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Methods for the calibration of vibration and shock transducers –
Part 43: Calibration of accelerometers by model-based parameter identification

Méthodes pour l,étalonnage des transducteurs de vibrations et de chocs –
Partie 43: Étalonnage des accélérometres par identification des parametres a base de modele

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 16063-43:2015. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 16063-43:2015. It
has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 16063 stanovuje termíny a metody k odhadu parametrů používaných v matematických
modelech popisujících charakteristiky vstup/výstup snímačů vibrací společně nejistotami příslušných
parametrů. Podle popsaných metod se parametry odhadují na základě kalibračních dat stanovených
pomocí standardních kalibračních postupů v souladu s ISO 16063-11, ISO 16063-13, ISO 16063-21
a ISO 16063-22. Specifikace je poskytnuta jako rozšíření stávajících postupů a definic uvedených
v těchto mezinárodních normách. Popsaný odhad nejistoty vyhovuje metodám stanoveným v Pokynu
ISO/IEC 98-3 a v Pokynu ISO/IEC 98-3:2008/Doplněk 1:2008.

Záměrem nové charakterizace popsané v tomto dokumentu je zlepšit kvalitu kalibrací a měřicích
aplikací se široko-
pásmovým/přechodovým vstupem, jako je ráz. Tento dokument zajišťuje prostředek k charakterizaci
vibrační odezvy snímače na přechodový vstup a poskytuje tudíž základ pro přesné měření
přechodových signálů vibrací s predikcí vstupu ze získaného výstupního signálu. Pro zajištění měření
a nejistot vně mezí daných charakterizací jednotlivou hodnotou uvedenou v ISO 16063-13
a ISO 16063-22 se doporučuje v souladu s níže popsanými metodami případně posoudit
a dokumentovat kalibrační data akcelerometrů použitých ve výše uvedených aplikacích in situ.
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