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Předmluva

Text ISO 11554:2006 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 172 „Optika a optické přístroje“
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 11554:2008 technickou komisí
CEN/TC 123 „Lasery a fotonika“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu
je nutno zrušit nejpozději do ledna 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 11554:2006.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice ES.

Vztah ke směrnici (směrnicím) ES je uveden v informativní příloze ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí
povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené
království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text ISO 11554:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 11554:2008 bez jakýchkoliv změn.
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Úvod

Měření výkonu laseru (energie pro impulsní lasery) je běžný typ měření prováděného výrobci
i uživateli laserů. Výkon (energii) je nutno měřit proto, aby bylo možno provést bezpečnostní
klasifikaci laseru, stanovit stabilitu a maximální výstup laseru, vyhnout se poškození, splnit požadavky
konkrétních aplikací, atd. Tento dokument slouží jako návod, jak provádět měření výkonu (energie)
laseru se zřetelem k popisu stability. Popisuje kritéria stability pro různé časové úseky (např.
krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé) a uvádí metody kvantifikující tyto údaje. Tato mezinárodní
norma zahrnuje též impulsní měření, kdy při analýze tvaru impulsu nebo špičkového výkonu krátkých
impulsů může být kriticky důležitá reakční doba detektoru. Je též přiložen vzor protokolu, normalizující
popis výsledků měření výkonu (energie).

Tato mezinárodní norma je normou typu B, jak uvádí ISO 12100-1.

Ustanovení této mezinárodní normy mohou být doplňována nebo modifikována normou typu C.

Je nutno poznamenat, že pro stroje, které spadají do předmětu normy typu C a byly konstruovány
a stavěny podle ustanovení této normy, mají ustanovení normy typu C přednost před ustanoveními
této normy typu B.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma stanoví metody měření výkonu a energie svazků kontinuálních a impulsních
laserů a též jejich časových parametrů: tvaru impulsu, doby trvání impulsu a opakovací frekvence
impulsů. Uvádí též metody měření a vyhodnocování stability výkonu kontinuálních laserů, stability
energie impulsních laserů a stability doby trvání impulsu.

Měřící metody uvedené v této mezinárodní normě slouží k měření a popisu laserů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


