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Národní předmluva
Související normy
ČSN ISO 2041:1997 (01 1400) Vibrace a rázy - Slovník
Upozornění na národní poznámku
Vložená národní poznámka na straně 5 má vysvětlující charakter.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena v Části 2 Směrnic ISO/IEC.
Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. 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 podléhat patentovým právům.
ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.
Mezinárodní norma ISO 15261 byla připravena technickou komisí ISO/TC 108 Vibrace a rázy, subkomisí
SC 6, Systémy generující vibrace a rázy.
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Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje termíny, vztahující se k systémům generujícím vibrace a rázy.
Některé obecné termíny, vztahující se k předmětu této normy, byly již stanoveny v ISO 2041. Avšak z
hlediska vhodnosti pro uživatele této mezinárodní normy, jsou zde uvedeny znovu.
NÁRODNÍ POZNÁMKA Slova „soustava“ a „systém“ jsou v této a souvisejících normách ČSN ISO
považována za synonyma.

