud toto Machovo číslo během 
zkoušky má: 

1) hodnotu 0,7 nebo nižší a neliší-li se 
od referenčního Machova čísla na konci listu 
vrtule při šroubovitém pohybu o více než 
o 0,014; 

2) hodnotu nad 0,7 ale nižší než 0,8 a neliší-li se 
od referenčního Machova čísla na konci listu 
vrtule při šroubovitém pohybu o více než 
o 0,007; 

3) hodnotu nad 0,8 a neliší-li se od referenčního 
Machova čísla na konci listu vrtule při 
šroubovitém pohybu o více než o 0,005. 
Pro mechanické tachometry, pokud je 
Machovo číslo na konci listu vrtule při 
šroubovitém pohybu nad 0,8 a neliší-li se 
Machovo číslo během zkoušky od referenčního 
Machova čísla na konci listu vrtule 
při šroubovitém pohybu o více než o 0,008. 

 
Mimo tyto limity musí být měřené hlukové 
hladiny opraveny na odchylky Machova čísla 
na konci listu vrtule při šroubovitém pohybu 
následujícím přírůstkem rovným: 

 
∆2 = k2 log (MHR/MH) 

 

 který se přičte k měřené hlukové hladině, kde 
MH a MHR jsou Machovo číslo na konci listu 
vrtule při šroubovitém pohybu během zkoušky 
a Machovo číslo referenční. Hodnota k2 musí 
být určena ze schválených dat zkoušeného 
letounu. Chybí-li data z letové zkoušky, potom 
podle uvážení certifikačního úřadu může být 
použita hodnota k2 = 150 pro MH menší než 
MHR; nicméně je-li MH větší nebo rovno MHR, 
neaplikuje se žádná korekce. 

 
Poznámka: Referenční Machovo čísla na konci 
listu vrtule při šroubovitém pohybu MHR odpovídá 
referenčním podmínkám nad měřicím místem: 
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kde  
D  je průměr vrtule v m. 
VR  je pravá vzdušná rychlost letounu 

za referenčních podmínek v  ms
-1

. 
N  je rychlost otáčení vrtule za referenčních 

podmínek v min
-1

. Pokud není N k dispozici, její 
hodnota může být brána jako průměr rychlostí 
vrtule pro jmenovitě stejné výkonové podmínky 
v průběhu letových zkoušek. 

cHR je referenční rychlost zvuku dne ve výšce 
letounu v ms

-1 
odpovídající okolní teplotě – 

předpokládaný pokles 0,65 °C na 100 m – pro 
standardní den v referenční výšce letounu nad 
střední hladinou mořena základě teploty 
v referenční výšce za předpokladu poklesu 
teploty s výškou dle standardní atmosféry 
ICAO (tj. 0,65°C na 100 m). 

 
d) Měřené hladiny zvuku musí být opraveny 

ve vztahu k výkonu motoru algebraickým přičtením 
přírůstku rovného: 

 
∆3 = k3 log (P0PR/ P) 

 
kde PR a P0 jsou výkony motoru při zkoušce 
a referenční, získané z manometru plnicího tlaku nebo 
z měřiče krouticího momentu a otáček motoru. 
Hodnota k3 musí být určena ze schválených dat 
zkoušeného letounu. Chybí-li data z letové zkoušky, 
potom podle uvážení certifikačního úřadu může být 
použita hodnota k3 = 17. Referenční výkon P0 PR musí 
být získán pro teplotu a tlak v referenční výšce 
za předpokladu poklesu teploty a tlaku s výškou dle 
standardní atmosféry ICAO. 

Poznámka 1:  Podrobnosti týkající se výpočtu 
změny referenční atmosférické teploty a tlaku 
s nadmořskou výškou jsou uvedeny v části 
dokumentu Environmental Technical Manual (Doc 
9501), Volume I – Procedures for the Noise 
Certification of Aircraft, která se zabývá standardní 
atmosférou ICAO. 

Poznámka 2: Charakteristiky standardní atmosféry 
ICAO jsou uvedeny v příručce Manual of the ICAO 
Standard Atmosphere (Doc 7488/3). 

6. Předkládání údajů (zpráva) 

certifikačnímu úřadu a platnost výsledků 

6.1 Předkládání údajů 
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LIMITL , LIMITA a LIMITF jsou příslušné maximální přípustné hladiny hluku v referenčních měřicích místech 
pro měření boční, při přiblížení a při přeletu, zjištěné na jedno desetinné místo v souladu s rovnicemi 
pro podmínky popsané v Hlavě 3, ust. 3.4.1 (Podmínka 3). 
 

5. Podmínky popsané v Hlavě 5, ust. 5.4.1 

M = Maximální vzletová 
hmotnost v 1 000 kg 

 
5,7 

 
34          358,9 

 
384,7 

Boční hladina hluku (EPNdB) 96 85,83+6,64 log M 103 

Hladina hluku při přiblížení (EPNdB) 98 87,83+6,64 log M 105 

Hladina hluku při přeletu (EPNdB) 89 63,56+16,61 log M 106 

6. Podmínky popsané v Hlavě 6, ust. 6.3.1 

M = Maximální vzletová 
hmotnost v 1 000 kg 

 
0 

 
  0,6                1,5 

 
8,618 

Hladina hluku v dB(A) 68 60+13,33 M 80 

7. Podmínky popsané v Hlavě 8, ust. 8.4.1 a v Hlavě 13, ust. 13.4 

M = Maximální vzletová 
hmotnost v 1 000 kg 

 
0 

 
0,788 

 
  80,0 

Boční hladina hluku (EPNdB) 89 90,03+9,97 log M 109 

Hladina hluku při přiblížení (EPNdB) 90 91,03+9,97 log M 110 

Hladina hluku při přeletu (EPNdB) 88 89,03+9,97 log M 108 

8. Podmínky popsané v Hlavě 8, ust. 8.4.2 

M = Maximální vzletová 
hmotnost v 1 000 kg 

 
0 

 
0,788 

 
  80,0 

Hladina hluku při vzletu (EPNdB) 86 87,03 + 9,97 log M 106 

Hladina hluku při přiblížení (EPNdB) 89 90,03 + 9,97 log M 109 

Hladina hluku při přeletu (EPNdB) 84 85,03 + 9,97 log M 104 

9. Podmínky popsané v Hlavě 10, ust. 10.4 a) a 10.4 b) 

10.4 a): 
M = Maximální vzletová 
hmotnost v 1 000 kg 

 
0 

 
0,6     1,4 

 
8,618 

Hladina hluku v dB(A) 76 83,23+32,67 log M 88 

 
10.4 b): 
M = Maximální vzletová 
hmotnost v 1 000 kg 

 
0 

 
0,57     1,5 

 
8,618 

Hladina hluku v dB(A) 70 78,71+35,70 log M 85 

10. Podmínky popsané v Hlavě 11, ust. 11.4.1 

M = Maximální vzletová 
hmotnost v 1 000 kg 

 
0 

 
0,788 

 
3,175 

Hladina hluku v  dB(A) SEL 82 83,03 + 9,97 log M 

11. Podmínky popsané v Hlavě 11, ust. 11.4.2 

M = Maximální vzletová 
hmotnost v 1 000 kg 

 
0 

 
1,417 

 
3,175 

Hladina hluku v  dB(A) SEL 82 80,49 + 9,97 log M 
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DODATEK F – POKYNY PRO HLUKOVOU CERTIFIKACI LETADEL SE SKLOPNÝMI ROTORY 

 

Poznámka: Viz Část II, Hlava 13. 

 

 
Poznámka: Tyto pokyny nejsou určeny 
pro letadla se sklopnými rotory, která mají jednu nebo 
více konfigurací, jejichž letová způsobilost je 
osvědčena pouze pro STOL. V takových případech 
budou nezbytné pravděpodobně pokyny odlišné nebo 
dodatečné. 

1. Působnost 

1.1 Následující pokyny by měly být 
aplikovány na všechna letadla  se sklopnými rotory, 
včetně jejich odvozených verzí, pro která byla podána 
žádost o typové osvědčení 13. 5. 1998 a před 
1. 1. 2018. 

Poznámka: Certifikace letadel se sklopnými  
rotory, která jsou schopna přepravovat náklady vně 
trupu nebo nést vnější vybavení, by měla být 
prováděna bez takového nákladu i vybavení. 

2. Hodnocení hluku 

Hluk by měl být hodnocen efektivní hladinou 
vnímaného hluku v EPNdB popsanou v Doplňku 2 
tohoto předpisu. 

Poznámka: Pro účely územního plánování by 
měla být k dispozici certifikačnímu úřadu dodatečná 
data vyjádřená deskriptory SEL LAE a LASmax 
definovanými v Doplňku 4 a třetinooktávové SPL 
definované v Doplňku 2 ve vztahu k LASmax. 

3. Referenční měřicí místa 

3.1 Letadlo  se sklopnými rotory, které je 
zkoušeno v souladu s referenčními postupy podle 
ust. 6 a postupy zkoušek podle ust. 7, by nemělo 
překročit hladiny hluku uvedené v ust. 4 
v následujících referenčních místech: 

 
a) Referenční měřicí místa při vzletu 

1) referenční bod dráhy letu umístěný na zemi 
svisle pod dráhou letu stanovenou referenčním 
postupem pro vzlet (viz ust. 6.2.1) ve 
vzdálenosti 500 m vodorovně ve směru letu od 
bodu, ve kterém je počátek přechodu do 
stoupavého letu podle referenčního postupu; 

2) dva další body na zemi umístěné symetricky ve 
vzdálenosti 150 m po obou stranách dráhy letu 
stanovené referenčním postupem pro vzlet 
a umístěné na přímce procházející 
referenčním bodem dráhy letu. 

b) Referenční měřicí místa při přeletu 

1) referenční bod dráhy letu umístěný na zemi 
150 m (492 ft) svisle pod dráhou letu 
stanovenou referenčním postupem pro přelet 
(viz ust. 6.3.1); 

2) dva další body na zemi umístěné symetricky 
ve vzdálenosti 150 m po obou stranách dráhy 
letu stanovené referenčním postupem pro 

přelet a umístěné na přímce procházející 
referenčním bodem dráhy letu. 

c) Referenční měřicí místa při přiblížení 

 1) referenční bod dráhy letu umístěný na zemi 
120 m (394 ft) svisle pod dráhou letu 
stanovenou referenčním postupem pro 
přiblížení (viz ust. 6.4). Na vodorovném 
povrchu to odpovídá poloze 1 140 m před 
průsečíkem dráhy přiblížení pod úhlem 6° 
s vodorovným povrchem; 

2) dva další body na zemi umístěné symetricky 
ve vzdálenosti 150 m po obou stranách dráhy 
letu stanovené referenčním postupem pro 
přiblížení a umístěné na přímce procházející 
referenčním bodem dráhy letu. 

4. Maximální hladiny hluku 

U letadel  se sklopnými rotory uvedených v ust. 1 by 
maximální hladiny hluku stanovené metodou 
hlukového hodnocení uvedenou v Doplňku 2 
pro vrtulníky neměly přesahovat následující hodnoty: 

a) Pro vzlet: 109 EPNdB pro letadla  se sklopnými 
rotory v módu konverze VTOL (pro svislý vzlet 
a přistání) s maximální certifikovanou vzletovou 
hmotností, pro niž je hluková certifikace 
požadována, 80 000 kg a více, mezní hladina 
hluku se snižuje lineárně s logaritmem hmotnosti 
letadla  se sklopnými rotory o 3 EPNdB při každém 
zmenšení hmotnosti na polovinu až do 89 EPNdB. 
Tato hranice s dalším zmenšováním hmotnosti 
zůstává konstantní. 

b) Pro přelet: 108 EPNdB pro letadla se sklopnými 
rotory v módu konverze VTOL (pro svislý vzlet 
a přistání) s maximální certifikovanou vzletovou 
hmotností, pro niž je hluková certifikace 
požadována, 80 000 kg a více, mezní hladina 
hluku se snižuje lineárně s logaritmem hmotnosti 
letadla  se sklopnými rotory o 3 EPNdB při každém 
zmenšení hmotnosti na polovinu až do 88 EPNdB. 
Tato hranice s dalším zmenšováním hmotnosti 
zůstává konstantní. 

Poznámka 1: Pro letadla se sklopnými rotory 
v módu letoun není stanovena maximální hladina 
hluku. 

Poznámka 2: Mód konverze VTOL jsou všechny 
schválené konfigurace a módy letu, při nichž je užita 
konstrukční provozní rychlost rotoru pro lety při visení. 
 
c) Pro přiblížení: 110 EPNdB pro letadla se 

sklopnými rotory v módu konverze VTOL (pro 
svislý vzlet a přistání) s maximální certifikovanou 
vzletovou hmotností, pro niž je hluková 
certifikace požadována, 80 000 kg a více, mezní 
hladina hluku se snižuje lineárně s logaritmem 
hmotnosti letadla se sklopnými rotory o 3 EPNdB 
při každém zmenšení hmotnosti na polovinu až 
do 90 EPNdB. Tato hranice s dalším 
zmenšováním hmotnosti zůstává konstantní. 

Poznámka: Pro výpočet hladin hluku v závislosti 
na vzletové hmotnosti se používá rovnic uvedených 
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