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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 12999-1:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 126 Akustické vlastnosti stavebních výrobků a budov, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 udělit 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 listopadu 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 20140-2:1993.

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

Oznámení o schválení

Text ISO 12999-1:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 12999-1:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Srozumitelný odhad nejistot, který se blíží realitě, je nepostradatelný pro řešení mnoha otázek ve
stavební akustice. Jestli je splněn požadavek, zda laboratoř poskytuje správné výsledky nebo zda
akustické vlastnosti jednoho výrobku jsou lepší než stejné vlastnosti jiného výrobku, může být
rozhodnuto pouze odpovídajícím odhadem nejistot v souvislosti s uvažovanými veličinami.

Nejistoty se mají přednostně určovat podle zásad ISO/IEC Guide 98-3. Tento pokyn stanovuje
podrobný postup pro vyhodnocení nejistoty, který je založen na úplném matematickém modelu
postupu měření. Na základě současných znalostí se ale ukazuje, že je nemožné formulovat tyto
modely pro různé veličiny ve stavební akustice. Z tohoto důvodu jsou vysvětleny pouze principy
odhadu této nejistoty.

Pro skutečné vyjádření nejistot byl proto použit pojem reprodukovatelnosti a opakovatelnosti, což je
tradiční způsob stanovení nejistoty ve stavební akustice. Tato koncepce umožňuje stanovit nejistotu
metody a měření, provedených v souladu s touto metodou, na základě výsledků mezilaboratorních
měření.



1 Předmět normy

Tato část ISO 12999 určuje postupy pro odhad nejistoty měření zvukové izolace ve stavební akustice.
Zajišťuje

podrobné vyhodnocení nejistoty;●

určení nejistot z mezilaboratorních zkoušek;●

použití nejistot.●

Kromě toho uvádí typické nejistoty pro veličiny určené podle norem ISO 10140, ISO 140-4NP1), ISO 140-
5, ISO 140-7 a ISO 717 (všechny části).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


