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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Práce na připravovaných mezinárodních normách obvykle provádějí technické
komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise,
má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, státní i nestátní, s
nimiž ISO navázala pracovní styk. Ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice ISO úzce
spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC).
Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v Části 2 Směrnic ISO/IEC.
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 části ISO 10326 mohou být předmětem patentových
práv. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za identifikování jakéhokoliv nebo všech takových
patentových práv.
Mezinárodní norma ISO 10326-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 108 Vibrace a rázy,
subkomisí SC 2 Měření a hodnocení vibrací a rázů působících na stroje, vozidla a konstrukce.
ISO 10326 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení
vibrací vozidlových sedadel:
–

Část 1: Základní požadavky

–

Část 2: Aplikace na kolejová vozidla

Příloha A této části ISO 10326 je pouze informativní.
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Úvod
Přestože vibrace vnímané cestujícími v kolejových vozidlech mají vždy nízkou velikost, skutečností
však zůstává, že zrychlení na rozhraních mezi sedadlem a hýžděmi a zádovou opěrkou a zády může být
někdy vyšší než buzení přenášená rámem vozidla. Základním cílem pokusů prováděných na sedadlech
používaných v kolejových vozidlech proto musí být zpřesnění stávajících znalostí o jejich celkovém
dynamickém chování a dynamickém chování jejich různých částí: rámu sedadla, soustavy odpružení,
obložení, potahů atd. Z dlouhodobého hlediska by souhrn znalostí měl poskytnout užitečný návod k
výběru optimálních součástí a nadále napomáhat při zlepšování pohodlí cestujících.
Laboratorní zkoušky lze provádět za jasně stanovených a reprodukovatelných podmínek buzení. Proto
takové podmínky reprezentují základní metodu studia, kterou doplňuje zkoumání v provozních
podmínkách.
Vibrace na základu sedadel v kolejových vozidlech jsou náhodného, širokopásmového druhu. Spektra,
která mají složitý tvar a jsou nestacionární, závisejí na samotném vozidle, jeho zátěži, technickém
stavu profilu soukolí, geometrii a kvalitě trati atd. V této části ISO 10326 je proto stanoveno buzení

sedadla, zatíženého zkušební osobou, širokopásmovými pseudonáhodnými vibracemi postupně ve třech
směrech X, Y a Z. Spektra vibrací mají dostatečně jednoduchý tvar a dostatečnou velikost tak, aby
postihla většinu skutečných spekter pozorovaných na trati. Nicméně v provozních podmínkách na trati
jsou spektra, která jsou dosti odlišná.
Podle výsledku by velikosti naměřené při laboratorních zkouškách na rozdílných bodech soustavy
člověk-sedadlo neměly být za žádných okolností použity k porovnání s limity nebo přijatelnými
hodnotami. Naproti tomu je stanoveno, že měření slouží k určení funkce frekvenční odezvy soustavy
člověk-sedadlo na sedáku a v úrovní zádové opěrky ve třech směrech x, y a z. Tyto funkce frekvenční
odezvy postačí k charakterizování vibračního chování sedadla zatíženého osobou. Jasně jsou
demonstrovány směry buzení, příznivé nebo škodlivé frekvence a odpovídající zesílení. Tyto vstupní
parametry jsou důležité pro porovnání sedadel s rozdílným konstrukčním uspořádáním.
Při uplatnění metody automatického výpočtu lze funkce frekvenční odezvy použít k hodnocení
kvalitativního chování daného sedadla podrobeného podobnému buzení, jakému by mohlo být
vystaveno při provozu reálného vozidla. Proto se musí zjistit nejen modul ale také fáze. Stejně tak
důležité jsou poměry přenosu pohybu v hlavním směru a v příčných směrech, nebo» mohou existovat
vazby mezi pohyby ve vertikálním, příčném a podélném směru. Ve zkušebním předpisu popsaném v
této části ISO 10326 jsou tyto interakce vzaty v úvahu.
Takové výpočty jsou však skutečně platné jen za předpokladu, že se soustava člověk-sedadlo
považuje za dostatečně lineární. Ke kontrole tohoto předpokladu v laboratorních podmínkách je v této
části ISO 10326 stanovena zvláštní fáze zkoušení, během které se sedadlo vybudí čistě sinusovým
signálem v režimu s vysokými amplitudami na různých frekvencích, které byly zjištěny během
zkoušek při buzení náhodným signálem a které odpovídají špičkovým hodnotám funkce frekvenční
odezvy.
Rozsah frekvencí, které jsou důležité v podmínkách kolejových vozidel, je omezen od 0,5 Hz do 50 Hz.
Při frekvencích nižších než 0,5 Hz přenášejí sedadla v kolejových vozidlech vibrace, aniž by je
ovlivnila. Vibrace při frekvencích vyšších než 50 Hz, přenášená na sedadla v provozních podmínkách,
však mají obecně tak malou velikost, že je cestující nevnímají.
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1 Předmět normy
Tato část ISO 10326 stanovuje technické požadavky na laboratorní zkoušky sedadel navržených pro
cestující a posádku v kolejových hnacích a tažených vozidlech.
Týká se přímočarých vibrací ve třech směrech v rozsahu frekvence 0,5 Hz až 50 Hz. Specifikuje
vstupní zkušební vibrace, které se mají použít při zkoušení sedadel.
Tato část ISO 10326 umožňuje charakterizovat ve formě funkcí frekvenční odezvy způsob, jakým se
vibrace přenášejí na osobu na sedadle. Tato charakterizace je však plně platná jen tehdy, pokud lze
soustavu člověk-sedadlo považovat za dostatečně lineární.

-- Vynechaný text --

