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Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 16063-34:2019. Má stejný status jako
oficiální verze.
This standard implements the English version of the International Standard ISO 16063-34:2019. It
has the same status as the official version.
Anotace obsahu
Tento dokument uvádí podrobné specifikace měřicích přístrojů a metod používaných při testování
citlivosti snímačů vibrací při fixních teplotách. Platí pro přímočaré snímače rychlosti a zrychlení.
Stanovené metody využívají jak porovnání s referenčním snímačem, tak absolutní měření s využitím
laserového interferometru.
Tento dokument je použitelný ve frekvenčním rozsahu od 10 Hz do 3 kHz (v závislosti na metodě),
v dynamickém rozsahu od 1 m/s2 do 100 m/s2 (v závislosti na frekvenci) a v teplotním rozsahu od
–190 °C do 800 °C (v závislosti na metodě). Ačkoliv je možné zajistit tyto rozsahy mezi všemi
popsanými systémy, obecně každý z nich má svá vlastní omezení.
1. metodu (s využitím laserového interferometru) lze použit ke kalibraci velikosti citlivosti a fáze ve
frekvenčním rozsahu od 10 Hz do 3 kHz při pevných teplotách (viz kapitola 7). 2. metodu (s využitím
referenčního snímače uvnitř komory, jejíž teplotní mez je od –70 °C do 500 °C) lze použít ke kalibraci
velikosti citlivosti a fáze ve frekvenčním rozsahu od 10 Hz do 1 kHz při fixních teplotách (viz kapitola
8). 3. metodu (s využitím referenčního snímače vně komory) lze použít jen při určování teplotní odezvy
komplexní citlivosti v určitém teplotním rozsahu (viz kapitola 9).
Jestliže se kalibrace provádí také při referenční teplotě (teplota místnosti 23 °C ± 5 °C), lze 1. metodou
a 2. metodou stanovit odchylku komplexní citlivosti v určitém teplotním rozsahu.
K zajištění konzistence použití a zkušebních podmínek se snímač, jeho kabel a upravující zesilovač
mají považovat za jednu jednotku a testovat společně.
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