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Předmluva

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

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena v Části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem,
přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje
souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům.
ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 5168 byla připravena technickou komisí ISO/TC 30 Měření průtoku kapalin v
uzavřených profilech, subkomisí SC 9 Všeobecné záležitosti



Toto druhé vydání ISO 5168 ruší a nahrazuje ISO/TR 5168:1998, které bylo technicky revidováno (viz
příloha I).
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Úvod
Kdykoli se měří průtok (průtočné množství) tekutiny, získaná hodnota se jednoduše a nejlépe
odhadne, když ji lze získat měřením průtoku nebo množství tekutiny. Průtok nebo množství mohou být v
praxi nepatrně větší nebo menší než získaná hodnota. Nejistota pak charakterizuje rozsah hodnot, s
určitou konfidenční úrovní, uvnitř kterého se očekává, že hodnoty průtoku nebo proteklého množství
tekutiny leží.

GUM je směrodatný dokument pro všechny aspekty terminologie a vyhodnocení nejistoty, a proto by
se měl používat všude tam, kde tato mezinárodní norma není dostatečně obšírná nebo podrobná.
Zejména na vyhodnocení složek nejistoty poskytuje návod příloha F v GUM (1995).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma informuje o obecných principech a popisuje postupy pro vyhodnocení
nejistoty průtoku nebo množství tekutiny.

Iterační postup výpočtu nejistoty je uveden v příloze A.

-- Vynechaný text --


