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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny
v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu.
Seznam všech částí řady ISO 18437 lze nalézt na webové stránce ISO.

Úvod
Viskoelastické materiály se široce používají ke zmenšování amplitudy vibrací v konstrukčních
soustavách rozptylem energie (tlumením) nebo izolací dílů a v akustických aplikacích, které vyžadují
změnu odrazu, přenosu nebo pohlcování energie. K optimálnímu fungování takových soustav jsou
často při jejich návrhu, modelování a charakterizaci zapotřebí specifické dynamické mechanické
vlastnosti. U většiny viskoelastických materiálů závisejí tyto vlastnosti na teplotě, frekvenci
a amplitudě použitého buzení. Cílem tohoto dokumentu je uvést podrobně nejlepší způsob pořizování
dat pro další zpracování a poskytnout standardní metodu analýzy s použitím principu superpozice
čas-teplota. Tento dokument platí pro lineární oblast vyskytující se při malých amplitudách
deformace (napětí) a pro termoreologicky jednoduché materiály.
Tento dokument uvádí metodu kontroly platnosti termoreologické jednoduchosti materiálu a zjištění
a odstranění pochybných dat. Poskytuje minimální kritéria pro pořizování dat s použitím
v matematických metodikách, které umožňují vytvářet z mnohonásobných sad dat dynamických
viskoelastických vlastností naměřených při různých teplotách jedinou superponovanou křivku
pomocí principu superpozice čas-teplota (TTS). Pro dostatečná získaná nebo dostupná data se
definuje standardní metoda, která používá posouvací algoritmus v uzavřeném tvaru[16],[17].
TTS je nejrozšířenější metoda rychlé predikce dlouhodobých viskoelastických vlastností materiálů[13].
Pokud jde o frekvenci, lze TTS používat k predikci vlastností materiálů při frekvencích, které jsou
experimentálně nedosažitelné.

1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje standardní metodu pořizování a analýzy dat získaných s použitím
zkušebních metod uvedených v ISO 18437-1 až ISO 18437-5, ISO 6721-4 až ISO 6721-7 a ISO
6721-12.
Je použitelná pro viskoelastické materiály, které jsou termoreologicky jednoduché a které byly
zkoušeny vždy pro každou teplotu v rovnovážném stavu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

