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Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 1: Determination of Mean Profile
Depth

Caractérisation de la texture d´un revêtement de chaussée à partir de relevés de profil - Partie 1:
Détermination de la profondeur moyenne de la texture

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 13473-1:1997. Mezinárodní norma ISO 13473-
1:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 13473-1:1997 The International
Standard ISO 13473-1:1997 has the status of a Czech Standard.
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ICS 17.140.30

Deskriptory: pavement texture, profile, depth, volumetric patch method, profilometer method

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členské orgány ISO). Příprava mezinárodních norem je zajišťována technickými komisemi ISO.
Každý člen, který je zainteresován ve věci, v které příslušná komise vznikla, má právo být v této
komisi zastoupen. Mezinárodní organizace, vládní i nevládní, se ve spolupráci s ISO také účastní
přípravy. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní Elektrotechnickou Komisí (IEC) na všech záležitostech
týkajících se normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickou komisí jsou předány jednotlivým členským orgánům
ke schválení. Schválení návrhu jako mezinárodní normy vyžaduje schválení minimálně 75% hlasujících
členů.

Mezinárodní norma ISO 13473-1 byla připraven technickou komisí ISO/TC 43 Akustika, subkomisí SC1,
Hluk.

ISO 13473 se skládá z následující částí pod souhrnným názvem „Charakteristika povrchu vozovky
pomocí profilu povrchu“:

2)    Část 1: Určení průměrné hloubky profilu

3)    Část 2: Terminologie vztahující se k analýze profilu povrchu vozovky



4)    Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů

Přílohy A až F této části ISO 13473 mají pouze informační charakter.

-- Vynechaný text --


