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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.html).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení 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 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu,
subkomisí SC 6 Strojírenská dokumentace.
Jakákoli zpětná vazba nebo dotaz na tento dokument by měl být směřován na národní normalizační
orgán. Kompletní seznam těchto orgánů lze najít na www.iso.org/members.html.

Úvod
Virtuální zkouška digitálně modelované montáže (VAT) je postup počítačové simulace namísto
provedení fyzické prototypové zkoušky produktu za účelem ověření kompatibility mechanického
rozhraní a proveditelnosti sestavy. Tuto zkoušku lze použít k prozkoumání a vyřešení problémů
s mechanickým rozhraním a/nebo sestavením před fyzickou montáží produktu. Činnosti souvisící se
zkouškou VAT obvykle zahrnují kontrolu virtuálního mechanického rozhraní, analýzu montážního
procesu a ergonomické hodnocení na základě 3D jmenovitých modelů v etapě návrhu. Je vhodné zvážit
výsledky zkoušky VAT k technické předpovědi a poskytnout včasná varování týkající se rizika
mechanického rozhraní nebo problémů s montáží, ačkoliv zkouška VAT nemůže zcela nahradit
všechny zkoušky nutné pro zkoušení v místě montáže.
Cíle zkoušky VAT jsou následující:
a) ověřit kompatibilitu mechanického rozhraní jednotek, subsystémů a produktů;
b) zajistit, aby výstup návrhu byl bez vzájemných přesahů a aby byly přijatelné všechny styky
nebo vůle;
c) validovat návrh uspořádání/rozvržení v každé úrovni sestavy;
d) ověřit proveditelnost montáže ve výrobním a provozním prostředí;
e) vyhodnotit montážní proces za účelem optimalizace plánu montáže.

1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky na virtuální zkoušku digitálně modelované montáže (VAT) pro
mechanické produkty, která je vhodná pro virtuální zkoušení montáže před fyzickou výrobou.
Účelem použití tohoto dokumentu je dosáhnout účelné zkoušky VAT a efektivní montáž v daném
místě montáže. Tato zkouška je použitelná pro 3D jmenovité modely s teoreticky exaktními rozměry.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

