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Předmluva

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

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v Části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ke schválení. Pro vydání mezinárodní normy je
požadován souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za identifikování jakéhokoliv nebo všech
takových patentových práv.

ISO 16063-22 byla připravena technickou komisí ISO/TC 108 Vibrace a rázy, subkomisí SC 3 Použití a
kalibrace přístrojů na měření vibrací a rázů.

Toto první vydání ruší a nahrazuje ISO 5347-4:1993, která byla technicky revidována.

ISO 16063 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Metody kalibrace snímačů vibrací a
rázů:

–      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 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem

–      Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem
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1 Předmět normy
Tato část ISO 16063 specifikuje přístrojové vybavení a postupy používané při sekundární kalibraci
přímočarých snímačů rázy s využitím referenčního měření zrychlení, rychlosti nebo síly rázu s danou
časovou závislostí. Metody platí pro doby trvání rázového pulsu v rozsahu 1) 0,05 ms až 8,0 ms a



dynamický rozsah (špičková hodnota) 100 m/s2 až 100 km/s2 (s časovou závislostí). Metody umožňují
zjištění citlivosti snímače na rázy (tj. vztah mezi špičkovými hodnotami veličiny na výstupu snímače a
zrychlením).

Tyto metody nejsou určeny ke kalibraci snímačů dynamické síly používané při modální analýze.

POZNÁMKA 1 Tato část ISO 16063 je určena uživatelům zabývajícím se měřeními rázů, která vyžadují
návaznost, jak je stanoveno v ISO 9001 a ISO/IEC 17025.

POZNÁMKA 2 Metody specifikované v této části ISO 16063 jsou založeny na měření časového průběhu
zrychlení. Tyto metody se podstatně odlišují od další metody kalibrace rázy popsané v ISO 16063-1,
která je založena na principu změny rychlosti. Rázová citlivost se tudíž podstatně liší od kalibračního
faktoru pro rázy zjištěného druhou metodou, je však v souladu s rázovou citlivostí stanovenou v ISO
16063-13.

-- Vynechaný text --


