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Úvod

V této části IEC 60068 jsou podrobně popsány metody pro zkoušení součástek, zařízení a jiných
elektrotechnických výrobků (dále uváděných jako „vzorky“), které mohou být při používání vystaveny
krátkodobým dynamickým silám náhodného nebo kmitavého typu, jejichž typickými příklady jsou
namáhání vznikající v zařízení v důsledku zemětřesení, výbuchů a určitých etap přepravy nebo vlivem
přechodných krátkodobých vibrací ve strojním zařízení.

Charakteristiky těchto sil a tlumení vzorků mohou být takové, že vibrační odezva vzorku nedosáhne
ustáleného stavu.

Zkouška metodou časového průběhu, která se provádí po předběžném vyšetření vibrační odezvy na
sinusové nebo náhodné vibrace, se skládá z vystavení vzorku vibracím (zrychlení, rychlosti či
výchylce), jejichž časový průběh je specifikován pomocí spektra odezvy s charakteristikami
napodobujícími účinky dynamických sil.

Časový průběh může být odvozen nebo získán:

z přirozené události (přirozený časový průběh);●

umělý časový průběh.

 

 

  

Pro přizpůsobení požadavkům na stupně přísnosti zkoušky je obecně
nezbytné provést určité úpravy časového průběhu.Použití časového průběhu
umožňuje, aby jediná zkušební vlna tvořila obálku širokopásmového spektra
odezvy.Je možné, aby na všechny módy vzorku v ose (nebo osách) vybuzení
působilo buzení současně a aby následně bylo obecně bráno v úvahu
namáhání pocházející od kombinovaných vlivů vázaných módů.Při zkoušce
metodou sinusových impulzů je vzorek buzen na pevných kmitočtech předem
nastaveným počtem sinusových impulzů (viz obrázek 1). Tyto pevné zkušební
kmitočty jsou určené zkušební kmitočty nebo kritické kmitočty zjištěné
pomocí zkoušky sinusovými vibracemi (IEC 60068-2-6) nebo obojí. Mezi

jednotlivé sinusové impulzy se zařazují přestávky, aby mohla doznít volná odezva vzorku.Zpracovatelé
specifikací naleznou v kapitole 12 seznam podrobností, u kterých mají uvážit, zda je mají začlenit do specifikace,
a v příloze A návod, v němž jsou uvedeny nutné dodatečné informace.       ČSN EN 60068-2-57 ed. 2 Obrázek
1 – Sled pěti sinusových impulzů s pěti cykly  1 Předmět normyV této části normy IEC 60068 je uveden
normalizovaný postup pro stanovení schopnosti vzorku odolávat specifikovaným stupňům přísnosti přechodných
vibrací pomocí metody časového průběhu a metody sinusových
impulzů.Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


