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

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 1 Hluk.

ISO 17534 sestává z těchto částí s obecným názvem Akustika – Software pro výpočet zvuku ve
venkovním prostoru:

?    Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality

?    Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality
[Technická zpráva]

?    Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu
s ISO 17534-1 [Technická zpráva]

 

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents


Úvod
Metody výpočtu hluku jsou matematickým popisem toho, jak určovat hladiny hluku v bodech imise
z emisních dat zdrojů a dat popisujících akusticky příslušné prostředí po drahách šíření. V některých
případech zahrnují určování emise zvuku z technických parametrů zdrojů. I když na základě
výzkumu a zkušeností dochází k neustálému rozšiřování znalosti o fyzice šíření zvuku, normalizované
metody výpočtu se tomuto nárůstu současného stavu znalostí přizpůsobují po krocích a z důvodů
zamýšlené stability zůstávají po několik roků neměnné. Není-li možné zjevně významné vlivy na emisi
zvuku a šíření zvuku odvodit z fyzikálních modelů podle stávající znalosti s dosta-
tečnou přesností, používají se často na základě časově omezené shody matematické vztahy
stanovené empiricky. Takový kompromis mezi experty vyžaduje pečlivé zvážení pro a proti a obecně
je odvozen a periodicky prověřován normalizačními nebo podobnými skupinami.

Pro používání určité dokumentované metody jsou v některých případech navrhovány a vyvíjeny
softwarové programy. Softwarové produkty s více než jednou případně volitelnou metodou výpočtu
jsou softwarové platformy, které často řídí mnoho dalších důležitých úloh a operací, například na
uživatelských rozhraních, datový vstup a výstupní zařízení, nástroje pro kontrolu a úpravu vstupních
dat a v neposlední řadě nástroje pro prezentaci a analýzu výsledných dat.

Zobrazení na obrázku 1 ukazuje strukturu souboru ISO 17534. Takové dílčí rozdělení tvořené řadou
technických zpráv je nezbytné, protože v mnoha případech nejsou stávající normy nebo alternativní
dokumentace metody výpočtu kompletní v tom smyslu, že určité situace, které se vyskytují
v reálných scénářích, nejsou popsány vůbec nebo jsou popsány jen z části. Stávající specifikace jsou
často nejasné a umožňují rozdílné interpretace –
v takových případech je nezbytné zredukovat počet stupňů volnosti a rozsah interpretací ustavením
nejlepšího možného kompromisu jakožto „prozatímního řešení“, dokud odpovědnou normalizační
komisí nebo jiným odpovědným orgánem nebude nedostatek odstraněn.

Obrázek 1 – Struktura souboru ISO 17534 tvořeného hlavní částí 1 a podřízenými technickými
zprávami



1 Předmět normy
ISO 17534-1 popisuje požadavky na kvalitu a opatření k zajištění, označování a ověřování stupně
shody softwarového programu se souhrnně implementovatelnou výpočtovou metodou/procedurou.

Hlavním předmětem ISO 17534-1 je zajištění toho, aby používání souhrnně implementovatelné
výpočtové
metody pomocí různých softwarových produktů se zabezpečením kvality na totožném souboru
vstupních dat
poskytovalo v rámci definovaného rozsahu přípustných odchylek stejné výsledky.

ISO 17534-1 umožňuje výrobci tohoto typu softwaru deklarovat a potvrdit správnou implementaci
výpočtové metody a uživateli softwaru ověřovat jej bez potřeby certifikace třetí stranou. Zohledňuje
to, že vývojáři a uživatelé softwaru jsou členy stejné vědeckotechnické obce a nabízí prostředky
a opatření pro transparentní a otevřenou komunikaci mezi nimi.

ISO 17534-1 nepokrývá hlediska správnosti samotné výpočtové metody, tj. nezabývá se zejména
shodou vypočítaných výsledků s výsledky získanými měřeními.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


