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Corrigendum 

Tato oprava �SN ISO 16063-21:2004 je �eskou verzí opravy ISO 16063-21:2003/Cor.1:2009-04. P�eklad byl 
zajišt�n Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 
This Corrigendum to �SN ISO 16063-21:2004 is the Czech version of the Corrigendum  
ISO 16063-21:2003/Cor.1:2009-04. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It 
has the same status as the official version. 

�SN ISO 16063-21 (01 1417) Metody kalibrace sníma�� vibrací a ráz� – �ást 21: Kalibrace vibracemi 
porovnáním s referen�ním sníma�em ze srpna 2004 se opravuje takto: 

V 3.2 ve druhém odstavci se ruší text „(viz poznámka 1)“ a nahrazuje se textem: 
„(viz poznámka)“. 

V 5.2 ve t�etím odstavci se ruší text „…zesilova�em, m�ly by se zisk…“ a nahrazuje se textem: 
„…zesilova�em, musejí se zisk…“. 

V A.3.1 v prvním odstavci, v prvním �ádku se ruší zna�ka „Urel(St)“ a nahrazuje se: 
„Urel(S)“. 

V A.3.2 v prvním odstavci, v prvním �ádku se ruší zna�ky „��t“ a „St“ nahrazují se: 

„Δ�“ a „S“. 

V A.3.2 ve druhé v�t� prvního odstavce se ruší zna�ka „U(St)“ a nahrazuje se: 

„U(Δ�t)“. 

V A.3.2 v tabulce A.4 ve druhém sloupci na druhém až jedenáctém �ádku se ruší zna�ky „ ( )∗
AT,eu , ( )∗

Af,L,eu , 

( )∗
Tf,L,eu , ( )∗

Aa,L,eu , ( )∗
Ta,L,eu , ( )∗

Ai,eu , ( )∗
Ti,eu , ( )∗

AE,eu , ( )∗
TE,eu , ( )∗

TM,eu “ a nahrazují se zna�kami: 

„ ( )AT,ϕΔu , ( )Af,L,ϕΔu , ( )Tf,L,ϕΔu , ( )Aa,L,ϕΔu , ( )Ta,L,ϕΔu , ( )Ai,ϕΔu , ( )Ti,ϕΔu , ( )AE,ϕΔu , ( )TE,ϕΔu , ( )TM,ϕΔu “. 

Na obrázku D.1 se p�ed horním t�etím blokem (Voltmetr V1) dopl�uje zna�ka „u1“. 
P�ed dolním t�etím blokem (Voltmetr V2) se ruší zna�ka „U2“ a nahrazuje se „u2“. 

V �lánku D.4 ve druhém odstavci se ruší text „St�ední hodnota i-tého �initele se rovná 1 (p�i rozdílných rozd�le-
ních, normální, obdélníkové atd.) a je dána vztahem“ a nahrazuje se: 
„Jejich o�ekávané hodnoty se rovnají 1 (a s r�znými rozd�leními, normálním, obdélníkovým atd.) a jsou dány vztahem“. 
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V článku D.4 ve druhém odstavci se v poslední větě ruší text „střední hodnota“ a nahrazuje se: 

„očekávaná hodnota“. 

V tabulce D.1 ve druhém sloupci, v šestém řádku tabulky se ruší text „…kolísání teploty. Citlivost…“ a nahrazuje se: 

„…kolísání teploty. 

Citlivost…“. 

Vypracování normy 

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČ 12494372, Ing. Zdeněk Jandák, CSc. 

Technická normalizační komise: TNK 11, Vibrace a rázy 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc. 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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