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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.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. 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 být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 16063-41 vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu,
subkomise SC 3
Použití a kalibrace přístrojů pro měření vibrací a rázů.

ISO 16063 sestává z následujících částí s obecným názvem Metody kalibrace snímačů vibrací
a rázů:NP1)

–    Část 1: Základní pojetí

–    Část 11: Primární kalibrace vibracemi pomocí laserové interferometrie

–    Část 12: Primární kalibrace vibracemi metodou reciprocity

–    Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie

–    Část 15: Primární kalibrace úhlovými vibracemi pomocí laserové interferometrie

–    Část 16: Kalibrace zemskou gravitací

–    Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem

–    Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem

–    Část 31: Testovaní citlivosti na vibrace v příčném směru

–    Část 41: Kalibrace laserových vibrometrů



1 Předmět normy
Tato část ISO 16063 stanovuje měřicí přístroje a postupy k provádění primární a sekundární
kalibrace laserových vibrometrů pro měření přímočarých vibrací ve frekvenčním rozsahu typicky
mezi 0,4 Hz a 50 kHz. Stanovuje kalibraci etalonových laserových vibrometrů navržených ke
kalibraci buď laserových vibrometrů, nebo snímačů vibrací v akreditovaných nebo neakreditovaných
kalibračních laboratořích, jakož i kalibraci laserových vibrometrů pomocí etalonového laserového
vibrometru nebo porovnáním s referenčním snímačem kalibrovaným pomocí laserové interferometrie.
Specifikace měřicích přístrojů obsahují požadavky na etalonové laserové vibrometry.

Pokud jsou laserové vibrometry pro měření přímočarých vibrací navrženy jako laserové optické
snímače ke snímání pohybových veličin výchylky nebo rychlosti, a to s indikujícím měřicím
přístrojem nebo bez něho, a k jejich transformování na úměrné (tj. časově závislé) elektrické
výstupní signály, mohou být kalibrovány v souladu s touto částí ISO 16063. V případě etalonových
laserových vibrometrů jsou tyto výstupní signály typicky digitální a u laserových vibrometrů typicky
analogové. Výstupním signálem nebo odečítaným údajem z laserového vibrometru může být
amplituda a kromě toho případně fázový posuv pohybové veličiny (včetně zrychlení). V této části ISO
16063 je explicitně stanovena kalibrace modulu komplexní citlivosti (v příloze D je uvedena kalibrace
fáze).

POZNÁMKA Laserové vibrometry jsou dostupné pro měření vibrací ve frekvenčních rozsazích
megahertzů a gigahertzů. V současné době nejsou k dispozici vibrátory vytvářející takové vysoké
frekvence. Kalibrace těchto laserových vibrometrů může být odhadnuta pomocí elektrické kalibrace
jejich subsystémů pro zpracování signálu, využívajících vhodné syntetizované dopplerovské signály
za těchto výchozích podmínek:

–    u optického subsystému laserového vibrometru, který se má kalibrovat, bylo prokázáno, že vyhovuje definovaným
požadavkům, které jsou srovnatelné s požadavky uvedenými v 5.5.3;

–    syntetizované dopplerovské signály jsou vytvářeny jako ekvivalentní náhrada výstupu z fotodetektorů.

Předmětem této části ISO 16063 nejsou podrobnější specifikace tohoto přístupu (viz citace [25]).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Aktualizovaný seznam všech částí řady ISO 16063 lze najít na
webové stránce ISO. Dosud byly vydány i tyto části ISO 16063:

–    Část 17: Primární kalibrace pomocí centrifugy
–    Část 32: Rezonanční testování – Testování frekvenční a fázové odezvy akcelerometrů pomocí buzení rázy
–    Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole
–    Část 34: Testování citlivosti při pevných teplotách
–    Část 42: Kalibrace seismometrů s vysokou přesností pomocí tíhového zrychlení
–    Část 43: Kalibrace akcelerometrů pomocí identifikace parametrů založených na modelu



–    Část 44: Kalibrace provozních vibračních kalibrátorů
–    Část 45: Kalibrace snímačů s vestavěnou kalibrační cívkou in situ


