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ČSN EN 60068-2-47 ed. 2:2005 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-47: Zkoušky – Upevnění
vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky (idt IEC 60068-2-47:2005,
idt EN 60068-2-47:2005).

Dosud platná ČSN EN 60068-2-47:2000 se může používat souběžně s ČSN EN 60068-2-47 ed. 2:2005 do
2008-05-01.
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·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.
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Předmluva

Text dokumentu 104/363/FDIS, budoucího 1. vydání normy IEC 60068-2-80, vypracovaný v technické
komisi IEC TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek byl předložen k paralelnímu
hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60068-2-80 dne 2005-06-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              



vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                      (dop)       2006-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2008-06-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60068-2-80:2005 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Při této metodě zkoušení vibracemi ve smíšeném módu je nutné použít číslicové řízení
širokopásmových náhodných vibrací a techniky sdružené s kombinací sinusových vibrací a/nebo
specifikovaných úzkopásmových náhodných vibrací se základními širokopásmovými náhodnými
vibracemi.

Tato norma je určena pro všeobecné použití u součástek, zařízení a jiných produktů, dále nazývaných
jako „vzorky“, když se u vzorků požaduje simulace širokopásmových odezev složité povahy.

Tato zkušební metoda je založena především na použití elektrodynamického nebo servohydraulického
vibračního generátoru vybaveného příslušným počítačovým řídicím systémem a používaného jako
vibrační zkušební systém.

Je nutné zdůraznit, že zkoušení ve smíšeném módu vždy vyžaduje určitý stupeň inženýrského úsudku
a jak dodavatel, tak odběratel si mají být této skutečnosti plně vědomi. Od zpracovatele příslušné
specifikace se očekává, že si zvolí zkušební postup a hodnoty stupně přísnosti vhodné pro vzorek a jeho
používání.
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1 Rozsah platnosti
Tato část normy IEC 60068 je určena pro všeobecné použití při zkoušení vzorků, když se u nich
požaduje simulace buzení vibracemi složité a smíšené povahy.

Účelem zkoušky je prokázat, že vzorek přiměřeně odolává specifikovanému buzení ve smíšeném
módu bez nepřijatelného zhoršení jeho funkčních a/nebo konstrukčních technických parametrů. Tato
metoda je zvláš» užitečná vzhledem k tomu, že je možné ji přizpůsobit prostředí se smíšeným
módem, když jsou k dispozici data o skutečném prostředí během života vzorku.

Tato zkouška též pomáhá odhalit kumulované vlivy namáhání vyvolané náhodnými vibracemi
smíšenými se sinusovými a/nebo náhodnými vibracemi a z těchto vlivů vyplývající mechanicky slabá
místa a zhoršení specifikovaných technických parametrů a použití těchto informací spolu s příslušnou
specifikací umožňuje posoudit přijatelnost vzorků. V některých případech lze tuto normu též použít k
prokázání mechanické robustnosti vzorků.

Tato norma je použitelná pro vzorky, které mohou být vystaveny vibracím náhodné a/nebo
kombinované náhodné a deterministické povahy vyplývajícím z přepravy nebo skutečných podmínek
prostředí během života vzorků, například v letadle či v kosmických lodích, a pro vzorky ve svých
přepravních obalech, pokud je lze považovat za součást samotného vzorku.

Ačkoliv je tato norma určena především pro elektrotechnické vzorky, neomezuje se její použití na
takové vzorky a smí se používat i v jiných oblastech, pokud je to žádoucí.



2 Normativní odkazy
Pro používání tohoto dokumentu jsou nezbytné dále uvedené referenční dokumenty. U datovaných
odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního
dokumentu (včetně změn).

IEC 60050(300):2001 Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Elektrická a elektronická měření a
měřicí přístroje -      
Část 311: Všeobecné termíny měření    
Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření         
Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů   
Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

(International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Electrical and electronic measurements nad
measuring instruments -    
Part 311: General terms relating to measuremets           
Part 312: General terms relating to electrical measurements       
Part 313: Types of electrical measuring instruments       
Part 314: Specific terms according to the type of instrument)

IEC 60068-1:1988 Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod  
(Environmental testing - Part 1: General and guidance)

IEC 60068-2-6:1995 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-6: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace
(sinusové)           
(Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal))

IEC 60068-2-47:1999 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkušební metody - Upevnění součástek,
zařízení a jiných předmětů pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky         
(Environmental testing - Part 2-47: Test methods - Mounting of components, equipment and other
articles for vibration, impact and similar dynamic tests)

IEC 60068-2-64:1993 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkušební metody - Zkouška Fh: Náhodné
širokopásmové vibrace (číslicově řízené) a návod     
(Environmental testing - Part 2-64: Test methods - Test Fh: Vibration, broadband, random (digital
control) and guidance)

IEC 60068-3-8:2003 Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-8: Doprovodná dokumentace a návod - Volba
zkoušek vibracemi       
(Environmental testing - Part 3-8: Supporting documentation and guidance - Selecting amongst
vibration tests)
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IEC 60068-5-2:1990 Zkoušení vlivů prostředí - Část 5-2: Návod pro navrhování zkušebních metod -
Termíny a definice         
(Environmental testing - Part 5-2: Guide to drafting of test methods - Terms and definitions)



ISO 2041:1990 Vibrace a rázy - Slovník 
(Vibration and shock - Vocabulary)

-- Vynechaný text --


