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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 14509-3) byl vypracován technickou komisí ISO/TC188 „Malá plavidla“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním



identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do února 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentového
práva. CEN [a/nebo CENELEC] nebude nést odpovědnost za jakákoliv zjištěná nebo veškerá podobná
patentová práva.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

V informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu, je porovnání se směrnicí
(směrnicemi) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 14509-3:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 14509-3 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Směrnice 2003/44/EC (změna směrnice 94/25/EC) zavádí limity vyzařování hluku rekreačními plavidly
a požaduje shodu s určitými typy plavidel, která má být prokázána pomocí série norem ISO 14509.
ISO 14509-1 stanovuje praktický postup měření, ISO 14509-2 stanovuje postup posuzování pomocí
referenčního plavidla a tato část ISO 14509 stanovuje predikční postup měření založený na
vypracování projektu „Hluk plavidla“. Projekt „Hluk plavidla“ byl financován Evropskou komisí
a různými společnostmi lodního průmyslu a průmyslovými sdruženími pro rozvíjení alternativních
způsobů měření vyzařování hluku rekreačními plavidly. V průběhu dvou let tohoto projektu bylo více
než 65 plavidel měřeno během proplutí podle ISO 14509-1. Z tohoto algoritmu vyplynulo, že uplatnění
kombinace měření hluku „trup-voda“ odvozeného z parametrů trupu a měření hluku výfuku
odvozeného z měření přímo na zkoušeném plavidle za účelem predikce hladiny akustického tlaku,
která se zjistí u plavidla podrobeného měření během proplutí podle ISO 14509-1 ve vzdálenosti 25 m.
Postup specifikovaný v této části ISO 14509 nevyžaduje, aby byl stanoven program měření a měření
může být provedeno nezávisle na omezení vlivem místa a počasí. Tento postup nevyžaduje seznam
referenčních plavidel, aby byl stanoven a zajištěn reprodukovatelný postup posuzování, srovnatelný
s provedeným měřením během proplutí v rozmezí 2 dB podle ISO 14509-1.

Projekt „Hluk plavidla“ soustředil typy specifických plavidel a testoval pouze plavidla s následujícími
charakteristikami:

dno nejvýše se dvěma outory;●

čtyřhranné zrcadlo;●

délka trupu 11 m a větší.●

Projekt „Hluk plavidla“ byl úspěšně dokončen na začátku roku 2005, avšak lodní průmysl pokračuje ve
shromažďování údajů měření při plavbě, a vzhledem k tomu, že jsou modelové údaje zdokonalovány
dalším ověřováním platnosti systému, výše uvedené parametry budou patřičně revidovány. Skupina
pracovníků na projektu „Hluk plavidel“ se nedomnívá, že plavidla mimo výše uvedených parametrů
jsou nevhodná pro posuzování podle této části ISO 14509; nicméně tam, kde má být posuzováno



významně odlišné plavidlo, může být výhodné měření podle ISO 14509-1.

1 Předmět normy

Tato část ISO 14509 stanovuje postupy posuzování hluku vyzařovaného motorovými jednotrupovými
rekreačními plavidly o délce do 24 m, s Froudeho číslem větším než 1,1. Tato část není použitelná pro
vodní skútry.

Tato část ISO 14509 stanovuje určování hladiny akustického tlaku A kombinací postupů výpočtu
a měření.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


