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Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 2041:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.
This standard is the Czech version of the International Standard ISO 2041:2009. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
Nahrazení předchozích norem
Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 2041 (01 1400) z dubna 1997.
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i diagnostiky a prognostiky vibrací a rázů.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na přípravách mezinárodních norem obvykle pracují technické komise ISO.
Každý člen, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být
zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní,
s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO těsně spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí
(IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.
Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými ve směrnici ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ke schválení. Pro vydání mezinárodní normy je
požadován souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za identifikování jakéhokoliv nebo všech
takových patentových práv.
ISO 2041 připravila technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu.
Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 2041:1990), které bylo technicky revidováno.
Tato revize odráží technické pokroky a zpřesnění termínů používaných v předchozí verzi. Jako taková
zahrnuje přesnější definice některých termínů, které odrážejí změny v přijatém významu. Začleněny
jsou nové termíny, které byly vyvolány technickými změnami (primárně v oblastech zpracování
signálů, monitorování stavu a diagnostiky a prognostiky vibrací a rázů), a dosud běžně používané
termíny z ISO 2041:1990 z důvodu, aby vznikla samostatná norma.
Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje specifické termíny a výrazy pro obory vibrací, rázů a monitorování
stavu.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

