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ANOTACE 

Tématem této diplomové práce je zpracování podrobné studie o normách ISO, které se 
zabývají dynamikou motorových vozidel, zkouškami a měřením proměnných, které umožňují 
toto chování popsat a modelovat. Přílohou práce je podrobný přehled všech nalezených norem 
se vztahem k dané problematice. Norma ISO 15037-1 Silniční vozidla – zkušební metody pro 
dynamiku vozidel. Část 1: Všeobecné podmínky pro osobní vozy je popsána podrobně, včetně 
formulářů zkušebních zpráv a dodatku C a D. 

Dále je v práci popsán minimální model měřicího systému, který splňuje požadavky 
kladené normou ISO 15037-1, je zde uveden detailní popis všech snímačů, použitých k měření 
požadovaných proměnných a stručný popis snímačů, které slouží k měření dalších veličin. 

Měřicí možnosti přístrojového vybavení měřicího systému RIO ÚADI FSI Brno jsou 
následně porovnány s požadavky kladenými normou, a je konstatováno, že splňují všechna 
stanovená kritéria. Vzhledem k tomu, že požadavky kladené normou jsou velmi mírné, zatímco 
vybavení ÚADI FSI Brno je na vysoké technologické úrovni a většina použitých snímačů je 
přímo určena pro měření dynamických parametrů vozidel, včetně vozidel závodních, nemá 
systém s dodržením normy žádné problémy.  
 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Dynamika vozidla, měřicí řetězec, norma ISO 15037, úhel volantu, moment síly volantu, 
rychlost v dopředném směru, úhel vybočení, rychlost v příčném směru, zrychlení v dopředném 
směru, zrychlení v příčném směru, rychlost vybočení, rychlost sklonu, rychlost náklonu, úhel 
sklonu, úhel náklonu, výstupní signál, kritérium vztažné normy. 
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ABSTRACT 

This work is focused on the development of a thorough study about ISO standards 
focused on the vehicle dynamics, standardized tests of vehicle dynamics and measured variables 
that allow us to describe and model the behaviour of riding vehicles properly. In the Appendix 
A of the thesis, there is a list of all known ISO standards dealing with given topic. The standard 
ISO 15037-1 Road vehicles – Vehicle dynamics test methods, Part 1: General conditions for 
passenger cars is described in detail, including the forms for test reports and the Appendix C 
and D. 

In the thesis, there is also described a model of minimal needed measurig system that is 
still in good accordance with the standard ISO 15037-1 and fulfills all its requirements. Detailed 
description of all used sensors that are used to measure required variables is given, as well as a 
short description of all sensors that are used for measurement of other variables.  

After that, measurement abilities of the instrumentation of measuring system RIO used in 
ÚADI FSI Brno is compared and confronted with requirements given by the standard, to see, if 
all given criteria are properly fulfilled. Because of the fact that standard-given criteria are quite 
mild, while the equipment of the faculty is high-level technology, mostly made directly for 
measuring of dynamic parameters of the vehicles, including racing vehicles, the system is in full 
accordance with the standard ISO 15037-1. 
 

KEY WORDS 

Vehicle dynamics, measurement, the standard ISO 15037-1, steering-wheel angle, steering 
wheel torque, longitudinal velocity, sideslip angle, lateral velocity, longitudinal acceleration, 
lateral acceleration, yaw velocity, roll velocity, pitch velocity, roll angle, pitch angle, output, 
standard criterion. 
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1. ÚVOD 

Jedním z nejdůležitějších směrů, jimiž se ubírá budoucí vývoj nových vozidel, je neustále se 
zvyšující úroveň bezpečnosti přepravovaných osob i ostatních účastníků silničního provozu. 
Důkladná znalost dynamického chování vozidla proto představuje významný faktor, který má 
vliv na bezpečnost silničního provozu. Je důležité, aby byl řidič při jízdě schopen předvídat 
odezvu vozidla, a všechna vylepšení, která se z tohoto důvodu do aut montují, je třeba důkladně 
prostudovat z dynamického hlediska. 

Experimentální studie dynamiky vozidla zahrnuje stanovení zkušební metody, stanovení 
proměnných, které jsou předmětem měření, určení nezbytné přístrojové techniky, vlastní 
provedení zkoušek a zpracování naměřených dat. 

Aby bylo možné naměřené výsledky porovnávat, je výhodné řídit se při provádění zkoušek 
dynamického chování vozidla normou, která stanoví jednak měřené proměnné – tj. sadu 
stěžejních fyzikálních veličin, které charakterizují dynamiku vozidla, za druhé podmínky měření 
– tj. přírodní a povětrnostní podmínky, za kterých má smysl měření provádět, aby mělo 
potřebnou vypovídací hodnotu, a soubor technických parametrů vozidla plus způsobů zacházení 
s daným vozidlem, jehož dodržování napomáhá jednak reprodukovatelnosti prováděných 
zkoušek, jednak umožňuje snadnější srovnávání výsledků s měřeními prováděnými u jiných 
vozidel nebo na jiných pracovištích. V neposlední řadě je normou standardizována i zkušební 
zpráva, která je shrnuta do dvou formulářů: Dodatek A normy  ISO 15037-1 (stanovený 
normou): Zkušební zpráva – všeobecné údaje  a Dodatek B normy  ISO 15037-1 (stanovený 
normou): Zkušební zpráva – zkušební podmínky. 

 
Cílem této práce je vytvořit přehled požadavků, které klade norma ISO 15037-1 „Silniční 

vozidla: Zkušební metody pro testování dynamiky vozidla. Část 1: Všeobecné podmínky pro 
osobní vozy“ na proces měření a vyhodnocování signálů z jedoucího vozidla, konfrontovat tyto 
požadavky s parametry měřicího systému, používaného na pracovišti Ústavu automobilového a 
dopravního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT Brno a posoudit, zda výše uvedený 
systém splňuje požadavky stanovené normou. 
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2. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE ISO, TECHNICKÁ 

KOMISE 22 A PŘEHLED NOREM 

2.1 Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) 

Jedním z cílů této práce je nastudovat vztažné normy ISO / DIS a zjistit, jaká kritéria 
stanoví na měřicí řetězec a na výstupní signály u vozidel. V rámci Mezinárodní organizace 
pro standardizaci (International Organisation for Standardization, ISO) spadá tato problematika 
do působnosti Technické komise 22 (Technical Commitee 22, TC 22). [1] 

Náplň práce této komise tvoří veškeré otázky týkající se standardizace související 
s kompatibilitou, možností výměny dílů a bezpečností, se zvláštním důrazem na terminologii a 
testovací postupy (včetně charakteristiky přístrojového vybavení) pro hodnocení výkonu 
následujících typů silničních vozidel a jejich vybavení, jak je uvedeno v Článku 1 Dohody 
o silniční dopravě, uzavřené ve Vídni v roce 1968 pod dohledem OSN, tj. 

 

mopedy (položka m); 
motocykly (položka n); 
motorová vozidla (položka p); 
přívěsy (položka q); 
semi-trailery (položka r); 
lehké přívěsy (položka s); 
kombinovaná vozidla (položka t); 
kloubová vozidla (položka u). 
 
Celkový počet dosud vydaných ISO norem souvisejících s činností TC 22 a jejích 

subkomisí činí v současné době 717, z toho 58 vydaných norem ISO spadá přímo do působnosti 
TC 22. Komise má 25 účastnických zemí, 44 pozorovatelů a v současné době sedm aktivních 
pracovních skupin a 19 technických subkomisí: 

 
Tab. 1: Seznam subkomisí skupin Technické komise 22 
 
 

TC 22/SC 1  Příslušenství pro zapalování 
TC 22/SC 2  Brzdové systémy a příslušenství 
TC 22/SC 3  Elektrické a elektronické vybavení 
TC 22/SC 4  Karavany a lehké přívěsy 
TC 22/SC 5  Zkoušky motorů 
TC 22/SC 7  Vstřikovací zařízení a filtry používané u silničních vozidel 
TC 22/SC 8  Světla a světelná signalizace 
TC 22/SC 9  Dynamika vozidla a jízdní způsobilost 
TC 22/SC 10  Postupy nárazových zkoušek 
TC 22/SC 11  Bezpečnostní skla 
TC 22/SC 12  Pasivní bezpečností protihavarijní systémy 
TC 22/SC 13  Ergonomika silničních vozidel 
TC 22/SC 15  Zaměnitelnost dílů nákladních vozidel a autobusů 
TC 22/SC 17  Viditelnost 
TC 22/SC 19  Ráfky 
TC 22/SC 21  Silniční vozidla s elektrickým pohonem 
TC 22/SC 22  Motocycly 
TC 22/SC 23  Mopedy 
TC 22/SC 25  Vozidla na plyn 
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Tab. 2: Seznam pracovních skupin Technické komise 22 
 
 

TC 22/WG 1 Pístní kroužky 
TC 22/JWG 1 Společný projekt s ISO/TC 22-IEC/TC 79 WG :  

Systémy alarmů pro silniční vozidla 
TC 22/WG 4 Dostupnost vozidel pro osoby se sníženou pohyblivostí 
TC 22/WG 5 Autorádia 
TC 22/WG 9 Pístní čepy 
TC 22/WG 12 Monitorování tlapu v pneumatikách 
TC 22/WG 14 Mobilní klimatizační systémy (MAC)  

 

 
 
 
2.2 Seznam norem ISO podle subkomisí TC 22 

Úplný výčet norem ISO, které se zabývají problematikou motorových vozidel, je značně 
rozsáhlý – soupis anglických a českých názvů v současné době platných norem, jejich korekcí a 
novelizací, který je v této práci uveden jako Příloha 1., má 32 stran textu a je proto 
pro přehlednost zařazen v zadní části práce jako příloha.  

Normy ISO nejsou běžně dostupné a každý, kdo je potřebuje, si musí koupit papírový 
výtisk příslušné normy, který nesmí dále kopírovat. Z tohoto důvodu je dále provedená rešerše 
omezena na výčet norem, které úzce souvisejí s řešenou problematikou, a detailně se zabývá 
pouze normou ISO 15037-1:2006 E: „Road vehicles: Vehicle dynamics test methods. Part 1: 
General conditions for passenger cars“. tj. „Silniční vozidla: Zkušební metody pro testování 
dynamiky vozidla. Část 1: Všeobecné podmínky pro osobní vozy“. 

Mezi další nejdůležitější normy, které poskytují informace o analýze dynamiky vozidla a 
přístrojovém vybavení používaném při měření, patří kromě normy ISO 15037-1: Vehicle 
dynamics test methods. General conditions for passenger cars [2] tyto položky: 

 
· ISO 7401:  Lateral transient response test method  
 

     Zkušební metody přechodné příčné odezvy  [3]  
 
· ISO 4138:  Steady-state circular driving behaviour. Open-loop test procedure  
 

Chování při stálé jízdě v kruhu. Zkušební metody otevřené smyčky [4]  
 

· ISO 9816:  Power-off reactions of a vehicle in a turn. Open-loop test method  
 

Reakce vozidla při otáčení při vypnutí motoru. Zkušební metoda otevřené 
smyčky [5]  
 

· ISO TR 8725: Transient open-loop response test method with one period of sinusoidal input  
 

Zkušební metody přechodné odezvy otevřené smyčky s jednou periodou  
sinusového vstupu [6]  
 

· ISO TR 8726: Transient open-loop response test method with pseudo-random steering input 
 

Zkušební metody přechodné odezvy otevřené smyčky s pseudonáhodným  
zásahem do řízení [7]  
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3. MEZINÁRODNÍ NORMA ISO 15037-1 

3.1 Předmět normy ISO 15037-1 

V textu normy je doslovně uvedeno, že „tato část normy ISO 15307 specifikuje všeobecné 
podmínky, které je třeba dodržovat při určování dynamických vlastností vozidla podle 
zkušebních metod ISO.“ 

Vzhledem k tomu, že norma musí být použitelná na celém území EU pro všechna cílová 
vozidla a širokou škálu měřicích soustav sestavených z různých snímačů, je vlastní text normy 
velice obecný. 

Jedinou zásadní informaci představuje výčet stanovovaných proměnných a pro ně 
definovaných maximálních přípustných odchylek. Samotná norma však uvádí, že výčet 
proměnných nemusí být postačující a závisí na použité měřicí metodě, přičemž měřicí metody 
nejsou předmětem dané normy a dozvídáme se pouze, že do zkušební zprávy „bude zapsáno“, 
jaká měřicí metoda byla použita. 

Větší část textu normy se zabývá poměrně běžnými jevy – např. že silnice zpravidla není 
rovná, venku fouká vítr, součástky vozidla se chovají odlišně ve studeném a zahřátém stavu, 
hloubka vzorku pneumatik se jejich používáním snižuje a proti aliasingovým chybám pomáhají 
antialiasingové filtry. 

Jsou zde také popsány dva typy zkušební jízdy: rovnovážná jízda přímo vpřed a 
rovnovážná jízda v kruhu.  

Většina technických specifikací je udána jednoduše „dle specifikace výrobce“, a to 
prakticky u všeho, od montáže senzorů až po nahuštění pneumatik. 

 
 

3.2  Norma ISO 15037-1 a autorská práva 
 
 Norma ISO 15037-1 je majetkem organizace ISO a je v ní přímo uvedeno, že „žádná 
část této publikace nesmí být kopírována ani využívána v žádné formě a žádnými prostředky, 
elektronickými ani mechanickými, včetně fotokopírování a mikrofilmů, bez písemného 
povolení ISO“. To je pravpěpodobně důvod, proč není k dispozici český překlad textu normy a 
proč nejsou ani originální texty norem volně k dispozici na Internetu. 
 Pokud je diplomantce známo, situace s normami ČSN je podobná, s tím rozdílem, že 
text každé normy lze snadno zakoupit za částku, která nepředstavuje zátěž pro volně využitelné 
příjmy pracujícího člověka ani pro rozpočet malé soukromé firmy. 
 Diplomantovi nepřísluší posoudit, nakolik má smysl stanovovat cokoli normou 
ve chvíli, kdy tato norma v zásadě není veřejnosti dostupná. Nicméně v situaci, kdy je normu 
třeba nejprve zakoupit (přičemž cena norem ISO na rozdíl od norem ČSN již není 
zanedbatelná), následně je třeba zakoupit větší počet dalších norem, na které se původní norma 
odvolává, a poté by si potenciální uživatel měl teoreticky vyžádat od ISO písemné povolení 
k využívání daných norem, je zřejmé, že celý proces není příliš praktický. 
 Norma ISO uvádí čtyři normativní reference – odkazy na další normy ISO, kde jsou 
definovány pojmy a terminologie údajně potřebné pro plné porozumnění normě ISO 15037-1, 
v dalším textu se odvolává na další normy ISO, a sice se přímo neodvolává na normy 
zkušebních metod, ale také je nespecifikuje a uživatel, který by chtěl použít některou 
normovanou testovací metodu, by si musel koupit další normu, ve které je metoda popsána. 
 Následující „překlad“ nemůže být s ohledem na autorská práva přesný. Text proto není 
přeložen zcela doslovně, nicméně dostatečně podrobně seznámí čtenáře s obsahem normy. 
Překladateli to zároveň umožnilo nahradit tvrdošíjně používaný budoucí čas vhodnějšími 
formulacemi. Některé nestandardní prvky, jako použití slova chyba místo standardní odchylka a 
m/s2 místo m.s-2, jsou pro ilustraci úmyslně ponechány beze změn. 
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3.3  Mezinárodní norma ISO 15037-1, druhé vydání, 15. 8, 2006 
 
 

Silniční vozidla – metody pro testování  
dynamiky vozidla 

Část 1: Obecné podmínky pro osobní automobily 
 
 
Úvod: 

Dynamické chování silničních vozidel je tou nejdůležitější součástí aktivní bezpečnosti 
vozidla. Každé dané vozidlo vytváří spolu s řidičem a okolním prostředím unikátní systém 
uzavřené smyčky. Hodnocení dynamického chování vozidla proto představuje velmi složitý 
úkol, protože zde dochází k závažné interakci mezi uvedenými prvky řidič-vozidlo-prostředí, 
z nichž každý sám o sobě představuje složitý systém. 

Testovací podmínky mají na výsledky zkoušek velký vliv. Srovnatelné jsou pouze výsledky 
zkoušek prováděných za stejných podmínek. 

 
1. Záměr 

Tato část normy ISO 15307 specifikuje všeobecné podmínky, které je třeba dodržovat 
při určování dynamických vlastností vozidla podle zkušebních metod ISO. 

Zejména jsou zde specifikovány všeobecné podmínky pro 
- proměnné, 
- měřicí vybavení a zpracování dat 
- prostředí (zkušební dráha a rychlost větru), 
- příprava zkušebního vozidla (vyladění a náklad), 
- počáteční řízení, a 
- zkušební zprávy (všeobecné údaje a zkušební podmínky). 
Tyto položky mají všeobecný význam, který nezávisí na konkrétní metodě testování 

dynamiky vozidla. Je zapotřebí je dodržovat při určování dynamických vlastností vozidla, 
pokud aktuální norma zkušební metody přímo nestanoví jiné podmínky. 

Tato část normy ISO 15037 je platná pro osobní auta v rámci definice ISO 3833 a pro lehká 
nákladní auta. 

Pozn.: Všeobecné podmínky definované stávající normou pro dynamiku vozidla zůstávají 
v platnosti, dokud nebude tato část normy novelizována. 

 
2. Odkazy na další normy 

K použití tohoto dokumentu jsou zapotřebí následující dokumenty. Pokud je u dokumentu 
uvedena datace, vztahuje se odkaz pouze na uvedenou citaci. Kde datum uvedeno není, tam 
zůstává v platnosti poslední vydání uvedeného dokumentu (včetně veškerých dodatků). 

 
- ISO 1176, Road vehicles – Masses – Vocabulary and codes 

Silniční vozidla – Hmotnosti – Terminologie a kódy 
- ISO 2416, Passenger cars – Mass distribution 

Osobní automobily – Rozložení hmotnosti 
- ISO 3833, silniční vozidla – Typy – Terms and definitions 

Silniční vozidla – Typy – Pojmy a definice 
- ISO 8855, Road vehicles – Vehicle dynamics and road-holding ability – Vocabulary 

Silniční vozidla – Dynamika vozidla a schopnost setrvat na vozovce – Terminologie 
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3. Proměnné 
 
3.1 Referenční systém 
 

K popisu chování vozidla při specifických zkušebních situacích řidiče se používají pohybové 
proměnné v kartézské soustavě souřadnic (X, Y, Z) (viz ISO 8855). 

Umístění počátku souřadnicové soustavy vozidla (XV, YV, Zv) leží v referenčním bodě, jehož 
umístění je třeba uvést ve zprávě (viz dodatek A). 

Pozn.: Vhodnou pozici pro referenční bod vozidla představuje (1) jeho těžiště a (2) místo 
s pevným geometrickým umístěním, např. na ose podélné symetrie ve výšce těžiště vozidla 
uprostřed rozvoru podvozku. Umístění referenčního bodu do těžiště vozidla je velmi výhodné 
pro analytické vyhodnocení výsledků testování jednotlivých vozidel, ale může působit potíže při 
porovnávání výsledků pro různá vozidla. Umístění referenčního bodu do geometricky pevné 
pozice je mnohem pohodlnější při porovnávání výsledků z různých zkoušek, ale komplikuje 
teoretickou analýzu. 

 
3.2 Stanovované proměnné 

 

Při popisu dynamiky vozidla z hlediska vstupu řidiče a odezvy vozidla jsou zásadně důležité 
tyto proměnné: 

 
- úhel volantu (δH) 
- moment síly volantu (MH) 
- rychlost v podélném směru (vX) 
- úhel vybočení (β) nebo rychlost v příčném směru (vY) 
- zrychlení v podélném směru (aX) 
- zrychlení v příčném směru (aY) 
- rychlost vybočení (dψ/dt) 
- rychlost sklonu (dφ/dt) 
- rychlost náklonu (dθ/dt) 
- úhel sklonu (φ) a 
- úhel náklonu (θ). 
 
Tyto proměnné jsou definovány normou ISO 8855. 
Ve všech normách, které se odkazují na normu ISO 15037, by mělo být uvedeno, které 

proměnné pro ně platí. V závislosti na typu normy mohou být požadovány nebo doporučeny 
ještě další proměnné. 

 
Pozn.: Tyto proměnné mohou být stanoveny přímým měřením nebo výpočtem z naměřených 

hodnot. 
 

4. Měřicí vybavení 
 
4.1 Popis 
 Časový průběh měřených veličin je třeba zaznamenávat časovým multikanálovým 
záznamovým zařízením pomocí vhodných snímačů (viz dodatek C). Typické provozní rozsahy a 
doporučená maximální chyba snímačů a záznamových zařízení je uvedena v Tabulce 1 (normy). 
Uvedených přesností je třeba dosáhnout jak v případě, že jsou proměnné měřeny přímo, tak při 
jejich stanovení výpočtem. 
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Tab. 3: Proměnné, jejich typické provozní rozsahy a doporučené maximální chyby 
 

Proměnná Typický provozní rozsah Doporučená max. celková chyba 
Úhel volantu -360° až 360° ± 1° pro δH < 50° 

± 2° pro δH > 50° a < 180° 
± 4° pro δH > 180° 

Moment síly volantu -30 Nm až 30 Nm ± 0,1 Nm pro MH < 10 Nm 
± 0,3 Nm pro MH > 10 Nm 

Podélná rychlost 0 km/hod. až 180 km/hod. ± 1 km/hod. pro vX < 100 km/hod. 
± 2 km/hod. pro vX > 100 km/hod. 

Příčná rychlost -10 m/s až 10 m/s * ± 0,2 m/s 
Úhel vybočení -20° až 20° ± 0,3° 
Podélné zrychlení -15 m/s2 až 15 m/s2 ± 15 m/s2 
Příčné zrychlení -15 m/s2 až 15 m/s2 ± 15 m/s2 
Rychlost vybočení -50°/s až 50°/s ± 0,3°/s pro dψ/dt < 20° 

± 1°/s pro dψ/dt > 20° 
Rychlost náklonu -50°/s až 50°/s ± 0,3°/s pro dθ/dt < 20° 

± 1°/s pro dθ/dt > 20° 
Rychlost sklonu -50°/s až 50°/s ± 0,3°/s pro dφ/dt < 20° 

± 1°/s pro dφ/dt > 20° 
Úhel sklonu -15° až 15° ± 0,15° 
Úhel náklonu -15° až 15° ± 0,15° 

Pro následný výpočet některých charakteristik může být zapotřebí vyšší přesnost měření. 
Pokud některá chyba měření překročí doporučenou maximální hodnotu, měla by být tato 
skutečnost uvedena spolu s hodnotou maximální chyby ve zkušební zprávě (viz dodatek A). 

* Norma ISO překvapivě nepoužívá standardní zápis typu x.s-1, x.s-2 apod. Pozn. aut. 
 

4.2 Instalace snímačů 
 

Snímače by se měly instalovat podle pokynů výrobce, pokud takové pokyny existují, a to 
tak, aby mohly být stanoveny proměnné v souladu s pojmy a definicemi normy ISO 8855. 

Pokud snímač v dané pozici nemůže požadovanou proměnnou měřit, je zapotřebí provést 
vhodnou transformaci. 

 
4.3 Zpracování údajů 
 

4.3.1 Všeobecné 
Frekvenční rozsah relevantní pro zkoušky horizontální dynamiky je v rozsahu mezi 0 Hz a 

maximální použitelnou frekvencí fmax = 5 Hz. Podle toho, zda jsou data zpracována analogově 
nebo digitálně, jsou požadavky uvedeny v části 4.3.2 nebo 4.3.3. 
4.3.2 Zpracování analogových údajů 

Šířka pásma celého systému snímačů a záznamových zařízení nesmí přesahovat 8 Hz. 
Pro nezbytné filtrování signálů je zapotřebí používat filtry typu dolní propusť. Šířka pásma 

propustnosti (od 0 Hz do frekvence f0 při – 3 db) nesmí být užší než 9 Hz. Chyba amplitudy by 
neměla být menší než ± 0,5 % v relevantním frekvenčním rozsahu 0 Hz až 5 Hz. Všechny 
analogové signály musí být zpracovány pomocí filtrů s dostatečně podobnou fázovou 
charakteristikou, aby bylo jisté, že rozdíly zpoždění způsobené filtrováním budou splňovat 
podmínky na požadovanou přesnost měření času. 

Pozn.: Při analogové filtraci signálů o rozdílném frekvenčním obsahu může dojít k fázovému 
posunu. V takovém případě se upřednostňuje metoda digitálního zpracování dat, popsaná v části 
4.3.3 
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4.3.3 Digitální zpracování údajů 
 
 

4.3.3.1 Všeobecné faktory brané v úvahu 
Při úpravě analogových signálů je třeba vzít v úvahu atenuaci amplitudy filtru a rychlost 

vzorkování, aby se předešlo chybám aliasingu, fázovému zpoždění při filtraci a časovému 
zpoždění. U vzorkování a digitalizace je třeba posoudit zesílení signálu před vzorkováním, aby 
se minimalizovaly chyby digitalizace; počet bitů / jeden vzorek; počet vzorků na cyklus; 
zesílení vzorku a přidržení hodnoty a časové rozložení vzorků. V oblasti další, bezfázové 
digitální filtrace je třeba vzít v úvahu výběr pásem propustnosti a nepropustnosti, atenuaci a 
přípustné vlnění u každého z nich a korekci fázového zpoždění filtrů. Každý z těchto faktorů je 
zapotřebí posoudit tak, aby se dosáhlo celkové přesnosti sběru dat ± 0,5 %. 

Atenuace a informace o fázovém posunu pro Butterworthův filtr  - viz dodatek D. 
 
4.3.3.2 Chyby aliasingu a antialiasingové filtry 

Aby se zabránilo vzniku nekorigovatelných aliasingových chyb, měl by být analogový signál 
před měřením a digitalizací správně filtrován. Řád použitých filtrů a jejich pásma propustnosti 
je třeba vybrat s ohledem jednak na požadovanou plochost v relevantním rozsahu frekvencí, tak 
na frekvenci vzorkování. 

Minimální charakteristiky filtrů a rychlost vzorkování by měly být následující: 
a) v relevantním rozsahu frekvencí od 0 Hz do fmax = 5 Hz, s maximální atenuací 

analogového signálu menší než rozlišení digitalizovaného signálu, a 
b) v polovině vzorkovací frekvence (tj. při Nyquistově čili „p řeklápěcí“ frekvenci) jsou 

amplitudy všech frekvenčních složek signálu i šumu sníženy na hodnotu nižší než 
digitální rozlišení. 

Pro rozlišení 0,05% by měla být atenuace filtru menší než 0,05 % do 5 Hz, pro všechny 
frekvence vyšší než 1/2 vzorkovací frekvence by měla být atenuace vyšší než 99,95 %. 

Doporučuje se, aby byly antialiasingové filtry řádu 4 nebo vyššího (viz dodatek D). 
Ačkoli je požadována filtrace na antialiasing, je zapotřebí se vyhnout přílišné analogové 

filtraci. Kromě toho by měly mít všechny filtry dostatečně podobnou fázovou charakteristiku, 
aby bylo jisté, že rozdíly zpoždění signálů budou splňovat podmínky na požadovanou přesnost 
měření času. 

Pozn.: Fázový posun je zvláště důležitý tam, kde jsou násobením naměřených údajů 
vypočteny nové proměnné, protože při násobení amplitud se sčítá fázový posun a s ním 
související časová prodleva. Fázový posun a časové zpoždění se snižují při zvýšení ořezové 
frekvence filtru f0. Jsou-li známy rovnice, popisující filtry použité před vzorkováním, bývá 
praktické odstranit jejich fázový posun a časové zpoždění jednoduchým algoritmem, 
provedeným ve frekvenční oblasti. 
 
4.3.3.3 Vzorkování dat a digitalizace 

Při frekvenci 5 Hz se amplituda signálu mění asi o 3 % za milisekundu. Aby byly dynamické 
chyby způsobené změnou analogového vstupu omezeny na 0,1 %, čas vzorkování nebo 
digitalizace by měl být menší než 32 µs. Každá dvojice nebo sada datových vzorků, která má 
být porovnávána, musí být pořízena současně nebo v dostatečně krátkém časovém rozmezí. 

Digitalizační systém by měl mít rozlišení 12 bitů (± 0,05 %) nebo vyšší a přesnost 2 LSB (± 
0,1 %). Zesílení analogového signálu před digitalizací by mělo být takové, aby při procesu 
digitalizace kombinovaná chyba způsobená výsledným rozlišením a nepřesností digitalizace 
nepřesáhla 0,2 %. 
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4.3.3.4 Digitální filtrace 
Pro filtraci navzorkovaných dat při vyhodnocování dat se používají bezfázové digitální filtry 

(s nulovým fázovým posunem), které splňují následující charakteristiky (viz obr. 1): 
- pásmo propustnosti je v rozsahu od 0 Hz do 5 Hz, 
- nepropustné pásmo začíná mezi 10 Hz a 15 Hz, 
- zesílení filtru v propustné oblasti je 1 ± 0,005 (100 ± 0,5 %), 
- zesílení filtru v nepropustné oblasti je ± 0,01 ( ± 1 %) 
 
Obr. 1: Požadovaná charakteristika digitálních filtrů bez fázového posunu 

Legenda: X – frekvence, f[Hz], Y – zesílení filtru, a – propustné pásmo, b – nepropustné pásmo 
 

 
5. Zkušební podmínky 
 
5.1 Všeobecné 

Zde jsou uvedena omezení a specifikace okolních podmínek a podmínek prostředí pro 
testování vozidla. Tyto podmínky by se měly dodržovat během specifických zkoušek. Veškeré 
odchylky by měly být uvedeny ve zkušební zprávě (viz dodatky A a B), včetně jednotlivých 
diagramů prezentace výsledků. Pro každou zkušební metodu by měly být zaznamenány 
podmínky měření, a podmínky, které nezůstávají konstantní (např. hloubka vzorku pneumatiky) 
by měly být zaznamenány v samostatné zkušební zprávě v souladu s dodatkem B. 

 
5.2 Zkušební dráha 

Všechny zkoušky by měly být provedeny na hladkém, čistém, suchém a rovnoměrně 
dlážděném silničním povrchu. Gradient povrchu zkušební vozovky by neměl přesáhnout 2 % 
(doporučuje se 1,5 %) v žádném směru při měření na jakémkoli intervalu od zkušební dráhy 
vozidla po 25 m. U každé zkoušky se podmínky povrchu vozovky a materiál vozovky uvádí 
ve zkušební zprávě (viz dodatek B). 

 
5.3 Rychlost větru 

Rychlost větru v okolním prostředí by během zkoušky neměla přesáhnout 5 m/s. U každé 
zkoušky se klimatické podmínky uvádí ve zkušební zprávě (viz dodatek B). 
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5.4. Zkušební vozidlo 
 
5.4.1 Všeobecné údaje 

Všeobecné údaje o zkušebním vozidle by měly být uvedeny ve zkušební zprávě, v dodatku 
A. Pro každou změnu specifikace vozidla (např. náklad) se všeobecné údaje musí 
zdokumentovat znovu. 

Je-li použito nové vozidlo, doporučuje se provést s ním před zahájením zkoušek přiměřenou 
jízdu „v záběhu“. 

Vzhledem k tomu, že v některých případech má teplota prostředí výrazný vliv na výsledky 
zkoušek, měl by tento fakt být brán v úvahu při porovnávání vozidel. 
 

5.4.2 Pneumatiky 
Pro zkoušky s obecnými pneumatikami by mělo být vozidlo vybaveno novými 

pneumatikami podle pokynů výrobce vozidla. Není-li výrobcem pneumatik uvedeno jinak, měly 
by mít v rámci záběhu pneumatiky najeto nejméně 150 km na zkušebním vozidle nebo 
na podobném vozidle, aniž by byly vystaveny nadměrně drsnému zacházení, jako je např. 
zbytečné brzdění, zrychlování, zatáčení, přejíždění obrubníku apod. Po jízdě v záběhu by měly 
pneumatiky zůstávat na zkušebním vozidle pro účely zkoušek na stejném místě. 

Pneumatiky by měly mít hloubku vzorku alespoň 90 % původní hodnoty po celé šířce 
vzorku a celém obvodu pneumatiky. 

Pneumatiky by neměly mít datum výroby starší než rok před datem zkoušky. Datum výroby 
se uvádí ve zkušební zprávě (viz dodatek B). 

Pneumatiky jsou nahuštěné na tlak uvedený výrobcem vozidla pro sestavu zkušebního 
vozidla pro zkoušky za běžných venkovních teplot. Tolerance pro nastavení tlaku 
v pneumatikách za studena je ± 5 kPa 1) pro tlaky do 250 kPa a ± 2 % pro tlaky vyšší než 250 
kPa. (1) 1 kPa = 10-2 bar = 103 N/m2) 

Tlak v pneumatikách a hloubka vzorku pneumatik před zahřátím pneumatik se uvádí 
ve zkušební zprávě (viz dodatek B). 

Zkoušky lze provádět také za jiných podmínek než s obecnými pneumatikami. Podrobnosti 
se uvádí ve zkušební zprávě (viz dodatek B). 

Pozn.: Šířka vzorku je šířka té části pneumatiky, která je v případě, že je pneumatika správně 
nahuštěna, v kontaktu s povrchem vozovky při normální rovné jízdě. 

Vzhledem k tomu, že hloubka vzorku nebo nerovnoměrné opotřebení vzorku mohou mít 
značný vliv na výsledky zkoušek, se doporučuje brát tento faktor v úvahu při porovnávání 
vozidel. 
 

5.4.3 Provozní součástky 
Za standardních zkušebních podmínek se tam, kde je pravděpodobné, že typ (např. číslo 

součásti, číslo modelu) a stav (např. nastavení tlumiče a úprava geometrie pérování) součástek 
ovlivní výsledky zkoušek, používají součástky udané výrobcem. Veškeré odchylky 
od doporučení výrobce se zaznamenávají v soupisu všeobecných údajů (viz dodatek A). 
 

5.4.4 Podmínky zatížení vozidla 
Zkušební hmotnost se pohybuje mezi vlastní hmotností vozidla (ISO 1176, ISO M-06) plus 

hmotnost řidiče a zkušebního vybavení (jejich celková hmotnost by neměla přesáhnout 150 kg) 
a maximálním povoleným celkovým zatížením (ISO 1176, ISO M-08).  

Nelze překročit maximální povolené zatížení na jednu nápravu (ISO 1176, ISO-M13). 
Je zapotřebí dát pozor, aby zatížení vytvořilo co nejmenší odchylku od původního těžiště a 

momentů setrvačnosti ve srovnání se zatížením vozidla při normálním používání (viz ISO 
2416). Určí se výsledná zátěž kol a zaznamená se ve zkušební zprávě (viz dodatek A). 
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6. Zkušební metoda 
 
6.1 Zahřátí 

Všechny relevantní součástky vozidla se musí před zkouškou zahřát, aby součástky dosáhly 
teplot běžných za normálních jízdních podmínek. Pneumatiky se před zkouškami musí zahřát, 
aby dosáhly rovnovážných teplot a tlaků teplot běžných za normálních jízdních podmínek. 

Vhodným způsobem pro zahřátí pneumatik je postup ekvivalentní jízdě zkušební rychlostí 
na vzdálenost 10 km nebo jízdě 500 m s laterálním zrychlením 3 m/s2 (se zatáčením v levém i 
v pravém směru). 

 
6.2 Počáteční jízdní podmínky 
 
6.2.1 Všeobecné 

U většiny zkušebních metod pro měření dynamiky vozidel jsou specifikovány počáteční 
zkušební podmínky. Může se jednat buď o rovnoměrnou jízdu přímo vpřed nebo 
o rovnoměrnou jízdu v kruhu. 

Nejsou-li v normě zkušební metody přímo definovány specifické požadavky, měla by se 
u vozidel s manuální převodovkou zkouška provádět na nejvyšší možný stupeň převodu a 
u vozidel s automatickou převodovkou na drive D. Pozice řadící páky a vybraný řídící program 
se zaznamenává ve zkušební zprávě (viz dodatek B). 

Pozice volantu a plynový pedál by měly být během počáteční jízdy drženy v tak konstantní 
poloze, jak jen to bude možné. Okamžik pozorování tss pro hodnocení rovnovážných podmínek 
je definován jako časový okamžik zpravidla v rozmezí 0,5 s až 0,8 s před referenčním časem t0 
specifické zkušební metody (viz poznámka dole). Počáteční podmínky jsou považovány 
za dostatečně konstantní, pokud jsou splněny podmínky na okamžik pozorování tss 6.2.2 a 6.2.3 
(viz Obr. 2., kde je také uvedena definice t1 a t2). 

Pozn.: Pro zkušební metody, které se používají k měření rovnovážných hodnot (např. ISO 
4138), je okamžik pozorování tss identický s časem t0.  
 
6.2.2 Rovnovážná jízda v přímém směru 

Dopředná rychlost za počátečních jízdních podmínek by se neměla lišit o více než ± 1 
km/hod (± 2 km/hod pro rychlosti přesahující 100 km/hod.) pro nominální hodnoty během 
časového intervalu od t1 do t2 a střední hodnota příčného zrychlení by měla být v rozmezí –0,3 
m/s2 a + 0,3 m/s2. Další možnost omezení příčného zrychlení, tj. střední hodnota rychlosti 
vybočení, by měla být v rozsahu –0,5 °/s až +  0,5 °/s.  

V časovém intervalu od t1 do t2 by standardní odchylka laterálního zrychlení neměla 
přesáhnout 0,3 m/s2. Další možnost omezení příčného zrychlení, standardní odchylka rychlosti 
vybočení, nesmí přesáhnout 0,5 °/s. 

Rozdíl mezi středními hodnotami dopředné rychlosti v časovém intervalu od t1 do tss a od tss 
do t2 nesmí přesáhnout ± 1 km/hod (± 2 km/hod pro rychlosti přesahující 100 km/hod.). 
 
6.2.3 Rovnovážná jízda v kruhu 

Počáteční poloměr R0 se vypočítá takto: 
- R0 = vX,0 / (dψ0/dt) 
- R0 = vX,0

2 / aY,0 
Poloměr jízdy za počátečních podmínek by se v časovém intervalu od t1 do t2 neměl lišit 

o více než 2 % nebo ± 2 m od nominální hodnoty. 
V časovém intervalu od t1 do t2 by standardní odchylka laterálního zrychlení neměla 

přesáhnout 5 % jeho střední hodnoty a by standardní odchylka laterální rychlosti by neměla 
přesáhnout 3 % její střední hodnoty. 

Rozdíl mezi středními hodnotami laterálního zrychlení v časovém intervalu od t1 do tss a od 
tss do t2 nesmí přesáhnout nominální hodnotu dopředné rychlosti o více než 3 %. 
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V časovém intervalu od t1 do t2 by se standardní odchylka laterálního zrychlení neměla lišit 
od své nominální hodnoty o více než 3 %. 

 
Obr. 2: Definice časů 

 
Legenda: X – čas, s, Y – měřená proměnná, t0 – referenční bod v čase, specifický pro danou metodu,  
t1 – čas měření 1, t2 – čas měření 2, tss – okamžik pozorování pro hodnocení rovnovážných podmínek 
 
 

7. Dodatky 
 

Norma ISO 15037-1 má 4 dodatky, označené A , B, C a D. Dodatky A a B jsou označeny 
jako „normované“ nebo „stanovené normou“, a představují formuláře, které je zapotřebí vyplnit 
v rámci zkušební zprávy. Tyto dodatky jsou pro úplnost uvedeny v Příloze 2 a 3. 

Dodatek C je věnován snímačům a jejich instalaci. Přestože je označen pouze jako 
„informativní“ a systematicky se odvolává na specifikaci výrobce čidel, věnuje se problematice, 
která je pro diplomovou práci stěžejní.  

Dodatek D popisuje filtraci analogového signálu pomocí Butterworthova filtru. I tento 
dodatek je označen pouze jako „informativní“, ale věnuje se problematice specifikované 
v zadání diplomové práce.  

Další kapitola je proto věnována obsahu těchto dodatků. 



 

 24

4. DODATEK C A D NORMY ISO 15037-1 

4.1  Text dodatku C normy ISO 15307-1 (informativní) [2] 
 

 

Snímače a jejich instalace 

 

C.1 Všeobecné 
Při měření požadovaných nebo volitelných proměnných se používají snímače různých typů, 

z nichž některé jsou komerčně dostupné a některé zvlášť vyrobené. Pokud snímače neměří 
přímo požadovanou veličinu, je třeba provést příslušné změny jejich signálu, abychom dostali 
požadovanou proměnnou na dostatečné úrovni přesnosti. 

Vzhledem k šíři použitelné přístrojové techniky se do zkušební zprávy zaznamenává typ 
každého použitého přístroje a tam, kde je to možné, i jeho umístění na vozidle (viz dodatek A). 

V následujících oddílech jsou uvedeny typické chyby pro různé přímo snímače měřící přímo 
požadovanou veličinu. Čistá procentuální chyba pro proměnnou vypočtenou z výstupního 
signálu několika snímačů se vypočte jako podíl odchylky vypočtené proměnné a hodnoty této 
proměnné. 

Výkon senzorů se rychle mění, informace uvedené v dalším tomto textu je třeba brát jako 
všeobecné požadavky, vztahující se k poslední novelizaci této části normy ISO 15037. 
 
C.2 Úhel volantu 

Úhel volantu se měří relativně k odpružené hmotnosti vozidla. Typické snímače jsou 
víceotáčkové potenciometry nebo digitální enkodéry natočení hřídele, připevněné k zadní části 
volantu nebo namontované na „druhý volant“. 
 
C.3 Rychlost v dopředném směru 

Snímače rychlosti ve směru jízdy by se měly instalovat co nejblíže k referenčnímu bodu 
vozidla. Umístění snímače rychlosti se zaznamenává a je-li to zapotřebí, jeho signál se během 
zpracování dat koriguje, abychom dostali rychlost v podélném směru v referenčním bodě. 
Typickým snímačem rychlosti je páté kolo s přesností 0.2 km/hod. a „bezkontaktní“ snímače 
rychlosti, založené na optickém nebo Dopplerově principu, kde optické snímače mají přesnost 
do 0,1 km/hod. a dopplerovské snímače do 0,5 km/hod.  Signál z pátého kola v referenčním 
stavu se velmi blíží horizontální rychlosti, optické snímače měří rychlost v podélném směru 
(což je složka horizontální rychlosti ve směru osy X a je rovna horizontální rychlosti násobené 
kosinem úhlu vybočení*). Další způsob měření podélné rychlosti je senzor globálního pozičního 
systému (GPS, viz C.11). 

*Toto slovní spojení, stejně jako všechna další slovní spojení podobného typu, je doslovnou 
citací z textu normy. Neobratná vyjádření jsou z normy doslovně převzata úmyslně, 
z ilustrativních důvodů - mají čtenáři přiblížit „odbornou úroveň“ normy. Pozn. aut. 
 
C.4 Příčná rychlost a úhel vybočení 

Příčnou (laterální) rychlost v daném bodě lze měřit přímo pomocí bipolárního snímače 
rychlosti na optickém principu, který je instalován podle pokynů výrobce. Umístění snímače se 
musí zaznamenat. Příčnou rychlost v jakémkoli jiném bodě lze získat interpolací mezi dvěma 
snímači laterální rychlosti nebo extrapolací laterální rychlosti v bodě měření, ke které se přičte 
rychlost vybočení násobená vzdáleností k požadovanému bodu. Úhel vybočení se vypočítá tak, 
že tangens tohoto úhlu je roven podílu příčné a podélné rychlosti. Komerčně dostupné snímače 
bipolární rychlosti mají plný rozsah ± 10 m/s a ± 1 % úplné přesnosti v rovnovážném stavu. 
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Úhel vybočení lze měřit přímo pomocí samostavného sběrače, připevněného k vozidlu 
pomocí výkyvného držáku a zatěžovacích pružin, aby zůstala výkyvná osa vertikální. Měřený 
úhel vybočení je pak roven úhlu osy sběrače. V kterémkoli bodě podélné osy vozidla lze úhel 
vybočení vypočítat z velikosti úhlu vybočení v místě měření a rychlosti vybočení. 
V rovnovážném stavu lze při použití trolejových sběračů dosáhnout přesnosti až 0,25 °. 

Laterální rychlost lze vypočítat také integrací laterálního zrychlení (po provedení korekce 
pro pozici, úhel sklonu a chyby způsobené sklonem vozovky) mínus výsledná dopředná rychlost 
a rychlost vybočení. Pak se vypočítá úhel vybočení. Metoda je vhodná pouze pro krátké testy, 
protože čistá chyba zrychlení, včetně kompenzace zrychlení, se integrálně zvyšuje. 

 
C.5 Úhlová rychlost 

Rychlost vybočení, sklonu a náklonu se měří přímo snímači úhlu, instalovanými podle 
pokynů výrobce. Tradičními snímači úhlu jsou poměrové gyroskopy. Za dobré výsledky se 
u poměrových gyroskopů zpravidla považuje: linearita v rozmezí ± 0,2 až ± 0,5 % do 
poloviny maxima rozsahu a ± 1 až ± 2 % do plného rozsahu, citlivost boční osy 0,04 %, práh 
citlivosti 0,05 % plného rozsahu a hystereze 0,15 % plného rozsahu. Komerčně dostupná jsou 
také čidla pro rovnovážný stav, založená na Coriolisově zrychlení vibračních prvků, vláknové 
optice, laseru nebo jiných principech. Ta mají zpravidla následující vlastnosti: linearita ± 0,1 
až 1 % plného rozsahu, práh citlivosti 0,01 %  a nulovou hysterezi. 

Úhlové snímače se zpravidla montují do vozidla, při rovnovážné jízdě v kruhu proto měří 
rychlost vybočení v rovině vozovky násobenou kosinem úhlu sklonu vozidla. Je třeba provést 
korekci signálu pro úhel sklonu a náklonu, abychom dostali rychlost vybočení v rovině 
vozovky. 

Jsou-li snímače vybočení nainstalovány vpředu i vzadu, lze rychlost vybočení v rovině 
vozovky vypočítat jako rozdíl mezi přední a zadní dopřednou rychlostí, dělený vzdáleností mezi 
snímači. 

 
C.6 Laterální rychlost 

Při většině manévrů, zejména v rovnovážném stavu, bývá požadovanou veličinou dostředivé 
zrychlení. V praxi je však zpravidla měřenou veličinou laterální zrychlení. Dostředivé zrychlení 
lze z laterálního zrychlení vypočítat, jsou-li známy také další pohybové proměnné vozidla. 

Laterální zrychlení (aY) lze měřit akcelerometrem s dostatečnou přesností na dostatečné šířce 
pásma, včetně rovnovážného stavu, který je instalován jedním z níže uvedených způsobů: 
a) Připevněn na odpruženém vozidle a s citlivou osou orientovanou ve směru osy Yv 

vozidla. Pokud se akcelerometr nenachází v počátku souřadnicové soustavy vozidla, 
bude jeho výstup zatížen chybou v důsledku zrychlení sklonu, náklonu a vybočení. 
Ačkoli by se v rovnovážném stavu tato chyba neměla projevit, je třeba zaznamenat 
umístění akcelerometru. Signál s korekcí na polohu snímače bude měřit „boční 
zrychlení“, u kterého je pro změnu zapotřebí  provést korekci na gravitační zrychlení 
kvůli sinu úhlu sklonu vozidla a sklonu povrchu vozovky. 

b) Namontován na gyroskopicky stabilizované plošině. Provádí se stejná polohová korekce 
jako ve výše uvedeném případě a). Je třeba vzít v úvahu zdvih gyroskopu a driftové 
chyby, jak je uvedeno níže. 

Akcelerometr připevněný k vozidlu výše popsanými způsoby a) a b) bude měřit laterální 
zrychlení odpružené hmoty vozidla. To se bude v rovnovážném stavu rovnat celkovému 
laterálnímu zrychlení vozidla. 

Vysoce kvalitní „servo“ akcelerometry mají linearitu v rozmezí ± 0,05 až ± 0,1 % plného 
rozsahu, hysterezi 0,02 % a rozlišení 0,001 %. Akcelerometry na principu měření paprsku nebo 
výchylky pružiny mají zpravidla linearitu v rozmezí ± 1 % plného rozsahu. Chybu měření 
mohou ovlivnit podmínky instalace: například chyba kompenzace úhlu sklonu 0,6 ° způsobí 
chybu měření zrychlení 0,01 g. 
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Dostředivé zrychlení v rovnovážném stavu lze vypočítat z dopředné rychlosti a rychlosti 
vybočení. Dostředivé zrychlení v rovnovážném stavu se od laterálního zrychlení liší o kosinus 
úhlu vybočení vozidla. Při zpracování dat lze použít korekční faktor, nebo pro dostatečně malé 
úhly vybočení (např. cos 8 ° je 0,99) lze tento rozdíl zanedbat. 

Při jízdě v rovnovážném stavu o známém poloměru lze dostředivé zrychlení vypočítat 
z druhé mocniny dopředné rychlosti dělené poloměrem kruhu nebo z druhé mocniny rychlosti 
vybočení násobené poloměrem. U těchto metod stanovení zrychlení se jako „poloměr“ 
v ideálním případě bere poloměr kruhové dráhy v referenčním bodě, včetně korekcí na náklon 
tělesa apod. V praxi se takové chyby dají zanedbat. 

Pozn.: Boční zrychlení je složka vektoru zrychlení ve směru osy Y. 
 

C.7 Sklon a náklon tělesa 
Úhly sklonu a náklonu vozidla vzhledem ke gravitační vertikále se dají měřit dvouosým 

gyroskopem, buď volným gyroskopem vztaženo ke karoserii, nebo vertikálním gyroskopem 
vztaženo ke gravitační ose. U volného gyroskopu je měřicí prvek v době mimo měření 
zaaretován nebo upevněn k pouzdru. Po svém uvolnění zůstává v inerciálním prostoru ve fixní 
poloze, což umožňuje měření úhlového pohybu vozidla. Volný gyroskop lze použít k měření 
pohybu ve směru sklonu a vybočení nebo sklonu a náklonu. Vertikální gyroskop je „vysunut“ 
ke gravitační vertikále výkyvnými přepínači, které po své aktivaci ovládají pomalé torzní 
motory. Žádný typ při rovnoměrném zatáčení neudrží požadovanou přesnost měření po dlouhou 
dobu. Volné gyroskopy a vertikální gyroskopy s deaktivovaným výsuvným systémem mají 
tendenci „driftovat“ v rozsahu udaném výrobcem, zpravidla 2 až 5° za minutu. V nepřítomnosti 
laterálního zrychlení je přesnost zdvihu vertikálního gyroskopu zpravidla udává v rozmezí ± 
0,15 až ± 1°. 

 
Úhel sklonu a náklonu vozidla vzhledem k povrchu vozovky lze měřit: 
 

 a) snímačem pro měření úhlu, instalovaným na kardanovém závěsu bočního sběrače, 
  

 b) měření změny vertikální vzdálenosti vozovky od referenčního bodu na obou stranách 
vozidla a/nebo vpředu a vzadu ultrazvukovými nebo optickými snímači. Dostatečná 
přesnost je u ultrazvukových nebo optických snímačů ± 0,5 mm, vezmeme-li v úvahu, že 
referenční povrch vozovky není ani zdaleka rovný, naopak je značně hrubý. Instalací tří 
snímačů na vozidlo se vytvoří rovina, kterou lze použít k výpočtu úhlu náklonu a sklonu 
vzhledem k povrchu vozovky. Ultrazvukové nebo optické snímače se doporučuje umístit 
tak daleko od sebe, jak jen to jde, aby se zvýšila přesnost měření. 

 

 c) měření propružení kola a zpětného nárazu vzhledem k odpružené hmotě vozidla, přičemž 
se bere do úvahy faktor propojení tlumičů. (Tato metoda nebere v úvahu průhyb 
pneumatik.) 

  
U každé z těchto metod je vhodné dodržet specifikovanou přesnost, přičemž doba trvání 

zkoušek není omezena. Při stanovení úhlu sklonu a náklonu vozidla vzhledem k povrchu 
vozovky je třeba provést korekci na úhel povrchu vozovky vůči horizontálnímu směru.  

Změnu úhlu sklonu a náklonu vozidla oproti počátečním podmínkám zkoušky lze měřit 
integrací signálů z angulárních gyroskopů. Metoda je vhodná pouze pro krátké zkoušky, protože 
se zde integruje celý signál, včetně všech vynulování. 

Pozn. 1: Vozidla se závěsnou kabinou řidiče nebo s kabinou oddělenou od podvozku mohou 
mít dva různé úhly sklonu a náklonu. Úhel sklonu a náklonu kabiny vůči povrchu vozovky a 
úhel sklonu a náklonu podvozku vůči povrchu vozovky. 

Pozn. 2: Stanovení úhlu sklonu pomocí měření změny vertikální vzdálenosti vozovky 
od referenčního bodu na obou stranách vozidla ultrazvukovými nebo optickými snímači může 
dávat odlišné výsledky než jiné metody, což závisí na tuhosti náklonu podvozku vozidla.Tento 
efekt se projevuje u vozidel s odděleným podvozkem nebo u hodně dlouhých vozidel. 
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Pro údaje o sklonu získaných vzhledem ke zkušebnímu povrchu vozovky nebo směru 
působení gravitace je třeba provést korekci na sklon a náklon povrchu vozovky vzhledem 
ke způsobu jejich následného použití. 
C.8 Moment kroutivé síly volantu 

Moment kroutivé síly volantu se měří kroutivým siloměrem, instalovaným podle specifikace 
výrobce. Měří se moment síly působící na volant kolem osy jeho rotace. U některých zkoušek 
nejsou výsledky platné, pokud na volant nepůsobí přímo původní síla. 

 

C.9 Úhly natočení 
Úhly natočení kol vzhledem k odpružené hmotě vozidla lze získat snímači pro měření úhlů, 

umístěnými mezi odpruženou hmotu vozidla a hřídel, nainstalovanými v ložiscích náboje kola a 
připojených k odpružené hmotě pomocí zadržovacího systému, který jim umožňuje neomezený 
vodorovný, svislý a pohyb klopný pohyb nebo lineárními nebo úhlovými snímači posunutí, 
namontovanými na tyče a páky řízení. 

Výsledný úhel natočení předního kola, který je důsledkem společného působení síly a 
pohybu a kinematiky tlumení se vypočítá tak, že se podíl úhlu volantu a celkového natočení 
odečte od celkového úhlu natočení kola vůči vozovce. 

Výsledný úhel natočení předního kola, který je důsledkem společného působení síly a 
pohybu a kinematiky, je totožný s celkovým úhlem natočení kola vůči vozovce, s výjimkou 
vozidel, u kterých se zatáčení přenáší na všechna čtyři kola. 

 

C.10 Úhly smyku 
Úhly smyku pneumatik lze měřit přímo dostupnými optickými snímači. Alternativně je 

možné je vypočítat jako rozdíl úhlů vybočení v místě předních a zadních kol a příslušných 
celkových úhlů kol vůči vozovce. 

 

C.11 Trajektorie vozidla 
Trajektorii vozidla lze měřit globálním pozičním systémem (GPS). GPS poskytuje 

jednoduché bezkontaktní měření rychlosti a polohy ve směru os X a Y v pevném systému 
zemských souřadnic. Aktualizační vzorkovací frekvence je zpravidla 20 Hz. Vyhodnocení 
souřadnic X a Y a stanovení směrového úhlu lze provést následným zpracováním dat nebo 
komerčně dostupnými přístroji. Některé komerční přístroje poskytují analogový i digitální 
výstup. Obvyklá přesnost měření rychlosti je 0,1 km/hod. s rozlišením až 0,01 km/hod. Obvyklé 
rozlišení vzdálenosti činí 1 cm. Obvyklá přesnost směrového úhlu je 0,1° s rozlišením 0,01°. 
Trajektorii lze stanovit integrací složek vektoru rychlosti ve směru osy X a Y nebo přímo jako 
posunutí X a Y. Úhel vybočení lze spočítat ze složek vektoru rychlosti ve směru osy X a Y nebo 
jako rozdíl mezi směrovým úhlem a integrálním signálem z gyroskopu pevně spojeného 
s vozidlem a měřícího úhel vybočení. Definovaná přesnost GPS je platná pouze v rovnovážném 
stavu. 
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4.2  Text dodatku D normy ISO 15307-1 (informativní) [2] 
 

 

Analogová filtrace: Butterworthův filtr 

 

Pro Butterworthův filtr je atenuace dána následujícím vztahem: 
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kde 
 n je řád filtru, 
 fmax je relevantní rozsah frekvencí (5 Hz) 
 f0 je ořezová frekvence filtru 
 fN je nyquistova neboli „překlápěcí“ frekvence 
 
Pro filtr čtvrtého řádu: 
- pro A = 0,9995: f0 = 2,37 x fmax = 11,86 Hz; 
- pro A = 0,0005: fS = 2 x (6,69 x f0) = 158 Hz,  
přičemž fS je vzorkovací frekvence = 2 x fN 
V rozsahu frekvencí, kde zůstává amplitudová charakteristika filtru plochá, činí fázový 

posun Butterworthova filtru zhruba:  
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Zpoždění je pro filtry všech řádů: 
 

( ) ( )0/360/ fft ⋅°= φ  

 
Pro filtry čtvrtého řádu by pásmo propustnosti (od 0 Hz do frekvence f0) mělo být širší 

než 2,37 x fmax , pokud jsou chyby fází následně ošetřeny při digitálním zpracování dat, a vyšší 
než 5 x fmax , pokud tomu tak není. 

Pro filtry čtvrtého řádu by vzorkovací frekvence fS měla být vyšší než 13,4 x f0. Pro filtry 
jiného než čtvrtého řádu je třeba vybrat f0 a fS v souladu s plochostí charakteristiky, aby se 
předešlo chybám aliasingu. 

 
 

4.3  Butterworth ův filtr – teoretické vysvětlení [8] 
 
Přestože norma ISO 15307-1 nešetří slovy, když popisuje např. jak dosáhnout žádoucího 

opotřebení pneumatik, dodatek týkající se Butteworthova filtru obsahuje pouze výše uvedený 
stručný soupis parametrů. Podívejme se proto alespoň v krátkosti na Butterworthům filtr 
z teoretického hlediska: 

Ideální pásmový filtr propouští určitý rozsah frekvencí bez zkreslení a všechny ostatní 
frekvence zcela potlačuje. To, co považujeme za ideální pásmový filtr, tedy za obdélníkový 
výřez v určitém rozsahu frekvencí, však má zpravidla k ideálnímu stavu daleko, protože jeho 
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reprezentace v časové doméně (sin ω0t) / (ω0t) není kauzální a jeho pokles v závislosti na čase je 
pro praktické použití příliš pomalý. Vhodný pásmový filtr je takový, jehož útlum v závislosti 
na čase lze považovat za rozumný (v kombinaci s rozumným nezbytným kompromisem ohledně 
tvaru obdélníku. Tyto požadavky splňují právě Butterworthovy filtry. 

Jsou kauzální a jsou k dispozici varianty různých řádů Butterworthových filtrů, přičemž filtr 
nejnižšího řádu je nejlepší (nejkratší) v časové doméně a filtry vyššího řádu jsou výhodnější 
ve frekvenční doméně.  

Použití Butterworthových filtrů je často známkou dobře navrženého projektu. 
Při experimentální práci se bohužel používají méně často,  protože je poměrně těžké je nastavit. 
Pravděpodobně nejjednodušší řešení nabízí literatura [8]. 

Hlavní problém spočívá v tom, že neexistuje jednoduchý matematický výraz pro výpočet 
koeficientů filtru jako funkce řádu filtru a pásma jeho propustnosti. 

Pro filtry vyšších řádů platí rovnice shodná se vztahem uvedeným v dodatku D normy: 
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Je-li |ω| < |ω0|, je propustné spektrum Butterworthova filtru zhruba rovno jedné. Pokud je  

|ω| > |ω0|, spektrum se rychle snižuje k nule. Zesílení B|ω| je pro různé hodnoty n znázorněno 
na Obr. 3. 

 

 
 

Obr. 3: Butterworth ův filtr, zesílení 
  
Z hlediska konceptu je nejjednodušší formou Butterworthovy filtrace převedení dat 

do frekvenční oblasti a násobení podle rovnice [2], přičemž zvolíme nějakou hodnotu n jako 
kompromis mezi požadavky ve frekvenční doméně (ostré oříznutí) a v časové doméně (rychlý 
útlum). Vyjádření v časové oblasti podle rovnice [2] však samozřejmě není kauzální. V případě 
potřeby kauzálního filtru by bylo nutné převést Butterworthovo spektrum na spektrálně 
faktorizační program, např. podle Kolmogorova. 

Odezva Butterworthova filtru v časové oblasti je nekonečně dlouhá, ale pro Butterworthův 
filtr stupně n může být aproximována pomocí polynomu n-tého řádu. Vzhledem k tomu, že se 
zpravidla používá rozsah 2 – 5, je filtrace v časové oblasti rychlejší než Fourierova 
transformace.  

Dále potřebujeme vyjádřit ω pomocí z, přičemž z = eiω∆t. Dosáhneme toho pomocí 
aproximace, která je platná pro frekvence dostatečně vzdálené od Nyquistovy frekvence. Víme, 
že časová diference je vyjádřena pomocí -iω. Při vzorkování je diference zpravidla vyjádřena 
pomocí bilineární transformace, rovnicí: 

 
)1)(1(2 zzti +−=∆− ω         [3] 
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Pro vzorkování v časové oblasti, kde ω2 = (iω).(-iω), tedy platí: 
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když dosadíme rovnici [2] do [4], dostaneme: 
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kde požadovaný kauzální Butterworthův filtr je is B(z)=N(z)/D(z).  
 
Výhoda, kterou tyto rovnice představují, je lépe zřejmá, vezmeme-li v úvahu, že jmenovatel 

výrazu z rovnice [5] musí být ve výsledném produktu realizován jako funkce z násobená stejnou 
funkcí z-1, abychom dostali rovnici [6]. Vzhledem k tomu, že je tato funkce pozitivní, ji můžeme 
považovat za spektrum, a je možné provést její faktorizaci. 

 
Příklad použití Butterworthova filtru [8]: 
 

Obr. 4: Časová odezva Butterworthova filtru pro úzkopásmový filtr typu dolní propust 
Filtr 6. řádu dle autorů „vypadá podezřele“, u filtru 7. řádu je zřejmá nestabilita 

 

 



 

 31

5. EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE DYNAMIKY VOZIDLA 

5.1  Důležitost měření dynamického chování vozidla 
 

Jedním z nejdůležitějších směrů, jimiž se ubírá budoucí vývoj nových vozidel, je neustále se 
zvyšující úroveň bezpečnosti přepravovaných osob i ostatních účastníků silničního provozu. 
Důkladná znalost dynamického chování vozidla proto představuje významný faktor, který má 
vliv na bezpečnost silničního provozu. Je důležité, aby byl řidič při jízdě schopen předvídat 
odezvu vozidla, a všechna vylepšení, která se z tohoto důvodu do aut montují, je třeba důkladně 
prostudovat z dynamického hlediska. 

Experimentální studie dynamiky vozidla zahrnuje tyto prvky: [9] 
- stanovení zkušební metody 
- stanovení proměnných, které jsou předmětem měření 
- určení nezbytné přístrojové techniky 
- vlastní provedení zkoušek, a 
- zpracování naměřených dat. 
Ačkoli vypadají úvodní fáze na první pohled jednoduše, uplatňuje se zde několik faktorů, 

které celý proces komplikují. Proto je zapotřebí použít systematický metodologický přístup, 
který snižuje časovou náročnost a zefektivňuje zpracování dat, a jehož úkolem zároveň je 
nejběžnější požadavky a omezení, kterým jsme v praxi nuceni čelit. 

 
5.2 Stanovení zkušebních postupů a jejich známé modifikace 
 

Zkušební metody musí být zvoleny se zřetelem na cíle vlastní studie. Je třeba rozlišovat mezi 
zkouškami při rovnoměrné dopředné jízdě a rovnoměrné jízdě po kruhové dráze [2]. Informace 
o zkouškách při rovnoměrné jízdě po kruhové dráze poskytují tyto normy: 

 

· ISO 15037-1:  Metody pro testování dynamiky vozidla. Všeobecné podmínky pro osobní  
vozidla [2]  

· ISO 7401:  Zkušební metody přechodné příčné odezvy  [3]  
· ISO 4138:  Chování při stálé jízdě v kruhu. Zkušební metody otevřené smyčky [4]  
· ISO 9816:  Reakce vozidla při otáčení při vypnutí motoru. Zkušební metoda otevřené 

smyčky [5]  
· ISO TR 8725: Zkušební metody přechodné odezvy otevřené smyčky s jednou periodou  

sinusového vstupu [6]  
· ISO TR 8726: Zkušební metody přechodné odezvy otevřené smyčky s pseudonáhodným  

zásahem do řízení [7] 
 

Norma stanoví podmínky měření, měřené proměnné, jejich požadovanou přesnost a způsob 
zaznamenávání údajů do zkušební zprávy (formuláře). Jsou v ní uvedeny také některé specifické 
parametry a postupy, užitečné pro praktickou analýzu dynamiky vozidel (např. antialiasingové 
filtry).  

Vzhledem k požadavkům kladeným na zkušební dráhu vozidla a na jeho řidiče vyplývají 
z normy ISO následující komplikace: [9] 

- je třeba provést korekci naměřených údajů na zkušební dráhu (nenulový sklon a náklon) 
- úplné zaznamenání trajektorie může být obtížné 
- člověk nemusí být schopen řídit automobil s požadovanou přesností 
Je-li zkušební dráha dostatečně známá, lze korekci naměřených údajů na sklon a náklon 

zkušební dráhy provést během zpracování dat. Další dva faktory vyžadují úpravu zkušební 
metodologie.  

Možnosti modifikace nejběžnějších zkoušek, prováděných při rovnoměrné jízdě v kruhu, 
jsou uvedeny v Tabulce 4. 
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Tab. 4: Možnosti modifikace zkoušek při rovnoměrné jízdě v kruhu dle norem ISO 
 

Manévr Obvyklé omezení Navrhovaná změna 
Rovnoměrná jízda v kruhu Norma ISO 4138 požaduje 

poloměr větší než 30 metrů, 
což vyžaduje dostatečně 
širokou jízdní dráhu. 

V praxi se použije poloměr 
menší než 30 metrů a zkušební 
rychlost se přepočítá tak, aby 
odpovídala stejné úrovni 
laterálního zrychlení. 

Jedna perioda  
sinusoidního vstupu 

Pro lidského řidiče je 
poměrně obtížné provést 
požadované zatíčení, pokud 
má jako referenční veličina 
sloužit úhel natočení 
volantu. 

Manévr v otevřené smyčce lze 
nahradit manévrem v uzavřené 
smyčce, při níž řidič sleduje 
určitou trajektorii, přičemž se 
používá úhel volantu shodný 
s tím, který udává technická 
zpráva ISO. 

 
Při zkouškách brzd nebo akcelerace představuje hlavní problém definice parametrů, které by 

dostatečně popisovaly dynamické chování vozidla. Norma ISO tyto parametry nedefinuje. 
Doporučuje se používat jiné standardizované parametry, např. brzdné parametry lze posuzovat 
na základě průměrného stabilizovaného zpomalení podle směrnice 71/320/CCE-98/12CE. 

 
5.3 Měřené proměnné a potřebná instrumentace 

Jedním z prvků, které norma ISO 15037-1 definuje přesně a jmenovitě, jsou základní měřené 
proměnné, které je třeba vzít v úvahu při studiu dynamiky vozidla. V normě je výslovně 
uvedeno, že v závislosti na použité zkušební metodě může vyvstat potřeba měřit ještě další, 
metodou nespecifikované proměnné. Základní měřené proměnné jsou uvedeny v Tabulce 5.  

 
Tab. 5: Proměnné uvedené v normě ISO15037-1 pro dynamické měření 

Dopředná rychlost Úhel vybočení 
Úhel vybočení – Laterální rychlost Úhel sklonu 
Dopředné zrychlení Úhel náklonu 
Laterální zrychlení Úhel zatáčení 

 
Měřicí přístroje, kterými je vozidlo vybaveno, by měly poskytovat údaje o výše uvedených 

položkách, přičemž je zapotřebí vzít v úvahu následující faktory: [9] 
- Není vhodné používat více přístrojů, než je nezbytně nutné. Některé proměnné lze 

vypočítat ze signálů poskytovaných jinými senzory. Následně je třeba správně určit 
všechny standardní odchylky nebo nejistoty měření. (Norma se sice o nejistotách vůbec 
nezmiňuje, ale jejich použití je jednou ze zásad moderní laboratorní praxe a je vhodné ho 
dodržovat z důvodu publikace a srovnávání zjištěných hodnot). 

- Počet kanálů pro sběr dat a maximální vzorkovací frekvence závisí na přístrojovém 
vybavení. U modernějšího vybavení už s tím nebývá problém. 

- U kompaktních modelů aut kladou vnější i vnitřní prostorové podmínky omezení 
na velikost měřicích zařízení a možnosti jejich umístění v těžišti vozidla nebo na špatně 
přístupných místech. 

- Některé typy vybavení vyžadují permanentní úpravu vozidel. To není z hlediska normy 
přípustné a je třeba nalézt alternativní řešení. 

 
Z výše uvedených omezení vyplývá, že je nejprve potřeba stanovit proměnné, které se budou 

v rámci dané studie měřit přímo, a další proměnné určit výpočtem z naměřených údajů. Je třeba 
provést ověření správnosti výsledků a určit velikost standardních odchylek u nepřímo 
stanovených hodnot. 

Dále je třeba provést korekci náklonu a skonu vozovky pro danou zkušební dráhu. 
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5.4 Metodologický postup při zkouškách a měřicí řetězec 
 

Vzhledem k tomu, že se norma ISO 15037 nezabývá žádnou konkrétní zkušební metodou, 
zvolíme jako modelovou metodu, která bude dále popsána, metodu pro vyhodnocení signálů 
z jedoucího vozidla při rovnoměrné jízdě v kruhu. 

Předmětem zájmu jsou pro danou metodu tyto proměnné: 
- rychlost 
- úhel natočení volantu 
- dopředné a příčné zrychlení 
- úhel sklonu, náklonu a vybočení 
- silové působení v soustavě kolo – vozovka (není stanoveno normou). 
Základní přístrojové vybavení, potřebné pro toto měření, je uvedeno v Tabulce 6. 
 

Tab. 6: Předpokládané potřebné přístrojové vybavení dle normy 
 

 Senzory a měřicí přístroje Měřené proměnné 
1. Bezkontaktní rychloměr Dopředná rychlost vozidla 
2. Snímač úhlu volantu Úhel volantu 

Moment síly působící na volant 
3. Snímač tlaku brzdného okruhu Tlak brzdného okruhu 
4.  Akcelerometry Akcelerace 
5.  Gyroskopická platforma Zrychlení ve všech třech směrech 

Úhel otočení kolem osy Z 
Úhlová rychlost pohybu kolem osy Z 

6.  Dynamometr Síla působící na styku kola s vozovkou 
Moment síly na styku kola s vozovkou 
Rotace kola 
Teplota 

7. Optické senzory vzdálenosti Délka - vzdálenost 
 
Výše uvedená instrumentace je postačující k určení všech požadovaných proměnných, 

přičemž: 
- jako systém pro sběr dat může být použita šestnáctikanálová karta (např. National 

Instruments DAQ 700) 
- není zapotřebí provádět nepřijatelné úpravy vozidla 
- potřebnou elektrickou energii může dodat baterie vozidla. 
Nejprve vezmeme v úvahu proměnné, které lze stanovit pouze použitím určitých senzorů. 

Pak vezmeme v úvahu další měřicí zařízení a nepřímé stanovení dalších proměnných výpočtem 
z jiných signálů. V úvahu je třeba vzít také standardní odchylku měření. 

Pro stanovení proměnných, uvedených v Tabulce 5, je zapotřebí rychloměr, snímač úhlu 
volantu a gyroskopická platforma. Rychlost v tomto případě nelze stanovit integrací zrychlení, 
protože integrací výstupu z gyroskopické platformy bychom nezískali dopřednou rychlost. [9] 

Síla a momenty sil působících na pneumatiky nejsou v Tabulce 5 uvedeny. Ve validačních 
studiích však mají pneumatiky poměrně velký vliv, a tak je vhodné umístit na jedno z předních 
kol rotační kolový dynamometr. Kromě toho lze z rychlosti rotace kola vypočítat dopřednou 
rychlost, což by v případě potřeby umožnilo vynechat bezkontaktní snímač rychlosti. 

Deformaci odpružení lze měřit optickým snímačem vzdálenosti. Pokud se signál snímá 
u třetího nebo čtvrtého kola, lze odtud přepočtem do roviny zjistit úhel sklonu a náklonu – 
k tomu je však zapotřebí znát s dostatečnou přesností chování pneumatik a tlumičů. Signál 
ze snímačů vzdálenosti  můžeme získat také z gyroskopické platformy, přičemž musíme vzít 
v úvahu stejnou hypotézu. Pouze za předpokladu, že má zkušební vozovka nulový sklon i 
náklon, není žádná korekce signálu z optických senzorů zapotřebí. Toto je třeba vzít v úvahu, 
zejména proto, že sebelepší model chování pneumatik a tlumičů nutně vnese do měření určitou 
chybu. 
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Potřebné přístrojové vybavení se tím redukuje na následující sestavu: 
 

Tab. 7: Minimální nutné přístrojové vybavení pro měřicí řetězec 
 

Přístrojové vybavení Měřené signály 
Gyroskopická platforma Lineární zrychlení ve směru osy X 

Lineární zrychlení ve směru osy Y 
Lineární zrychlení ve směru osy Z 
Úhel sklonu 
Úhel náklonu 
Úhel vybočení 

Snímače vzdálenosti Deformace tlumičů u tří kol 
Rotační kolový dynamometr Dopředná síla 

Laterální síla 
Vertikální síla 
Klopný moment 
Orientovaný moment hybnosti 
Rychlost kola 

Snímač natočení volantu Úhel volantu 
 

5.5 Stanovení proměnných výpočtem 
 

Některé proměnné se stanovují nepřímo, výpočtem z jiných signálů. Způsob jejich výpočtu 
je znázorněn na Obrázku 3. 

Fáze měření jsou následující [8]: 
- Nejprve se stanoví perioda otáčení kola. Známe-li dynamický poloměr pneumatiky, 

vypočteme z ní dopřednou rychlost vozidla. Metoda samozřejmě není přesná při 
rychlém brzdění nebo při zrychlování, ale norma předpokládá pouze rovnoměrný 
přímočarý pohyb nebo rovnoměrný pohyb po kruhové dráze.  

- Měření úhlů, prováděná gyroskopickou platformou, poskytuje informaci o sklonu a 
náklonu zkušební vozovky. Pro výpočet úhlu sklonu a náklonu je zapotřebí provést 
korekci na polohu zkušební vozovky. K tomu je potřeba znát polohu vozidla a geometrii 
zkušební dráhy. 

 

Obr. 5:  Schéma snímačů a výpočtu dynamických proměnných vozidla 
(přímo měřené proměnné jsou zvýrazněny barevně) 
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- Úhel sklonu a náklonu zjistíme také měření optických senzorů. Touto metodou zároveň 
zjistíme odchylku od původní polohy v každém okamžiku. 

- Pokud chceme provést srovnání úhlů zjištěných oběma metodami, musíme samozřejmě 
používat stejný vztažný souřadnicový systém. 

 
5.6 Předpokládané zatížení výpočtu chybou 

U výše popsaných výpočtů je třeba vzít v úhavu předpokládané zatížení chybou, a to: 
- chybu výpočtu dopředné rychlost z rychlosti otáčení kola 
- rozdíl mezi úhlem sklonu a náklonu zjištěným pomocí tří optických senzorů umístěných 

v jedné rovině oproti variantě měření se čtyřmi senzory 
 

5.6.1 Chyba výpočtu dopředné rychlosti 
Pro výpočet dopředné rychlosti z rychlosti otáčení kola je zapotřebí určitá vzorkovací 

frekvence. Minimální potřebnou frekvenci lze stanovit na základě zákona šíření chyby. 
Nejdůležitějším zdrojem chyby je odhad dynamického poloměru pneumatiky, který lze 

považovat za přijatelný za předpokladu, že jsou zkušební podmínky podobné podmínkám, 
za nichž byla provedena kalibrace dynamického poloměru pneumatiky. [9] 

(Norma ISO 15037-1 poměrně přesně stanoví podmínky, za kterých lze zkoušky s vozidlem 
provádět. Pneumatiky musí být nahuštěny dle specifikací výrobce, musí být namontovány nové 
a definovaným způsobem opotřebeny a před zkušební jízdou se musí provést „zahřívací“ jízda, 
aby byly součástky testovány při provozní teplotě. [2] Z tohoto důvodu zkušební podmínky 
nutně musí být podobné podmínkám kalibrace, pokud nebyla kalibrace provedena v opačném 
ročním období za extrémně odlišných klimatických podmínek a za předpokladu podobné zátěže 
vozidla.) 

Zatížení výše popsané metody systematickou chybou studoval Jimenéz a kol. [9] 
jednoduchým srovnáním údajů zjištěných výpočtem dopředné rychlosti z rychlosti otáčení kola 
a dopředné rychlosti naměřené bezkontaktním rychloměrem. Bylo zjištěno, že obě metody 
nevykazují žádné podstatné rozdíly, pokud nedochází k náhlým změnám chování vozidla. 
Vzhledem k tomu, že norma 15037-1 připouští pouze rovnoměrný přímočarý pohyb nebo 
rovnoměrný pohyb po kruhové dráze, jsou náhlé změny chování vozidla vyloučeny. 

 
5.6.2 Chyba výpočtu sklonu a náklonu při použití tří nebo čtyř snímačů [9-12] 

Při výpočtu úhlu sklonu a náklonu uvažujeme dvě zjednodušující hypotézy:  
- pneumatiky mají nekonečnou vertikální tuhost 
- vliv průhybu vozovky a sběhu kol se zanedbává. 
V případě, že jsou při závěrečných zkouškách k dispozici pouze tři optické snímače 

(na čtvrtém kole je rotační kolový dynamometr), je třeba posoudit, zda při výpočtu úhlů vozidla 
při použití tří nebo čtyř snímačů dochází k závažným rozdílům. 

Jimenéz a kol. [10] za tímto účelem provedli studii, v níž srovnávají přesnost výpočtu úhlu 
automobilu s vypočtenou při předběžných zkouškách ze signálu ze čtyř senzorů a výpočtu 
provedeného s vynecháním vždy jednoho ze čtyř senzorů. V citované publikaci nejsou uvedeny 
číselné údaje, ale z grafu naměřených hodnot je zřejmé, že jsou zjištěné údaje ve velmi dobrém 
souladu. 

 
Popsaný systém představuje minimální funkční měřící řetězec, který splňuje všechny 

požadavky normy ISO 15037-1. 
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5.7  Publikační aktivita v oblasti experimentálních studií dynamiky vozidel 
 
S výjimkou výše uvedených zdrojů se většina pracovišť, která publikují původní práce, 

nezabývá měřením dynamických parametrů vozidel z teoretických důvodů, ale provádí je 
pro účely validace modelů nebo v rámci projektů s jiným užitným cílem. Pro názornost bude 
nyní uvedena stručná rešerše, která přináší přehled současné publikační aktivity v tomto oboru 
(2007-2011). 

Zhang a kol.  vytvořili dynamický model vozidla v Matlabu pro studium dynamiky jízdy 
v podélném směru, který umožňuje pracovat s nelineárními prvky, jako je sešlápnutí spojky a 
uvolnění brzd. Výsledky z modelu byly shledány v dobrém souladu s experimentálně 
naměřenými daty. [13] 

V jiné práci Zhang a kol.  popisuje simulační systém typu „hardware in the loop“, který je 
schopen nahradit silniční testy při návrhu, testování a ladění elektronických řídících obvodů 
pro osobní automobily. Zhangova skupina používá systém primárně při kalibraci a ladění ABS, 
ale dá se použít i při zátěžových a výkonnostních zkouškách nebo ke srovnávacím testům. [14] 

Další projekty měření dynamických parametrů vozidla realizovali Li a kol. pro účely 
posouzení stability dynamiky vozidla v závislosti na parametrech pneumatik. [15] 

 Masia a kol. se zabývají modelováním a simulací použití řídících prvků s ohledem 
na polohu řidiče ve vozidle. Cílem výzkumu bylo zhodnotit účinnost ovládání, zejména volantu, 
při různé poloze osob, včetně osob tělesně postižených. Největší rozdíly nebyly při tomto 
výzkumu zjištěny v oblasti ovládání vozidla řidičem, ale v oblasti bezpečnosti řidiče vzhledem 
k použití airbagu při jeho odlišné poloze. [16] 

Kim Yeon-Su se zabývá měřením vertikálního a laterálního pohybu a zrychlení vozidla, ale 
výsledky vyhodnocuje pouze vzhledem k pohodlí a bezpečnosti cestujících. [17] 

Deng a Cai vyvinuli novou metodiku pro měření dynamické zátěže náprav na principu 
superpozice, který zohledňuje celou řadu faktorů, např. setrvačnou sílu, rychlost a dráhu 
vozidla, stav vozovky vzhledem k počtu dalších vozidel a dokonce i teoretickou úroveň hluku 
při simulaci. Cílem tohoto výzkumu je identifikace dynamických sil působících na vozidlo a má 
sloužit pro dynamický monitoring zátěže způsobené problematickým nákladem vozidla při jízdě 
po mostě. [18] 

Georgy a kol. vytvořili model zjednodušeného multisenzorického systému, který se skládá 
z jednoho mikroelementového systému jednoosého gyroskopu na bázi MEMS, který se používá 
spolu s odometrickým systémem vozidla a je integrován s GPS. Tento systém poskytuje 2D 
navigační řešení, které je pro osobní automobily postačující, a dá se poměrně dobře modelovat 
s použitím Kalmanovy filtrace, částicové filtrace a autoregresivních stochastických modelů 
vyššího řádu. [19]  

Jiný analytický model vozidla a řidiče používají Kim a Jeong k vyhodnocování falešných 
pozitivních signálů a naopak selhání senzorů dynamických veličin u osobních vozidel a určují 
pravděpodobnost havárie vozidla a pravděpodobnost úrazu hlavy řidiče v důsledku těchto 
selhání. [20] 

Chen a Chen na základě měření dynamických parametrů vozidla a simulačního modelu 
v prostředí Matlab / Simulink sledují odolnost nárazníku, který má nejen bezpečnostní funkci, 
ale u armádních vozidel také zvyšuje jejich pohyblivost a použitelnost při vojenském tažení. 
Testovaný nárazník se dle autorů osvědčil dobře. [21] 

Dong. a kol. řeší podobnou problematiku a navrhují pět kontrolních algoritmů pro různé 
typy silnic. Prokázali, že vhodná strategie řízení závisí na typu vozovky, a následně to ověřili 
při silničních testech. [22] 

Trovao a kol. popisují modelování a simulaci malých elektrických vozidel určených 
pro použití v městském provozu, která propagují jako tichá, energeticky výhodná a exhalací-
prostá. Model by měl údajně umožnit ověřit, zda se navrhovaný prototyp vozidla vyplatí 
konstrukčně realizovat. [23] 
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Model elektrického vozidla v prostředí Matlab / Simulink používá i Zhang a kol. pro účely 
seřízení systému brzd a dobíjení energie při brzdění. Výsledky validuje pomocí měření 
na systému „hardware in the loop“.[ 24] 

Lu a kol. předkládají dynamický model těžkého nákladního auta, který srovnávají 
s naměřenými údaji, včetně vertikálního zrychlení  na sedadle řidiče, na předním kole a v ose 
střední a zadní nápravy. Model zohledňuje vliv rychlosti vozidla, nákladu, nerovnosti vozovky a 
stavu pneumatik. Pro stochastické dynamické náklady vozidla jsou výsledky v souladu s 
naměřenými údaji. [25] 

Ko a Song pracují se dvěma typy modelů vozidel s rozdílnou linearitou a počtem stupňů 
volnosti, které používají pro hodnocení manévrovacích schopností vozidel, jízdy po vytyčené 
dráze, brzdění a zatáčení. Jednoduchý model s nelineární dynamikou pneumatik je vhodný 
pro posouzení stability, dynamický model v MSC.ADAMS se osvědčil pro provádění složitých 
simulací. [26] 

Smith a kol. řeší problematiku teoretické a experimentální analýzy jízdy vozidla z hlediska 
hydraulicky propojených tlumičů při jízdě v nerovném terénu. Předmětem studie je model 
systému a experimentálně naměřená data se používají k jeho validaci.[ 27] 

Stejně tak Jung a kol. pomocí experimentálních dat ověřuje výsledky dynamického modelu 
vozidla, sedadla a řidiče, a soustředí se zejména na bezpečnostní pás, který představuje 
z experimentálního a modelovacího hlediska zajímavou nelinearitu. [28] 

Ještě rozšířenější než v automobilovém výzkumu je používání modelů verifikovaných 
naměřenými daty v letecké a železniční oblasti. Vzhledem k jejich množství a protože 
s tématem diplomové práce přímo nesouvisí, nebyly publikace týkající se letadel a lokomotiv 
do této rešerše zahrnuty. Jako výjimku uveďme automaticky generované modely Verdoncka a 
kol., používané pro řízení a optimalizaci hybridních lokomotiv (tj. lokomotiv schopných 
využívat více než jeden typ železniční trakce), který je zajímavý tím, že řeší i podmínky setrvání 
vozidla ve stacionárním stavu. [29] 

Studiem trajektorie vozidla na základě měření brzdného momentu kol se zabývají Bing a 
Meng. Autoři dokazují, že měření brzdné dráhy nevypovídá o parametrech vozidla dostatečně, a 
navrhují metodu měření pomocí testovací plošiny osazené ve všech čtyřech rozích tlakovými 
senzory a vybavené koordinačním systémem. Při brzdění se pak měří brzdná stopa pomocí 
torzní váhy. Tímto způsobem lze měřit brzdnou stopu všech čtyř kol zároveň a v reálném čase, 
brzdnou dráhu, výchylku v podélném směru a úhel vybočení. [30] 

Měření dynamických parametrů vozidel při zpomalování za jízdy a v havarijním simulátoru 
popisuje také Eixeres a kol. Jedná se o další z již výše uvedených studií rozdílného chování 
standardních osobních automobilů a vozů upravených pro invalidní osoby. [31] 

Zhai a kol. publikují teoretické pojednání, které shrnuje základní poznatky nezbytné 
pro výzkum celkové dynamiky systémů vozidlo – vozovka s důrazem na teoretické modelování, 
numerické simulace a experimentální validaci pomocí naměřených dat. Nejedná se o review, ale 
o kompendium znalostí a popis vlastního modelu s 35 stupni volnosti. [32] 

Doumiati a kol. navrhují jednoduchou metodu založenou na měření dynamické odezvy 
vozidla pomocí standardně dostupných a poměrně levných senzorů. Jeden blok slouží 
ke stanovení hmotnosti vozidla, druhý monitoruje úhel náklonu převáženého nákladu a třetí 
vyhodnocuje síly působící na všechna čtyři kola. Jednoduchý měřicí systém je validován 
pomocí výsledků naměřených na laboratorním vozidle  INRETS-MA. [33] 

Li a kol . přicházejí s návrhem nového nelineárního asymptotického pozorovacího systému 
na bázi kaskády sledovacích systémů a fúze signálů ze senzorů. Měřeny jsou dynamické 
charakteristiky vozidla, provádí se nelineární odhad stavu pneumatik, odhad posunu nákladu a 
úhel náklonu vozidla. [34] 

Tango a kol. využívají terénní zkoušky a řidičský simulátor pro validaci algoritmů a 
korelaci dynamických parametrů vozidla při konstrukci systému na principu strojového učení, 
který vyhodnocuje nároky na řidiče při jízdě z hlediska zátěže a udržování pozornosti a má být 
schopen předvídat úmysly řidiče. Slibných výsledků bylo dosaženo zejména v oblasti stanovení 
poklesu soustředěnosti řidiče. [35] 
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Hur a kol . se zabývá studiem opotřebení pneumatik s použitím fyzického modelu podvozku 
v měřítku 1:5. Tato skupina vytvořila dynamický model podvozku, provádí testy ojetých 
pneumatik při kritických rychlostech a snaží se prokázat, že se takto zmenšený model dá použít 
ke studiu stability podvozku standardní velikosti. [36] 

Problematice opotřebení pneumatik se věnuje celá řada studií, při nichž se vedle 
standardních dynamických parametrů vozidla měří i další veličiny. Např. Tuononen měří 
moment síly působící na pneumatiky v podélném a příčném směru na bázi deformace 
pneumatiky při jízdě pomocí senzorického modulu a z nich usuzuje na chování vozidla 
při brzdných manévrech. [37] 

Chaibet a kol. popisuje elektrický simulátor přenosu signálu z jedoucího vozidla, spojený 
s modelem dynamiky vozidla. Dynamický model, který simuluje pohyb vozidla v podélném a 
příčném směru a náklon vozidla, ve spojení s elektrickým simulátorem slouží k ověřování 
výsledků teoretických studií, včetně automatizované jízdy. [38] 

Mikesell a kol. přichází s projektem automatického zkušebního řidiče, který při jízdních 
zkouškách dosahuje mnohem větší přesnosti a lepší opakovatelnosti experimentů než lidský 
řidič. Může řídit osobní auto nebo malou dodávku, umí brzdit, přidávat plyn, přeřadit na jiný 
rychlostní stupeň, jet přesně požadovanou rychlostí nebo s požadovaným zrychlením, což je 
při dynamických testech velká výhoda. [39] 

Elektronickou řídící jednotku, která řídí natočení všech čtyř kol automobilu, používá také 
Lee a kol.  Vedle reálných experimentů, kde se měří úhly natočení a rychlost vozidla, provádějí 
také virtuální jízdy a testy na platformě typu „hardware in the loop“. Cílem tohoto výzkumu je 
zefektivnění jízdních vlastností kloubových vozidel, zejména zatáčení. [40] 

Měřením, vyhodnocováním a dynamickou analýzou momentu síly působící na volant se 
zabývají  Shiiba a Murata. Výsledkem projektu je simulátor volantu na principu silové zpětné 
vazby, který poskytuje řidiči stejný hmatový dojem, jaký by měl za daných podmínek při řízení 
skutečného vozidla. [41]  

Liu a kol. provádí simulace a experimentální studii dynamických parametrů vozidla 
pro účely vyhodnocení pohodlí řidiče v systému osoba-vozidlo. Vyhodnocení vlivu vibrací 
na lidského řidiče je důležité zejména u osobních automobilů, traktorů a tanků.[ 42]  

Boniolo a kol. řeší otázku stanovení úhlu sklonu dvoukolových vozidel a konfigurace 
senzorického systému pro takové měření, vytvořeného z levných součástek vhodných 
pro masovou výrobu. Validace metody a měřicího zařízení byla provedena na zkušebním 
testovacím vozidle.[ 43] 

Jimenéz a kol. pracují na projektu měření rychlosti a dynamických parametrů z jedoucího 
vozidla pro účely metody, která na základě matematického modelu stanoví bezpečnou 
doporučenou rychlost pro daný typ jízdy, vozovky, přilnavost pneumatik a aktuální viditelnost. 
Cílem je zahrnout tyto doporučené rychlosti do aktuálního španělského systému doporučených 
rychlostí a vytvořit rozhraní, které by řidiče varovalo, že jedou vyšší rychlostí, než je 
považováno za bezpečné. Výsledky studie prokazují, že dodržování takových rychlostí 
napomáhá plynulosti silničního provozu, což vede ke zvýšení bezpečnosti. [44] 

Wang se zamýšlí nad v současné době používanými způsoby měření dynamiky vozidla 
v uzavřené smyčce řidič-vozidlo-prostředí. K získání dostatečně přesných výsledků se zpravidla 
používají dvě metody: dynamická simulace na počítači, kde lze snadno simulovat dynamické 
parametry vozidla v různých podmínkách, ale správnost modelu se musí ověřovat validačními 
testy, a skutečného testování vozidla ve speciálním zkušebním zařízení, což sice jasně vypovídá 
o skutečných parametrech vozidla, ale je to časově náročné a nákladné a při vysokých 
rychlostech je obtížné zajistit bezpečnost. Autor navrhuje optimální způsob co nejúspornějších a 
nejbezpečnějšího použití obou metod současně při maximálním výsledném datovém zisku. [45] 
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6. INSTRUMENTACE PRACOVIŠT Ě ÚADI FSI BRNO 

Ústav automobilního a strojního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT Brno 
používá měřicí systém Rio vlastní konstrukce, který zahrnuje výrazně větší počet jak senzorů, 
tak i měřených veličin, než požaduje návrh minimálního měřicího systému, uvedený 
v předchozí kapitole. 

Mezi snímače, které měří nebo z naměřených dat stanovují normou požadované proměnné, 
patří především bezkontaktní optické snímače Correvit S-400 a Correvit V1 (CORRSYS-
DATRON Sensorsysteme GmbH, Německo), snímače otáček kol, polohového úhlu plynové 
páky, tlaku brzd a zrychlení od firmy Bosch, snímač úhlu natočení volantu SLS 
130/150/L/50/1/N, akcelerometry Texense pro závodní auta, Akcelerometry ADXL, smínače 
úhlové rychlosti Murata a snímač polohy a rychlosti vozidla GPS MicroSat. 

Systém je dále vybaven snímači otáček motoru, teploty vody a oleje, tlaku oleje, tlaku 
v sání, snímači zdvihu a infračervenými teplotními senzory. Všechny snímače jsou řízeny 
embeddovaným kontrolérem CRIO 9014/9104 Academic bundle (č. 778010-25, National 
Instruments, Texas, USA), vybaveným NI-9205 (32 analog. vstupů) a NI 9411 (pulsní vstupy, 
6x frekvence) a výsledná data vyhodnocuje počítač TPC-2106T 5.6" TFT Touch Panel 
Computer se systémem Windows CE. 

 
Tab. 8: Veličiny stanovené normou a veličiny měřené na FSI VUT Brno 

Povinné veličiny M ěřené veličiny Senzor 

úhel volantu (δH) úhel natočení volantu  SLS 130/150/L/50/1/N 

moment síly volantu (MH) nepoužívá se, lze dopočítat SLS 130/150/L/50/1/N 

rychlost v podélném směru (vX) rychlost v podélném směru  Correvit S-400, Correvit  V1 

úhel vybočení (β) nebo  

rychlost v příčném směru (vY) 

úhel vybočení  

rychlost v příčném směru  

Correvit S-400 

Correvit S-400, Correvit V1 

zrychlení v podélném směru (aX) zrychlení na všech čtyřech kolech 0 273 101 021, Texense, ADXL 

zrychlení v příčném směru (aY) zrychlení na všech čtyřech kolech 0 273 101 021, Texense, ADXL 

rychlost vybočení (dψ/dt) úhlová rychlost Murata 

rychlost sklonu (dφ/dt) úhlová rychlost Murata 

rychlost náklonu (dθ/dt) úhlová rychlost Murata 

úhel sklonu (φ) měří se jako jízdní výška HT 250 

úhel náklonu (θ). měří se jako jízdní výška HT 250 

 teplota pneumatik Omega OS 100 

 otáčky kol Bosch 0 232 103 021 

 otáčky motoru KM1,5-M12MB-DNI Pulsotronic 

 zdvih kola SLS 130/75/L/50/1/N 

 úhel otevření škrticí klapky Bosch 0 280 122 001 

 teplota oleje JUMO VIBROtemp 

 teplota vody JUMO VIBROtemp 

 tlak v brzdovém okruhu Bosch 0 265 005 303 

 tlak oleje VDO, Facet 

 poloha a rychlost GPS MicroSAT 
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6.1 Bezkontaktní optické snímače Correvit S-400 

Tyto snímače jsou určeny k měření longitudální a transverzální dynamiky na větší 
vzdálenosti. Senzor vyrábí firma CORRSYS-DATRON Sensorsysteme GmbH. [46] 

 

 
Obr. 6: Bezkontaktní optický snímač Correvit S-400 
 
Měřenými veličinami jsou u tohoto senzoru vzdálenost, rychlost vozidla, dopředná 

rychlost a laterální rychlost, úhel sklonu a úhel vybočení. Provozní rozsah senzoru činí 400 ± 
100 mm, takže je vhodný i pro nákladní automobily, autobusy a terénní vozidla. 
Pro dvourozměrné měření dynamického pohybu vozidla využívá senzor Correvit S-400 přesnou 
optickou technologii: intenzivní dvoupaprskový světelný zdroj osvětluje zkušební povrch a 
senzor detekuje dopadající světlo pomocí optické mřížky. Senzor je bezkontaktní, rychlý a 
snadno se montuje na vozidlo. 

Při nastavení doporučeném výrobcem se měří na 1. analogovém kanálu amplituda 
rychlosti [km.hod-1], na 2. analogovém kanálu laterální složka vektoru rychlosti [km.hod-1] a 
na 3. analogovém kanálu úhel β mezi vektorem rychlosti a jeho longitudální (dopřednou) 
složkou [º]. Na 1. digitálním kanálu se měří délková vzdálenost [m] a na 2. digitálním kanálu 
úhel vybočení [º]. 

 
Obr. 7: Doporučené zapojení výstupů snímače Correvit S-400 
(Kabel: konektory 9-pinový D-SUB a 5 BNC – K003-592-11-1m) 
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Tabulka 9: Údaje o optickém bezkontaktním senzoru Correvit S-400 (Corrsys-Datron) 
 
 

Rozsah měřených rychlostí:   0,5 až 400 km.hod-1 

Rozlišení vzdálenosti:   1,9 mm 

Odchylka měření:   < ± 0,1 % 

Rozsah měření úhlů:   ± 40 º 

Úhlové rozlišení:   < ± 0,1º 

Pracovní vzdálenost a rozsah:  400 ± 100 mm 

Napájení:    12 V DC (11,5 -11,5 V), 80 W 

Provozní teplota:   -25 ºC až + 50 ºC 

Rozměry zařízení, hmotnost:  247 x 52 x 171 mm, 1 350 g 

 

 

 

Obr. 8: Montáž senzoru Correvit S-400 na karoserii automobilu 
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Doporučení výrobce v oblasti filtrace signálu 
 

· Interní filtrace signálu: 
 
Signály lze vyhladit pomocí filtru klouzavého průměru, který lze nastavit na různé 

časové hodnoty. Při zvýšeném vyhlazování signálů však dochází ke snížení úrovně detailů a 
dynamiky signálu.  

 
Hodnoty filtrů pro výstupní veličiny: rychlost a úhel vybočení 
 
    8 ms ↑ zvýšená úroveň detailů signálu, lepší dynamika, ale i vyšší šum 
  16 ms | minimální zpoždění signálu 
  32 ms |  
  64 ms |  
128 ms * |  
256 ms | nejlépe vyhlazený signál 
508 ms ↓ maximální zpoždění signálu 
* tato hodnota se používá při základním nastavení snímače 
 
Nastavení filtru lze změnit pomocí funkce CeCalWin. 

 
Obr. 9: Ukázka typického záznamu z měření snímačem Correvit S-400 
   Nahoře: měření rychlosti, dole: měření úhlu vybočení 
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6.2 Bezkontaktní optické snímače Correvit V1 [47] 
 

Tyto snímače jsou určeny k bezkontaktnímu měření úhlu vybočení nebo úhlu snosu. 
Senzor vyrábí firma CORRSYS-DATRON Sensorsysteme GmbH. 

Jedná se o kompaktní, lehký optický senzor vektorové rychlosti pro bezkontaktní 
měření. Elektrooptický dvoupaprskový snímač generuje dva korelované vektorové signály, 
z nichž datový procesor vypočítá následující veličiny:  

Délkovou vzdálenost (pulsní signál) 
Transverzální vzdálenost (pulsní signál) 
Transverzální směr (digitální signál) 
Transverzální rychlost (analogový signál) 
Dopřednou rychlost (analogový signál) 
případně úhel snosu (analogový signál) a amplitudu rychlosti (analogový signál). 
Senzor pracuje na principu optické korelace. Obraz hrubého, nasvětleného terénu se 

v pravidelných intervalech promítá na mřížku diodového pole. Frekvence fotoproudu diodového 
pole je pak přímo úměrná relativní rychlosti diodového pole vůči povrchu vozovky, z čehož se 
vypočítá velikost a směr. Použití dvou diodových polí umožňuje měření ve dvou směrech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 10: Bezkontaktní optický snímač řady Correvit V1 
 
Tabulka 10: Údaje o senzoru Correvit V1 (Corrsys-Datron) 

 

Měření vzdálenosti:   chyba měření < ± 0,5 %  

Rozsah měření úhlů:  ±  40 º 

Úhlové rozlišení:  < 0,5 º 

Rozsah měření rychlosti: 0,25 až 310 km.hod-1 

Napájení a osvětlení:  10,5 V až 15 V DC, 7 W + 50 W (75 W) 

Přípustný teplotní rozsah: - 25 ºC až + 80 ºC 

Hmotnost senzoru   1,2 kg 

Hmotnost elektroniky   0,8 kg 
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Obr. 11: Snímač řady Correvit V1 – schéma a rozměry 
 

Filtrace signálu u snímače Correvit V1: 
 

Součástí snímače Correvit V1 je předzesilovač a filtr, a před vlastním výpočtem měřených 
veličin tedy dochází k filtraci hodnot. Výrobce typ použitého filtru nespecifikuje a nijak 
neumožňuje změnu jeho zastavení.  

Vzhledem k tomu, že je filtr nedílnou součástí konstrukce zařízení, je chyba způsobená 
filtrem zahrnuta v celkové chybě měření udané pro toto zařízení. 
 

 

 
Obr. 12: Snímač řady Correvit V1 – princip snímače a umístění filtru 
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6.3 Snímače otáček kol [48] 
 

K měření otáček kol využívá systém RIO senzor rychlosti rotace na principu Hallova 
jevu (katalogové číslo 0 232 103 021).  Tento typ Hallových senzorů je tvořen polovodičovou 
destičkou s integrovanými řídícími obvody (např. Schmitt-Trigger) pro úpravu signálu, 
s tranzistorem, kterým se ovládá výstup, a permanentním magnetem. Celý systém je hermeticky 
zataven v plastovém pouzdře. 

Senzory rychlosti rotace na principu Hallova jevu se používají pro bezkontaktní 
(na blízkou vzdálenost) měření rychlosti rotace, úhlu a ujeté vzdálenosti. Protože se jedná 
o bezkontaktní měření, senzory se neopotřebovávají. Rozhodujícím faktorem pro výstupní 
signál je umístění hrotu senzoru – při vhodném designu hrotu lze systém adaptovat téměř 
pro jakoukoli aplikaci. V automobilovém průmyslu se sondy na principu Hallova jevu běžně 
používají pro měření momentální rychlosti kola a pozice kola pro brzdové a řídící systémy 
(ABS / TCS), pro měření úhlu volantu při měření dynamiky vozidla (program elektronické 
stability, ESP) a pro identifikaci válců. Senzor umožňuje bezkontaktní měření a jeho přesnost 
není nijak narušena případnou špínou a kontaminací auta při jízdě. Je odolný také proti 
minerálním olejům a ropným produktům, jako je automobilové palivo a motorový olej. 

 

 

Obr. 13: Senzor Bosch 232 103 021 na principu Hallova jevu 

Měření se provádí na principu Hallova jevu. Když polovodičovou destičkou prochází 
proud, generuje se v ní takzvané Hallovo napětí, a to ve směru kolmém na směr proudu. 
Velikost tohoto napětí je úměrná velikosti magnetického pole, v němž se polovodič nachází. 
K uvedené polovodičové destičce jsou přímo připojeny ochranné obvody, obvody 
pro kondifionaci signálu a výstupní vodiče. 

Je-li do prostoru před senzorem  umístěna vodivá jehla (např. z magneticky měkkého 
železa), dojde k příslušné změně magnetického pole, která závisí na geometrii lopatky otáčivého 
prvku. Jinými slovy, výstupní signál lze volit takřka neomezeně. 

Doporučení výrobce pro instalaci snímače jsou poměrně jednoduchá: pro správnou 
funkci snímačů je zapotřebí dodržet podmínky uvedené v Tabulce 11, kabeláž musí být vedena 
paralelně, aby nemohlo dojít k interferenci, a protože snímače obsahují součásti CMOS, musí 
být chráněny proti poškození statickou elektřinou. Dále výrobce poskytuje podrobnou a přesnou 
specifikaci vhodných rozměrů otáčivého prvku. 

Výstupy z těchto senzorů jsou analogové – výstupní proud 0 – 20 mA a výstupní napětí 
v rozsahu 0 až Uv a nejsou nijak filtrovány. 

 
Měřicí systém RIO používá čtyři tyto snímače a snímá otáčky na všech čtyř kolech. 
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Obr. 14: Otáčkoměr Bosch 232 103 021 – schéma a rozměry  

 

Tabulka 11: Údaje o senzoru otáček 232 103 021 (Bosch) 

 

Minimální rychlost rotace kola:   0 min-1 

Maximální rychlost rotace kola:   4000 min-1 

Minimální pracovní mezera:   0,1 mm 

Maximální pracovní mezera:   1,8 mm 

Napájecí napětí a jeho rozsah:   5 V (4,75 až 5,25 V) 

Napájecí proud:   (zpravidla)  5,5 mA 

Výstupní proud:    0 až 20 mA 

Výstupní napětí:    0 až UV 

Teplotní rozsah: senzor a přenos dat:  - 40 až + 150 ºC 

Teplotní rozsah: zapojení   - 40 až + 130 ºC 
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6.4 Snímač polohového úhlu plynové páky [48] 

Součástí systému RIO je snímač polohového úhlu plynové páky, který umožňuje měřit 
úhel až do 88º. 

Jedná se o kompaktní potenciometrický snímač úhlové polohy s lineární 
charakteristikou pevné konstrukce, určený pro extrémní zátěž. 

Tento typ snímačů se v automobilovém průmyslu používá pro měření úhlu rotace 
(sešlápnutí) plynového pedálu. Snímač je potřeba namontovat v místě úchytu plynové páky, kde 
bývá za provozu vystaven značnému namáhání. Aby zůstal v provozuschopném stavu, musí být 
odolný vůči automobilovému palivu, olejům, solným aerosolům a průmyslovému znečištění. 

Snímač polohového úhlu plynové páky je potenciometrický snímač s lineární 
charakteristikou. U motorů s elektronickým vstřikováním vytváří napětí úměrné úhlu rotace 
plynové páky. Rotor senzoru je připevněný ke hřídeli plynové páky, a když se páka sešlápne, 
speciální kluzné kontakty snímače se pohybují po odporové dráze, čímž převádí úhlovou pozici 
páky na poměrné napětí. Snímače polohového úhlu plynové páky nejsou vybaveny návratovou 
pružinou. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Potenciometrický senzor Bosch 280 122 001 

 

 

Tabulka 12: Údaje o senzoru polohového úhlu 280 122 001 (Bosch) 

 

Užitečný elektrický úhlový rozsah:  max. 86º 

Užitečný mechanický úhlový rozsah:  max. 88º 

Celkový odpor:     2 kΩ ± 20 % 

Provozní napětí UV:    5 V 

Strmost charakteristické křivky:   0,00927.º -1 

Provozní teplota:    - 40 až + 130 ºC 

Povolené vibrační zrychlení:   max. 70 m.s-2 

Životnost (počet provozních cyklů)  2 Mio   
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Obr. 16: Potenciometrický senzor Bosch 280 122 001– schéma a rozměry  

Katalogový list uvádí toto schéma zapojení. Senzor neobsahuje žádné filtry dle dodatku D.
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6.5 Snímače tlaku brzd [48] 

Součástí systému RIO jsou také snímače tlaku brzd č. 265 005 303.  
Tento typ snímačů s lineární charakteristikou se běžně používá k měření tlaku 

v brzdných systémech automobilů, v rozvodech paliva pro přímé vstřikování do motoru nebo 
u některých dieselových motorů. 

Tlak se měří prostřednictvím průhybu ocelové membrány, na níž jsou umístěny 
tenzometrické prvky z polykrystalického křemíku, propojené do Wheatstoneova můstku, což je 
výhodné jak pro kvalitu signálu, tak pro jeho teplotní kompenzaci. 

Měřený signál je zesilován a provádí se jeho korekce na offset a citlivost. Provádí se 
také teplotní kompenzace, protože kalibrovaná jednotka s měřicí celou má jen velmi malou 
teplotní závislost. Součástí vyhodnocování jsou i diagnostické funkce, schopné vyhodnotit 
přerušení přívodního kabelu, přerušení na dráze signálu, výpadek napájení můstku, detekci 
chyby offsetu a zesílení. 

Obr. 17: Snímač tlaku brzdové kapaliny Bosch 265 005 303 

 

 

 

 

Obr. 18: Snímač tlaku Bosch 265 005 303 – schéma a rozměry  
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Tabulka 13: Údaje o senzoru tlaku brzdové kapaliny 265 005 303 (Bosch) 

 

Tlakový rozsah:  25 MPa 

Použití / médium:  brzdová kapalina 

Přesnost offsetu:  2,0 % 

Citlivost při U = 5 V:  ≤ 0,7 % 

Napájecí napětí UV:  5 ± 0,25 V 

Napájecí proud IV:  ≤ 20 mA 

Výstupní proud IA:   - 100 µA až 3 mA 

Teplotní rozsah:  - 40 ºC až + 120 ºC  

Maximální přetlak:  35 MPa 

Napínací moment síly:  20 ± 2 Nm 

 

 

 

Obr. 19: Snímač tlaku Bosch 265 005 303 – křivka převodní charakteristiky 

Výstupní veličinou tohoto senzoru je napětí a není předmětem filtrace dle dodatku D normy. 
Kromě toho tento senzor umožňuje provádět korekci na chybu offsetu a chybu zesílení 
prostřednictvím porovnání dvou signálovývh drah v senzoru. 
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6.6 Snímač zrychlení  [48] 
Dalším prvkem systému Rio je snímač zrychlení č. 273 101 021  pro měření zrychlení 

až 5g. 
V automobilovém průmyslu se tento snímač používá v diagnostice elektroniky motoru.  

Měří zrychlení vozidla jako přímý důsledek změny otáček klikové hřídele. Aby bylo možné 
zjistit, zda k fluktuaci otáček klikové hřídele dochází v důsledku nedokonalého zážehu nebo 
špatného stavu vozovky měří nejnovější automobilové systémy také výpadky zážehu 
jednotlivých válců. 

Snímač je tvořen „ohybovým prvkem“, který se skládá ze dvou antiparalelně 
polarizovaných piezoelektrických vrstev.  Když na ohybový prvek působí akcelerační síly, 
způsobí to mechanické napětí, což vede ke vzniku elektrického náboje na povrchu ohybového 
prvku. Náboj je vyhodnocován hybridním obvodem. Je-li senzor správně namontován, může 
měřit v podélném i příčném směru, přičemž směr měření je zpravidla kolmo k povrchu, 
k němuž je čidlo namontováno.  

Výstupní signál UA > U0 je generován pro vertikální akceleraci kolmo vzhůru 
k upínacímu povrchu, přičemž odpovídající vertikální zrychlení kolmo dolů by mělo výstupní 
signál  UA < U0.  Výstupní napětí představuje cos úhlů směru měření senzoru a směru zrychlení.   

 

Obr. 14: Snímač zrychlení Bosch 273 101 021 

 

Tabulka 14: Údaje o senzoru zrychlení 265 005 303 (Bosch) 

 

Měřicí rozsah:      ± 5 g 
Limitní zatížení:     ± 10 g 
Ochrana proti přetížení:     100 g 
Laterální citlivost:      < 10 % 
Nominální citlivost při f = 15.8 Hz:   2V / 5 g 
Rozsah provozních teplot:    40 ºC až + 105 ºC 
Životnost za provozních teplot:    4 000 hodin 
Hmotnost:       75 g 
Elektrické veličiny při UV = 5 V ±  3 %: 
Vstupní proud IV:     < 20 mA 
Výstupní napětí v nulovém stavu:   U0 = UV/2 = 2,5V ± 100 mV 
Citlivost:      400 mV / g ± 12 % 
Dynamický výstupní odpor RAO v rozsahu 0 až 100 Hz: < 300 
Odpor v zatíženém stavu (více než +5 V):  > 7,5 kΩ 
Kapacita v zatíženém stavu:    < 15 nF 
Dolní kritická frekvence: fu (- 3 dB):   0 Hz < fu < 5 Hz 
Horní kritická frekvence: fu (- 3 dB):   50 Hz < fo < 100 Hz 
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Obr. 15: Snímač zrychlení Bosch 273 101 021 – schéma a rozměry, blokové schéma 

Legenda k blokovému schématu: P – piezokeramický prvek 

 

Výstupní veličinou tohoto senzoru je napětí jako analogový signál, převodní charakteristika 
senzoru je lineární a signál není filtrován dle dodatku D normy. 
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6.7 Snímač jízdní výšky [49] 
 

Snímač jízdní výšky HT 250 od firmy Corrsys Datron Sensorsysteme GmbH pracuje 
na principu optické triangulace. Povrch vozovky je osvětlen viditelným červeným laserovým 
paprskem a odražené světlo je vedeno kolimátorem na lineární CCD pole. Vzdálenost objektu 
se následně vypočítá z pozice světelné skvrny v tomto poli. Výstup senzoru je přímo úměrný 
naměřené vzdálenosti.   

Kompaktní senzor CORRSYS-DATRON HT 250 je přímo určen k měření dynamických 
vlastností vozidel a umožňuje měření následujících proměnných: 

· jízdní výšky 
· posunutí 
· úhlu sklonu a náklonu 
· výchylky pneumatik 
Také u tohoto senzoru lze provádět změnu konfigurace senzoru pomocí softwaru CeCalWin 

společnosti CORRSYS-DATRON přes sériový port RS 232. 
 

Tabulka 15: Údaje o senzoru jízdní výšky HT 250 (Corrsys Datron) 

 
Technické parametry: 
Měřicí rozsah:    80 až 330 mm 
Rozlišení:    0,1 mm 
Linearita:    ≤ ± 0,2 % 
Maximální vzorkovací frekvence: 6 500 Hz 
Zdroj světla:    laser 
Výkonová třída:   < mW 
Třída laseru:    3 R (IEC 60825-1) 
Vlnová délka:    660 nm 
Přibližná velikost světelné skvrny: 1 mm x 2 mm 
 
Systémové parametry: 
Výstupní napětí:   0 až 10 V 
Napájení:    9 až 18 V (90 mA a 12 V DC) 
Rozsah teplot: 
 Provozní:   - 10 ºC až 50 ºC 
 Pro skladování:   - 20 ºC až 60 ºC 
Systémová ochrana čidla:  IP 65 
Hmotnost:    90 g (bez kabelu) 
Rozměry (délka x šířka x výška): 65 mm x 50 mm x 20 mm 
Pouzdro:    hliník, anodizovaný 
 

 
Dynamické měření úhlu odklonu kola: 

Při použití dvou senzorů jízdní výšky CORRSYS-DATRON HT-250, namontovaných 
na stejné kolo vozidla, lze měřit i úhel odklonu kola. Hodnoty dynamického odklonu kola se 
určují jako relativní změna výšky dvou senzorů, naměřené v optické rovině každého tohoto 
senzoru vzhledem k povrchu vozovky. 
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Obr. 22: Senzor CORRSYS-DATRON HT-250, měření jízdní výšky 

 

 
 
Obr. 23: Senzor CORRSYS-DATRON HT-250, měření úhlu odklonu kola 
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6.8 Snímač zrychlení Texense [50] 
 

K měření zrychlení systém RIO využívá  akcelerometry Texense (Texys, Nevers, Francie). 
Firma Texys je úzce specializovaná a vyrábí pouze snímače značky Texense, především 

akcelerometry, ale také infračervená čidla pro měření teploty pneumatik, infračervená čidla 
pro měření teploty brzdových destiček, zesilovače pro teplotní čidla, diferenciální tlakové 
senzory, automatické řazení rychlostního stupně, snímače posunutí, gyroskopy, Pitotovy trubice 
a tenzometry. 

 
Senzory ve vyrábějí ve třech produktových řadách:  
 
 · vysoce kvalitní, pro závodní auta typu F1, Nascar, Moto GP, Le Mans apod. 
 · kvalitní, ale o něco levnější, pro běžná auta, motocykly a motokáry 
 · součástky pro testování a měření v oblasti automatizace a pro robotické aplikace. 
 
Zvolený akcelerometr Texense 511 042 spadá do řady vysoce kvalitních senzorů určených 

pro závodní automobily a je přímo určen pro daný typ měření. 
 
 

Tabulka 16: Údaje o senzoru zrychlení Texense (Texys) 

 

 
Technické parametry: 

Pouzdro:    hliníkové 

Rozměry:    25 mm x 16 mm x 8 mm 

Hmotnost:    15 g 

Napájení:    5 až 16 V, < 10 mA 

Teplotní rozsah:   - 20 ºC až 100 ºC 

Měřicí rozsah:   ± 1 až 10 g 

Výstupní signál:   2,5 V ± 2V 

Nelinearita:    0,3 % 

Citlivost v příčném směru: 2 % 

Drift citlivosti:   1 % (v rozsahu teplot 20 ºC až 80 ºC) 

Drift nulové hodnoty:   20 mV (v rozsahu teplot 20 ºC až 80 ºC) 

Standardní šířka pásma:  DC do 100 Hz 

Rezonanční frekvence:  5 KHz 

Maximálíní šířka pásma:  1 KHz 

     (na vyžádání zákazníka) 

Připojovací kabel:   AWG 26 PTFE, stíněný, 1 m nebo podle potřeby 
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Obr. 24: Snímač zrychlení Texense – provedení a rozměry  
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6.9 Snímač polohy a rychlosti GPS [51] 
 
Snímač MicroSAT R20 od společnosti DATRON TECHNOLOGY je určen k monitoringu 

vozidel a pracuje na principu GPS přijímače a antény, který přijímá signály vysílané soustavou 
satelitů na oběžné dráze a z nich vypočítá přesnou polohu a rychlost vozidla.  

 
Snímač je přímo určen pro tyto účely: 
 měření rychlosti vozidla při zkouškách 
 měření zrychlení vozidla při zkouškách 
 měření brzdného výkonu vozidla 
 mapování trasy jízdy vozidla při zkouškách. 
 
Snímač je vybaven vlastní baterií, snadno se instaluje a dá se připojit přes RS 232 k počítači, 

nebo přes TTL výstup k zařízení pro sběr dat, analogový výstup umožňuje přímý monitoring. 
Dodává se s napájením, anténou, kabely a s přepínačem pro měření brzdného výkonu. 

Snímač funguje pouze pod širým nebem, v dosahu alespoň sedmi satelitů, které musí být 
alespoň 30º nad terénem a musí být rozmístěny rovnoměrně, což je ale na většině zemského 
povrchu splněno neustále. 

 
Tabulka 17: Údaje o snímači polohy a rychlosti GPS MicroSat R20 (Datron) 

 

Technické parametry: 
Rozsah měřených rychlostí:  0 – 1850 km.hod-1 

Výška:     - 300 m až 18 000 m 
Přesnost měření rychlosti:  0,1 km.hod-1 RMS 
Přesnost měření vzdálenosti:  0,5 % 
Přesnost měření polohy:  1,8 m CEP 
Frekvence měření, výstup:  20 Hz 
Provozní teplota:   0 až 60 ºC 
Povolená změna teploty:  max. 4 ºC. min-1  

Povolená relativní vlhkost:  95 %, bez kondenzace 
Napájení:    nabíjecí 12 až 18 V, provozní 9 až 18 V 
Výstupy:    RS 232, CAN, TTL, analogový signál 
Výpočetní technika:   Pentium 500 MHz s Win 95, 98 nebo lepší,  
     5 MB HDD 
 

 
Obr. 25: Snímač zrychlení polohy a rychlosti GPS MicroSAT R20 (Datron), čelní panel 
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Obr. 26: Snímač zrychlení polohy a rychlosti GPS MicroSAT R20 (Datron), 
uživatelské rozhraní a zobrazování dat  
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6.10  Piezoelektrický snímač úhlové rychlosti  [52] 
 

Piezoelektrický snímač úhlové rychlosti od firmy Murata Electronics obsahuje 
prismatický snímač vibrací ve tvaru rovnostranného trojúhelníku a využívá novou montážní 
technologii piezokeramických prvků, což poskytuje tomuto vibračnímu gyroskopu až o dva 
řády vyšší přesnost, než je u daného typu součástek obvyklé. 

 
Tabulka 18:  Údaje o piezoelektrickém snímači úhlové rychlosti Murata 

 
Technické parametry: 
Napájecí napětí:   4,5 až 5,5 V 
Proud:     15 mA 
Max. úhlová rychlost:   - 60 až + 60 º.s-1 

Výstupní napětí:   2,1 až 2,9 V 
Linearita:    0,5 % FS při max. úhlu 
Odezva:    10 Hz 
Rozsah provozních teplot:  - 30 ºC až + 80 ºC 
Rozsah teplot pro skladování: - 30 ºC až + 80 ºC 
Hmotnost:    20 g 
Rozměry (délka x šířka x výška): 11,5 mm x 19,6 mm x 23,2 mm 
 

 

Obr. 27: Piezoelektrický snímač úhlové rychlosti od firmy Murata, schéma a rozměry  
 
 

1   –   + napájení (vstup) 

2   –   společná zem 

3   –   výstup senzoru 
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6.11 Akcelerometr ADXL 105 s analogovým výstupem [53] 

K měření zrychlení je používán akcelerometr ADXL 105 od firmy Analog Devices, 
Inc. ADXL 105 je senzor pro měření zrychlení, integrovaný na jednom monolitickém 
kuse. Obsahuje vlastní mikrosenzor a kondicionační signálové obvody BiMOS, které 
společně tvoří architekturu otevřené smyčky. ADXL 105 může měřit kladné i záporné 
zrychlení až do výše ± 5 g. Měří také statické zrychlení, například gravitaci, a dá se 
použít jako snímač náklonu.  

Senzor samotný tvoří polykřemíková struktura typu „micromachine“ vytvořená 
přímo na křemíkové destičce, usazená na polykřemíkových pružinách, které ji chání 
před silami způsobenými zrychlením. Výchylka této struktury se měří diferenciální 
kondenzátorovou strukturou tvořenou dvěma nezávislými pevnými deskami a centrální 
destičkou připevněnou k pohyblivé části. Zrychlení způsobuje narušení rovnováhy 
diferenciálních kondenzátorů, přičemž amplituda výsledného signálu je přímo úměrná 
zrychlení. Ke stanovení směru zrychlení se používají fázově citlivé demodulační 
techniky. 

Pro účely filtrace, změny měřítka a jiné zpracování analogového signálu je zařízení 
vybaveno zesilovačem, který v základním zapojení není připojen. 

 

Tabulka 19:  Údaje o akcelerometru ADXL 105 s analogovým výstupem 

 

Technické parametry: 
Rozsah:    ± 5 g 
Nelinearita:    0,2 % 
Chyba vzájemné polohy:  ± 1º 
Citlivost:    250 mV/g 
Chyba výstupní hodnoty:  ± 15 mV 
Napájení:    2,27 – 5,25 V 
Proud:     1,9 – 2,6 mA 
Teplotní rozsah: 
 Provoz:   0 ºC až 70 ºC 
 Skladování:   - 40 ºC až + 85 ºC 
 

 

Obr. 28: Akcelerometr ADXL 105 s analogovým výstupem, blokové schéma 
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     Výrobce senzoru uvádí v katalogovém listu [52], že standardní zesílení senzoru nemusí být 
vhodné pro všechny aplikace. Nastavení zesílení nebo zeslabení signálu lze použít zesilovač, 
který je v základním stavu senzoru vypnutý. Senzor má gaussovské rozložení šumu a signál je 
možné filtrovat, opět pomocí uvedeného zesilovače. Slouží k tomu následující nastavení 
senzoru: 

 
Obr. 29: Akcelerometr ADXL 105, použití zesilovače k nastavení zesílení 

 

 
Obr. 30: Akcelerometr ADXL 105, použití zesilovače jako filtru  

Shora dolů: jednopólový filtr typu dolní propusť, dvoupólový Besselův filtr typu dolní propusť, 
jednopólový filtr typu horní propusť, dvoupólový Besselův filtr typu horní propusť. 
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6.12 Lineární potenciometrický snímač volantu SLS 130/150/L/50/1/N [54] 

Lineární potenciometry řady SLS a MLS od firmy Penny + Giles jsou přímo určeny 
pro automobilové a motocyklové závody. Využívají osvědčenou technologii hybridní stopy, 
která má vysoce přesný výstup, velmi nízký šum, dlouhou provozní životnost a pracuje dobře i 
v "extrémních" podmínkách. Tento typ potenciometrů je značně rozšířený v systémech 
používaných pro sběr dat v jednomístných závodních autech, běžných osobníchh autech, 
závodních motocyklech a závodních nákladních tahačích. 

Řada SLS 130 se vyrábí s důrazem na výkon, ale zároveň v kompaktním lehkém balení a má 
měřicí rozsah 25 až 200 mm. Má řadu možností montáže a upínání, určených především 
pro motoristické sporty. 

 

Tabulka 20:  Údaje o lineárním potenciometrické snímači volantu SLS 130 

 

Technické parametry: 

Elektrický rozsah:   150 mm 

Mechanický rozsah:   154 mm 

Délka měřicího tělesa:  235,5 mm 

Vzdálenost mezi upínáním:  298,6 mm 

Hmotnost:     99 g 

Odpor (±10 %) :   6 kΩ  

Linearita:   garantovaná:  ± 0,15 % 

   typická: ± 0,07 % 

Spotřeba při 20C [W]:  3,0  

Max. napětí [V]:   74 

Elektrický výstup:    min. 0,5 % až 99,5 % přiváděného napětí 
Rozlišení:    téměř neomezené 

Hystereze:    méně než 0,01 mm 

Provozní teplota:   - 30 až + 100 (snese 130 po dobu 12 hodin) 

Odpor izolace:   > 100 M při 500 V DC 

Režim provozu:   pouze dělič napětí 
Max. provozní síla:   500 gf v horizontální rovině s těsněním  

a     250 gf v horizontální rovině bez těsnění 

Životnost:    200 milionů operací při + 0,5 mm, 60 Hz 

Těsnění:    standardně IP50, lze i IP 66 

Vysoká odolnost proti vibracím a šoku 
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6.13 Snímače proměnných, jejichž měření norma nepožaduje 

 

Měřicí systém RIO je vybaven celou řadou snímačů dalších proměnných, jejichž měření 

norma nepožaduje, ale které jsou důležité pro pracoviště Ústavu automobilového a dopravního 

inženýrství.  

 

Konkrétně se jedná o tyto snímače:  

 

· snímač otáček motoru KM 1,5-M 12MB-DNI Pulsotronic [55] 

(Pulsotronic GmbH, Chemnitz-Zwikcau, Německo) 

Obr. 31: Snímač otáček motoru Pulsotronic – schéma a rozměry  

 

· lineární potenciometrické snímače zdvihu SLS 130/75/L/50/1/N, [54] 

 (Motosport, Penny a Giles, a Curtiss-Wright Company) 

 

Obr. 32: Lineární potenciometrický snímač SLS 130 – schéma a rozměry  
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· snímač teploty vody a snímač teploty oleje JUMO Vibrotemp M14x1.5 [56] 

(JUMO měření a regulace, s.r.o., Brno, CZ) 

Jedná se o klasické odporové teploměry typu Pt-100 s připojovacím závitem a 

konektorem. 

Obr. 33: Odporový snímač teploty Jumo Vibrotemp M 14 – schéma a rozměry   

 

· infračervené teplotní senzory Omega OS –100  [57] 

(One Omega Drive, Manchester, Velká Británie) 

 

Obr. 34: Infra červený teplotní snímač Omega – schéma laserové optiky 
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· snímač tlaku oleje VDO (Aim, Racing Data Power) [58] 

Válcový senzor pro měření tlaku oleje, který se montuje přímo na motor. 

Obr. 35: Snímač tlaku oleje VDO – rozměry uvedeny v mm [v palcích] 

 

· snímače tlaku v sání Bosch PSA-C 281 002 389 a 261 230 037 [59] 

Jedná se o snímače, které měří absolutní tlak vzduchu, zejména u benzínových nebo 
dieselových motorů. Na křemíkovém čipu senzoru je integrován jak piezorezistivní prvek, tak i 
elektronické obvody: zesilovače signálu a systémy pro teplotní kompenzaci. 
 

 

Obr. 36: Snímač tlaku v sání Bosch PSA-C 
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6.14 Měření veličin a ukládání dat 

Všechny výše uvedené snímače jsou řízeny embeddovaným kontrolérem CRIO 9014/9104 
Academic bundle (č. 778010-25, National Instruments, Texas, USA), vybaveným NI-9205 (32 
analog. vstupů) a NI 9411 (pulsní vstupy, 6x frekvence) a výsledná data vyhodnocuje počítač 
TPC-2106T 5.6" TFT Touch Panel Computer se systémem Windows CE. 

Sběr a ukládání dat je rozděleno do čtyř skupin, označených MicroSAT, Frekvence, 
Tenzometry a AI Data (poslední skupina zahrnuje všechny snímače s analogovým výstupem). 

Podskupina MicroSAT monitoruje polohu a rychlost vozidla. Měřenými veličinami jsou 
zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška, rychlost vozidla a počet satelitů, které byly 
pro výpočet použity – jedná se tedy výhradně o veličiny měřené senzorem GPS MicroSat. 

Příklad měření je uveden v následující tabulce, rozsáhlejší vzorek naměřených dat je 
uveden v příloze. 

 
Tab. 21: Ukázka měření, datová podskupina MicroSat (GPS) 
 

Time Latitude Longitude Altitude  Speed Satelite 
sec - - m m.s-1 - 
0,00 49,1520 16,7107 235,45 5,438 9 
0,05 49,1520 16,7107 235,79 5,484 8 
0,10 49,1520 16,7107 236,13 5,531 8 
0,15 49,1520 16,7107 235,30 5,555 9 
0,20 49,1520 16,7107 235,16 5,578 9 

 
 
Podskupina Frekvence monitoruje na třech kolech rychlost vozidla, na čtvrtém kole je 

senzor použitý jako otáčkoměr, stejně jako se popisuje v modelu kapitole 5. Měřenými 
veličinami je tedy počet otáček za minutu, rychlost předního levého, předního pravého a 
zadního levého kola – jedná se tedy výhradně o veličiny měřené senzorem Bosch 232 103 021. 

Příklad měření je uveden v následující tabulce, rozsáhlejší vzorek naměřených dat je 
uveden v příloze. 

 
Tab. 22: Ukázka měření, datová podskupina Frekvence (otáčkoměry Bosch) 
 

Time RPM Speed FL Speed FR Speed RL Speed RR 
sec min-1 km.h-1 km.h-1 km.h-1 km.h-1 

0,00 2788,82 20,77 19,83 29,97 0 
0,10 2799,98 20,99 19,93 19,86 0 
0,20 2831,42 21,71 20,05 29,82 0 
0,30 2849,78 21,76 19,91 19,93 0 
0,40 2859,76 22,27 20,19 34,51 0 

 
 
Podskupina Tenzometry monitoruje na všech čtyřech kolech zdvih kola. Měřenými 

veličinami je tedy zdvih předního levého, předního pravého, zadního levého a zadního pravého 
kola, udávaný jako síla v Newtonech – jedná se tedy výhradně o veličiny měřené senzorem 
čtyřmi tenzometry SLS 130/75/L/50/1/N. 

Příklad měření je uveden v následující tabulce, rozsáhlejší vzorek naměřených dat je 
uveden v příloze. 
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Tab. 23: Ukázka měření, datová podskupina Tenzometry (SLS 130/75/L/50/1/N) 
 

Time Force FL Force FR Force RL Force RR 
sec N N N N 
0,00 -4010,91 6967,14 1021,48 143,14 
0,01 -4453,2 6493,30 1260,08 644,20 
0,02 -4317,64 6603,77 1663,32 877,63 
0,03 -4258,25 6982,83 1873,44 940,37 
0,04 -4432,45 7131,41 1903,25 788,80 

 

Podskupina AI Data monitoruje na všechny ostatní měřené veličiny ze všech senzorů dosud 
nezahrnutých do některé z výše uvedených podskupin. Měřenými veličinami jsou zde zdvih 
všech čtyř kol, udávaný jako vzdálenost v mm, úhel volantu, tlak předních a zadních brzd, 
teplota všech čtyř kol, zrychlení ve směru osy X, úhel otevření škrticí klapky, tlak oleje, tlak 
v sání, úhel natočení volantu a kol přední nápravy, rychlost v dopředném a příčném směru, úhel 
sklonu a náklonu, úhel vybočení, zrychlení v podélném a příčném směru a ve směru osy z, 
jízdní výška, napětí baterie a referenční napětí. 

Příklad měření je uveden v následující tabulce, rozsáhlejší vzorek naměřených dat je 
uveden v příloze. 
 

Tab. 24: Ukázka měření, datová podskupina AI Data 
 

Time Zdvih FL  Zdvih FR Zdvih RR Zdvih RL Volant Brzdy_F Brzdy_R 
sec mm mm mm mm % bar bar 
0,00 0 2,758 1,068 4,277 -6,855 -0,598 1,082 
0,01 0 2,847 1,063 4,729 -7,180 -0,701 0,938 
0,02 0 3,157 0,940 4,582 -7,436 -0,557 0,918 
0,03 0 3,571 1,033 4,557 -7,544 -0,762 0,856 
0,04 0 3,659 0,960 4,606 -7,584 -0,598 0,938 

        

Time T_IR_FL  T_IR_FR T_IR_RR T_IR_RL a_x Bosch   
sec °C °C °C °C m.s-2   
0,00 52,927 123,903 111,496 104,380 -0,573   
0,01 49,205 124,013 110,803 103,687 -0,566   
0,02 48,073 121,203 108,467 99,490 -0,608   
0,03 45,045 116,678 101,716 91,864 -0,682   
0,04 49,132 122,225 108,139 97,410 -0,641   

        Time Klapka P_oil P_sani Lambda Spare   
sec % bar V - -   
0,00 4,140 1,256 1,992 1,539 1,946   
0,01 4,151 1,285 2,000 1,429 1,803   
0,02 4,140 1,214 1,852 1,413 1,596   
0,03 4,162 1,020 1,522 1,295 1,365   
0,04 4,172 1,216 1,826 1,193 1,396   

        Time Magnitude 
speed 1 

Transverse 
speed 1 

Angle beta 
1 

Magnitude 
speed 2 

Transverse 
speed 2 

  

sec km.h-1 km.h-1 ° km.h-1 km.h-1   
0,00 -0,057 -6,131 -6,551 -3,982 0   
0,01 0,087 -0,037 -0,113 -4,061 0   
0,02 -0,097 -0,001 -0,06 -3,969 0   
0,03 0,153 0,045 -0,073 -3,93 0   
0,04 0,153 0,035 -0,044 -4,035 0   
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        Time Angle beta 
2 

Yaw rate Longitudin. 
acceleration 

Lateral  
acceleration 

Vertical 
acceleration 

  

sec ° °.s-1 g g g   
0,00 -21,004 0,069 -0,806 3,206 1,257   
0,01 -21,008 0,089 -0,456 4,510 -0,748   
0,02 -21,002 -0,003 -2,086 3,038 -13,829   
0,03 -21,000 0,050 0,155 4,856 1,809   
0,04 -21,003 0,025 -9,800 12,136 -3,380   

        Time Height_3 Height_2 Height_1 U_batt U_ref   
sec mm mm mm V V   
0,00 0,077 0,243 -1,851 -0,163 -0,066   
0,01 0,134 0,251 -1,678 -0,168 -0,069   
0,02 0,069 0,234 -1,744 -0,164 -0,072   
0,03 0,077 0,185 -1,760 -0,169 -0,071   
0,04 0,093 0,259 -1,695 -0,165 -0,070   

 
Každý z výše uvedených senzorů všech popsaných skupin je samostatně připojen 

ke kontroleru CRIO 9014/9104 na vlastní vstup a signál z žádného senzoru není po cestě 
ze senzoru na vstup CRIO 9014/9104 nijak filtrován. 

Všechny veličiny jsou měřeny přímo nebo jsou senzorem převáděny na měřenou veličinu. 
Žádná z výše uvedených veličin není stanovována výpočtem v rámci zařízení pro sběr a 
zpracování dat. 

Všechny použité senzory jsou vysoce kvalitní, zpravidla jsou přímo určeny pro měření 
dynamických parametrů vozidel, a bezpečně splňují požadavky kladené normou. 

Většina signálů měřených veličin není předmětem filtrace dle dodatku D normy. U senzorů, 
které filtrování signálů provádějí nebo ho umožňují zapnout, bylo na tento fakt poukázáno. 
Parametry filtrů jsou nastaveny výrobcem a jsou v mezích normy, a protože se žádná 
z měřených veličin nepoužívá k dalším výpočtům, nemůže při výpočtech docházet 
ke kumulativnímu nárůstu chyby způsobené filtrováním dat nebo zpožděním. 

Ke všem senzorům jsou k dispozici uživetelské příručky nebo katalogové listy a ve všech 
případech je splněna základní podmínka stanovená normou: senzory jsou namontovány a 
používají se v souladu se specifikací výrobce. 

Časový průběh měřených veličin je zaznamenáván časovým multikanálovým záznamovým 
zařízením CRIO 9014/9104,  přesně dle požadavku normy, pomocí vhodných výše uvedených 
snímačů. 

Požadavek, aby měly všechny filtry dostatečně podobnou fázovou charakteristiku, aby bylo 
jisté, že rozdíly zpoždění signálů budou splňovat podmínky na požadovanou přesnost měření 
času, je v zásadě splněn dvojím způsobem. Snímače od firmy Corrsys-Datron, které umožňují 
filtrační vyhlazování signálu, lze všechny nastavit pomocí stejného firemního softwaru 
na stejnou hodnotu zpoždění, nebo toto zpoždění vypnout. Snímač ADXL od firmy Analog 
Devices v základním nastavení zapojen není a filtrace signálu se neprovádí. 

Dále norma přímo stanoví, že pokud některá chyba měření překročí doporučenou maximální 
hodnotu, měla by být tato skutečnost uvedena spolu s hodnotou maximální chyby ve zkušební 
zprávě, viz dodatek A normy (v této práci je uveden v příloze 1). Z toho důvodu měření 
v podstatě nemůže být v nesouladu s normou, ani kdyby použité snímače nesplňovaly 
doporučená kritéria – bylo by pouze nutné provést správný formální zápis do zkušební zprávy. 
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7. VÝSLEDKY A DISKUSE 

7.1 Požadavky na měření dynamiky vozidla kladené normou ISO 15037 

Předmětem normy ISO 15307-1, zkoumané v této semestrální práci, je specifikace 
všeobecných podmínek, které je třeba dodržovat při určování dynamických vlastností vozidla 
podle zkušebních metod ISO. 

Text normy je v zásadě velmi obecný a většinu úkonů spojených jak s údržbou zkušebního 
vozidla, tak s vlastním měřením, je třeba provádět "dle specifilace výrobce". 

Norma se výslovně vyjadřuje k požadovaným proměnným, které je třeba stanovit, měřicímu 
vybavení a zpracování dat (velmi volně), prostředí - parametrům zkušební dráhy a rychlosti 
větru, přípravě zkušebního vozidla - jeho vyladění a nákladu, k počáteční zahřívací jízdě, kterou 
je nutné provést před vlastní zkouškou, aby se součásti vozu zahřály na provozní teplotu, a 
ke zkušební zprávám, kde stanoví povinné formuláře pro všeobecné údaje a zkušební 
podmínky). 

Text normy působí poměrně nevyrovnaným dojmem. Problematika, která nevyžaduje hlubší 
znalosti, je často rozpracována do nejmenších podrobností - např. výměna a opotřebení 
pneumatik v souvislosti s měřením hloubky vzorku. Oblasti, které hlubší znalosti vyžadují, jsou 
zpravidla řešeny odkazem na specifikaci výrobce, v některých případech je do normy zařazen 
podrobný tématický blok, který pro danou komisi zřejmě vypracoval odborník - externista 
(např. problematika antialiasingových filtrů).  

Důvodem, proč je v této oblasti norma velmi volná, je potřeba ponechat prostor technickému 
pokroku: norma nesmí bránit použití technických novinek, které v době jejího schválení nejsou 
dosud komerčně dostupné, protože systém norem není dostatečně pružný, aby se v reálném čase 
přizpůsoboval novým technologiím. [60] 

 
Za normou jasně stanovené můžeme považovat měřené proměnné: [2] 

- úhel volantu (δH) 
- moment síly volantu (MH) 
- rychlost v podélném směru (vX) 
- úhel vybočení (β) nebo rychlost v příčném směru (vY) 
- zrychlení v podélném směru (aX) 
- zrychlení v příčném směru (aY) 
- rychlost vybočení (dψ/dt) 
- rychlost sklonu (dφ/dt) 
- rychlost náklonu (dθ/dt) 
- úhel sklonu (φ) a 
- úhel náklonu (θ). 

 
Norma dále stanoví typický provozní rozsah měřicí techniky pro definované proměnné a 

doporučenou maximální celkovou chybu. Přestože většina dnešních snímačů doporučené limity 
splňuje více než hladce, může být doporučená maximální celková chyba bez problému 
překročena. Pro provozovatele zkoušek z toho vyplývá pouze povinnost zapsat daný fakt 
do zkušební zprávy. 

Snímače se v zásadě mají instalovat podle pokynů výrobce, ale pokud by pokyny potřebné 
měření neumožňovaly, je podle normy ISO 15307-1 povoleno provést vhodnou transformaci. 
(Jimenéz a kol. [9, 10] se v jednom případě výslovně odvolává na jednu variantu měření, která 
by si vyžádala hardwarovou úpravu, kterou podle autorů norma nepovoluje. Nelze tedy 
vyloučit, že ačkoli norma ISO 15307-1 modifikaci zařízení pro měřicí účely výslovně povoluje, 
je taková modifikace zakázána jinou normou ISO, např. specifikací zátěžových zkoušek. 

Norma dále stanoví všeobecné podmínky, za kterých lze provádět zkoušky. Značné 
problémy může v praxi činit nalezení dostatečně rovné silnice (do 1,5 % v každém směru) a 
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dostatečně široké silnice pro rovnoměrnou jízdu v kruhu (r = 30 m), což ale měřicí technika 
nemůže nijak ovlivnit, stejně jako povětrnostní podmínky a rychlost větru. 

Další požadavky, jako je provedení zahřívací jízdy před vlastní zkouškou, nahuštění 
pneumatik na požadovanou hodnotu, používání standardních součástek, dodržení standardního 
zatížení a zachování těžiště, je třeba jednoduše dodržet, a s měřicí technikou přímo nesouvisejí - 
leda snad tím, že v některých případech napomáhají dosažení vyšší přesnosti měření. Norma 
umožňuje v případě potřeby požadavky nedodržet, přičemž změny oproti požadavkům se musí 
zapsat do zkušební zprávy. 

Dále norma ISO 15037 definuje rovnovážnou jízdu v přímém směru a rovnovážnou jízdu 
v kruhu. Zrychlováním ani brzděním se nezabývá - brzdný manévr je předmětem jiné normy, 
viz příloha č. 1 - Seznam norem ISO, které souvisejí s danou problematikou. 

Dodatky A a B normy ISO představují formuláře zkušební zprávy (viz příloha 2. a 3. této 
práce), které je provozovatel zkoušek povinen vyplnit. 

Dodatek C - Snímače a jejich instalace - se sice podrobněji zabývá způsoby měření 
požadovaných proměnných, vhodnými typy snímačů a doporučenou přesností měření, ale jedná 
se o dodatek "informativní", který není pro provozovatele zkoušek závazný a nestanoví nic, co 
by bylo v rámci normy potřeba dodržovat.  

Dodatek D pojednává o Butterworthových filtrech. Jedná se o prosté konstatování faktu, 
které je do normy zahrnuto pro informaci uživatele. 

V zásadě tedy lze říci, že z normy pro provozovatele zkoušek vyplývá velmi jednoduchá 
povinnost: změřit vhodným způsobem požadované proměnné, pokud možno s uvedenou 
přesností, dodržet přitom požadované podmínky nebo oznámit modifikaci požadovaných 
podmínek, a vyplnit zkušební zprávu dle dodatku normy A a B (viz příloha diplomové práce). 

 
7.2 Měřicí technika pro stanovení proměnných požadovaných normou 
 
Dopředná rychlost vozidla se stanovuje bezkontaktním měřičem rychlosti. Z přístrojového 

vybavení pracoviště ÚADI FSI Brno toho měření umožňují bezkontaktní optické snímače 
Correvit S-400 a Correvit V1 a GPS MicroSat. 

Vhodný snímač úhlu volantu umožňuje stanovit úhel volantu i moment síly působící na 
volant. V systému RIO ÚADI FSI Brno se k tomu používá lineární potenciometrický snímač 
volantu SLS 130/150/L/50/1/N od firmy Penny & Giles. Měřenou veličinou je pouze úhel 
volantu. 

Jako snímač tlaku brzdného okruhu je použit snímač tlaku brzdové kapaliny Bosch 265 005 
303. K měření zrychlení se používají snímače zrychlení Bosch 273 101 021 a Texense. 

Pohybové proměnné, jako je vzdálenost, rychlost a zrychlení v podélném a příčném směru, 
úhel a rychlost sklonu, náklonu a vybočení, měří nebo z naměřených hodnot počítají 
bezkontaktní optické snímače Correvit S-400 a Correvit V1, snímače otáček kol Bosch 232 103 
021 na principu Hallova jevu a již uvedené akcelerometry. Některé požadované veličiny jsou 
měřeny několika různými způsoby, např. rychlost měří také senzor GPS MicroSat R20. 

Měřicí systém  RIO snímač ÚADI FSI Brno zahrnuje navíc snímač otáček motoru KM 1,5-
M 12MB-DNI Pulsotronic, lineární potenciometrické snímače zdvihu SLS 130/75/L/50/1/N, 
snímač teploty vody a snímač teploty oleje JUMO Vibrotemp, infračervené teplotní senzory 
Omega OS –100, snímač tlaku oleje VDO a snímač tlaku v sání Bosch PSA-C 281 002 389 
nebo 261 230 037. 

Měření dalších veličin je v plném souladu s normou, která výslovně uvádí, že požadované 
proměnné nemusí být jedinými stanovovanými proměnnými a že při provádění zkoušek může 
vyvstat potřeba měřit další proměnné v závislosti na povaze zkoušky. 
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8. ZÁVĚR 

Měřicí systém RIO pracoviště ÚADI FSI Brno používá toto přístrojové vybavení k měření 
následujících veličin: 

 

· bezkontaktní optický snímač Correvit S-400 (Corrsys-Datron) pro měření longitudální (vX) 
a laterální rychlosti (vY) a úhlu vybočení (β) 

 

· bezkontaktní optický snímač Correvit V1 (Corrsys-Datron) pro měření longitudální (vX) a 
laterální rychlosti (vY) 

 

· snímače jízdní výšky HT 250 (Corrsys-Datron) pro měření jízdní výšky - umožňují stanovit 
úhel sklonu (φ) a úhel náklonu (θ), používají se na třech místech 

 

· infračervené snímače teploty Omega OS 100 pro měření teploty všech čtyř pneumatik 
 

· otáčkoměry Bosch 0 232 103 021 pro měření otáček kol a rychlosti - jedním senzorem se 
měří otáčky pravého zadního kola, třemi dalšími rychlost na ostatních kolech 

 

· otáčkoměr KM1,5-M12MB-DNI (Pulsotronic) pro měření otáček motoru 
 

· lineární potenciometry SLS 130/75/L/50/1/N (Penny+Giles) k měření zvihu všech čtyř kol 
 

· lineární potenciometr SLS 130/150/L/50/1/N (Penny+Giles) k měření úhlu natočení (δH) 
volantu (měří se jako úhel natočení kol přední nápravy)  

 

· snímač polohového úhlu plynové páky Bosch 0 280 122 001 pro měření úhlu otevření 
škrticí klapky (toto měření udává, jak moc je přidán plyn) 

 

· snímač teploty JUMO Vibrotemp M14x1.5 pro měření teploty vody 
 

· snímač teploty JUMO Vibrotemp M14x1.5 pro měření teploty oleje 
 

· dva snímače tlaku Bosch 0 265 005 303 pro měření tlaku v brzdovém okruhu 
 

· snímač tlaku VDO (Aim, Racing Data Power) pro měření tlaku oleje 
 

· akcelerometry Texense pro měření zrychlení (aX, aY) 
 

· akcelerometry Bosch 0 273 101 021 pro měření zrychlení (aX, aY) 
 

· piezoelektrický snímač úhlové rychlosti Murata pro měření rychlosti sklonu (dφ/dt), 
rychlosti náklonu (dθ/dt) a rychlosti vybočení (dψ/dt) 

 

· akcelerometr ADXL 105 s analogovým výstupem pro měření zrychlení (aX, aY) a 
 

· snímač polohy a rychlosti GPS MicroSat R20 pro měření polohy a rychlosti. 
 

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že téměř všechny veličiny stanovené normou jsou minimálně 
jednou měřeny přímo. Výjimku představuje moment síly volantu (MH), který se na pracovišti 
neměří, ale který lze stanovit výpočtem, což norma ISO 15037-1 umožňuje. 

Měření dalších veličin je v plném souladu s normou, která výslovně uvádí, že požadované 
proměnné nemusí být jedinými stanovovanými proměnnými a že při provádění zkoušek může 
vyvstal potřeba měřit další proměnné v závislosti na povaze zkoušky. 

Z hlediska normy je důležité, že všechny požadované proměnné jsou alespoň jedním 
způsobem měřeny nebo mohou být stanovovány z naměřených údajů. Tato podmínka je 
splněna. Splněny jsou také požadavky na přesnost měření – zejména proto, že doporučení 
uvedená v normě jsou velmi mírná, zatímco přístrojová technika používaná na pracovišti ÚADI 
FSI VUT Brno je vysoce kvalitní a požadavky kladené na její přesnost jsou řádově vyšší. I 
případné překročení doporučené chyby však norma výslovně povoluje a mělo by za výsledek 
pouze informaci uvedenou ve zkušební zprávě. 

Závěrem lze tedy říci, že systém používaný na pracovišti ÚADI FSI VUT Brno zcela splňuje 
požadavky kladené normou ISO 15037-1. Pro provedení dynamického měření parametrů 
vozidla podle normy ISO 15037-1 by plně postačovalo dopočítat z naměřených dat hodnoty 
momentu síly volantu (MH) a patřičně vyplnit formuláře zkušební zprávy, které představují 
přílohu normy A a B. 
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10. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1:  
Seznam norem ISO TC 22 podle jednotlivých subkomisí 
 

 
· TC 22/SC 1 Příslušenství pro zapalování 
 
Normy: 
ISO 1919:1998  
Road vehicles: M14 x 1,25 spark-plugs with flat seating and their cylinder head ousings 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování M14 x 1,25 s rovným usazením a montážním otvorem v hlavě motoru 
 

ISO 1919:1998/Cor 1:1999, ISO 2344:1998  
Road vehicles: M14 x 1,25 spark-plugs with conical seating and their cylinder headousings 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování M 14 x 1,25 s kuželovým usazením a montážním otvorem v hlavě motoru 
 

ISO 2345:1994  
Road vehicles: M18 x 1,5 spark-plugs with conical seating and their cylinder head housing 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování M 18 x 1,5 s kuželovým usazením a montážním otvorem v hlavě motoru 
 

ISO 2346:2001  
Road vehicles: M14 x 1,25 compact spark-plugs with flat seating and 19 mm hexagon and their cylinder head 
housing 
Silniční vozidla: Kompaktní svíčky do zapalování M 14 x 1,25 s rovným usazením, 19 mm šestihranem a montážním 
otvorem v hlavě motoru 
 

ISO 2347:1994  
Road vehicles: M14 x 1,25 compact spark-plugs with conical seating and their cylinder head housing 
Silniční vozidla: Kompaktní svíčky do zapalování M 14 x 1,25 s kuželovým usaz. a montáž. otv. v hlavě motoru. 
 

ISO 2704:1998  
Road vehicles: M10 x 1 spark-plugs with flat seating and their cylinder head housings 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování M10 x 1 s rovným usazením a montážním otvorem v hlavě motoru 
 

ISO 2705:1999  
Road vehicles: M12 x 1,25 spark-plugs with flat seating and their cylinder head housings 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování M12 x 125 s rovným usazením a montážním otvorem v hlavě motoru 
 

ISO 3285:1986  
Road vehicles: Ignition coil mounting brackets 
Silníční vozidla: Montážní konzole cívky zapalování 
 

ISO 3412:1992  
Road vehicles: Screened and waterproof spark-plugs and their connections. Types 1A and 1B 
Silniční vozidla: Stíněné a vodotěsné svíčky do zapalování a jejich spoje. Typy 1A a 1B 
 

ISO 3553-1:1987  
Road vehicles: High-tension connections for ignition coils and distributors Part 1: Socket-type 
Silniční vozidla: Vývody vysokého napětí cívek a rozdělovačů zapalování. Část 1 – Typ zásuvky 
 

ISO 3553-2:1997  
Road vehicles: High-tension connectors for ignition coils and distributors: Part 2: Plug-types 
Silniční vozidla: Vývody vysokého napětí cívek a rozdělovačů zapalování. Část 2 – Typ svíčky 
 

ISO 3808:2002  
Road vehicles: Unscreened high-voltage ignition cables: General specifications, test methods and requirements 
Silniční vozidla: Nestíněné VN kabely pro zapalování – Všeobecné specifikace, zkušební metody a požadavky 
 

ISO 3895:1986  
Road vehicles: Screened and waterproof spark-plug and its connection. Type 2 
Silniční vozidla: Stíněné a vodotěsné svíčky do zapalování a jejich spoje. Typ 2 
 

ISO 3896:1986  
Road vehicles: Screened and waterproof spark-plug and its connection. Type 3 
Silniční vozidla: Stíněné a vodotěsné svíčky do zapalování a jejich spoje. Typ 3 
 

ISO 4024:1992  
Road vehicles: Ignition coils: Low-tension cable connections 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování – spoje kabelů nízkého napětí 
ISO 6518-1:2002  
Road vehicles: Ignition systems: Part 1: Vocabulary 
Silniční vozidla. Systémy zapalování. Část 1: Terminologie 
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ISO 6518-2:1995 Road vehicles: Ignition systems: Part 2: Electrical performance and function test methods 
Silniční vozidla. Systémy zapalování. Část 2: Metody pro zkoušení elektrických parametrů a funkčnosti 
 

ISO 6518-2:1995/Cor 1:1997, ISO 6550-1:1994  
Road vehicles: Sheath-type glow-plugs with conical seating and their cylinder head housing:  
Part 1: M14 x 1,25 glow-plugs 
Silniční vozidla: Tyčinkové žhavicí svíčky s kuželovým usazením a montážním otvorem v hlavě motoru.  
Část 1: Žhavicí svíčky M 14 x 1,25 
 

ISO 6550-2:1994 Road vehicles: Sheath-type glow-plugs with conical seating and their cylinder head housing:  
Part 2: M12 x 1,25 glow-plugs 
Silniční vozidla: Tyčinkové žhavicí svíčky s kuželovým usazením a montážním otvorem v hlavě motoru.  
Část 2: Žhavicí svíčky M 12 x 1,25 
 

ISO 6550-3:2002 Road vehicles: Sheath-type glow-plugs with conical seating and their cylinder head housing:  
Part 3: M10 glow-plugs 
Silniční vozidla: Tyčinkové žhavicí svíčky s kuželovým usazením a montážním otvorem v hlavě motoru.  
Část 3: Žhavicí svíčky M 10 
 

ISO 6550-4:2005 Road vehicles: Sheath-type glow-plugs with conical seating and their 
cylinder head housing: Part 4: M8 x 1 glow-plugs 
Silniční vozidla: Tyčinkové žhavicí svíčky s kuželovým usazením a montážním otvorem v hlavě motoru.  
Část 4: Žhavicí svíčky M 8 x 1 
 

ISO 6856:2005  
Road vehicles: Unscreened high-voltage ignition cable assemblies: Test methods and general requirements 
Silniční vozidla: Soupravy nestíněných VN kabelů pro zapalování: Zkušební metody a všeobecné požadavky 
 

ISO 7578:2001  
Road vehicles: Sheath-type glow-plugs: General requirements and test methods 
Silniční vozidla: Tyčinkové žhavicí svíčky. Všeobecné požadavky a zkušební metody 
 

ISO 8470:2001  
Road vehicles: M14 x 1,25 spark-plugs with flat seating and 16 mm hexagon and their cylinder head housings 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování M 14 x 1,25 s rovným usazením, 16 mm šestihranem a montážním otvorem 
v hlavě motoru 
 

ISO 10455:1992 Road vehicles: Dry ignition coils using rotating high-voltage distributor 
Silniční vozidla: Suché cívky pro zapalování využívající otáčivý vysokonapěťový rozdělovač 
 

ISO 11565:1998  
Road vehicles: Spark-plugs: Test methods and requirements 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování. Zkušební metody a požadavky 
 

ISO 13476:1997 Road vehicles: Ignition coils: Electrical characteristics and test methods 
Silniční vozidla: Cívky do zapalování. Elektrické charakteristiky a zkušební metody 
 

ISO 13476:1997/Cor 1:1999, ISO 14508:1997  
Silniční vozidla: Spark-plugs – Terminals 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování. Koncovky 
 

ISO/TR 15409:2002  
Road vehicles: Heat rating of spark plugs 
Silniční vozidla: Tepelná klasifikace svíček do zapalování 
  

ISO 16246:2005  
Road vehicles: M12 x 1,25 spark-plugs with flat seating and 14 mm hexagon and their cylinder head housing 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování M 12 x 1,25 s rovným usazením, 14 mm šestihranem a montážním otvorem 
v hlavě motoru 
 

ISO 22977:2005  
Road vehicles: M12 x 1,25 spark-plugs with flat seating and 14 mm bi-hexagon and their cylinder head housing 
Silniční vozidla: Svíčky do zapalování M 12 x 1,25 s rovným usazením, dvojitým 14 mm šestihranem a montážním 
otvorem v hlavě motoru 
 
 
· TC 22/SC 2 Brzdové systémy 
 
Normy: 
 

ISO 611:2003  
Road vehicles: Braking of automotive vehicles and their trailers – Vocabulary 
Silniční vozidla: Brzdění vozidel a jejich přívěsů. Terminologie 
 

ISO 1728:1980  
Road vehicles: Pneumatic braking connections between motor vehicles and towed vehicles – Interchangeability 
Silniční vozidla: Pneumatické brzdové spoje mezi motorovými vozidly a taženými vozidlami - vyměnitelnost 
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ISO 3583:1984  
Road vehicles: Pressure test connection for compressed-air pneumatic braking equipment 
Silniční vozidla: Kontrolní přípojka vzduchových brzd 
 

ISO 3803:1984  
Road vehicles: Hydraulic pressure test connection for braking equipment 
Silniční vozidla: Kontrolní přípojka hydraulických brzd 
 

ISO 3871:2000  
Road vehicles: Labelling of containers for petroleum-based or nonpetroleum-based brake fluid 
Silniční vozidla: Označení nádrží pro ropné nebo neropné brzdové kapaliny 
 

ISO 3996:1995  
Road vehicles: Brake hose assemblies for hydraulic braking systems used with non-petroleum-base brake fluid 
Silniční vozidla: Soupravy brzdových hadic pro hydraulické brzdové systémy s neropnou brzdovou kapalinou 
 

ISO 4038:1996  
Road vehicles: Hydraulic braking systems: Simple flare pipes, tapped holes, male fittings and hose end fittings 
Silniční vozidla: Hydraulické brzdové systémy. Potrubí, otvory se závitem, šroubové přípojky a koncovky hadic 
 

ISO 4039-1:1998  
Road vehicles: Pneumatic braking systems: Part 1: Pipes, male fittings and tapped holes with facial sealing surface 
Silniční vozidla: Pneumatické brzdové systémy – Část 1: Potrubí, šroubové přípojky a otvory se závitem s čelní 
těsnící plochou 
 

ISO 4039-2:1998  
Road vehicles: Pneumatic braking systems: Part 2: Pipes, male fittings and holes with conical sealing surface 
Silniční vozidla: Pneumatické brzdové systémy – Část 1: Potrubí, šroubové přípojky a otvory se závitem s kuželovou 
těsnící plochou 
  

ISO 4925:2005  
Road vehicles: Specification of non-petroleum-base brake fluids for hydraulic systems 
Silniční vozidla: Specifikace neropných brzdových kapalin pro hydraulické systémy 
 

ISO 4926:1978  
Road vehicles: Hydraulic brake systems: Non-petroleum base reference fluids 
Silniční vozidla: Hydraulické brzdové systémy – Referenční neropné kapaliny 
 

ISO 4927:2005  
Road vehicles: Elastomeric boots for cylinders for drum type hydraulic brake wheel cylinders using a non-petroleum 
base hydraulic brake fluid (Service temperature 120 degrees C max.) 
Silniční vozidla: Elastomerické membrány válců pro bubnový typ válců hydraulické brzdy používající neropnou 
hydraulickou brzdovou kapalinu (Provozní teplota 120 °C max.) 
 

ISO 4928:1980  
Road vehicles: Elastomeric cups and seals for cylinders for hydraulic braking systems using a non-petroleum base 
hydraulic brake fluid (Service temperature 120 degrees C max.) 
Silniční vozidla: Elastomerická hrdla a těsnění válců pro bubnový typ válců hydraulické brzdy používající neropnou 
hydraulickou brzdovou kapalinu (Provozní teplota 120 °C max.) 
 

ISO 4929:1978  
Road vehicles: Diaphragm gaskets for hydraulic brake master cylinder reservoirs using a non-petroleum base 
hydraulic brake fluid 
Silniční vozidla: Membránová těsnění pro zásobníky hlavního válce hydraulické brzdy používající neropnou 
hydraulickou brzdovou kapalinu  
 

ISO 4930:1978  
Road vehicles: Elastomeric seals for hydraulic disc brake cylinders using a non-petroleum base hydraulic brake fluid 
(Service temperature 150 degrees C max.) 
Silniční vozidla: Elastomerická těsnění válců pro válce kotoučové hydraulické brzdy používající neropnou 
hydraulickou brzdovou kapalinu (Provozní teplota 120 °C max.) 
 

ISO 6117:2005  
Road vehicles: Elastomeric boots for drum-type, hydraulic brake wheel cylinders using a non-petroleum base 
hydraulic brake fluid (service temperature 100 degrees C max.) 
Silniční vozidla: Elastomerické membrány válců pro bubnový typ válců hydraulické brzdy používající neropnou 
hydraulickou brzdovou kapalinu (Provozní teplota 100 °C max.) 
 

ISO 6118:1980  
Road vehicles: Elastomeric cups and seals for hydraulic brake actuating cylinders using a non-petroleum base 
hydraulic brake fluid (service temperature 70 degrees C max.) 
Silniční vozidla: Elastomerická hrdla a těsnění válců pro hnací válce hydraulické brzdy používající neropnou 
hydraulickou brzdovou kapalinu (Provozní teplota 70 °C max.)  
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ISO 6119:1980 Road vehicles: Elastomeric seals for hydraulic disc brake cylinders using a non-petroleum base 
hydraulic brake fluid (service temperature 120 degrees C max.) 
Silniční vozidla: Elastomerická těsnění válců pro válce kotoučové hydraulické brzdy používající neropnou 
hydraulickou brzdovou kapalinu (Provozní teplota 120 °C max.) 
 

ISO 6120:1995  
Road vehicles: Brake hose assemblies for hydraulic braking systems used with petroleum-base brake fluid  
Silniční vozidla: Soupravy brzdových hadic pro hydraulické brzdové systémy používané s neropnou brzdovou 
kapalinou 
 

ISO 6310:2001  
Road vehicles: Brake linings: Compressive strain test method  
Silniční vozidla: Brzdové obložení – Metoda pro tlakové zkoušky 
 

ISO 6311:1980  
Road vehicles: Brake linings: Internal shear strength of lining material: Test procedure 
Silniční vozidla: Brzdové obložení – Vnitřní pevnost ve střihu materiálu obložení: Zkušební postup 
 

ISO 6312:2001  
Road vehicles: Brake linings: Shear test procedure for disc brake pad and drum brake shoe assemblies 
Silniční vozidla: Brzdové obložení – Postup zkoušky pevnosti v střihu pro kotoučovou brzdovou destičku a soupravy 
čelisťových bubnových brzd 
 

ISO 6313:1980  
Road vehicles: Brake linings: Effects of heat on dimensions and form of disc brake pads: Test procedure 
Silniční vozidla: Brzdové obložení – Účinky tepla na rozměry a tvar destiček kotoučové brzdy: Zkušební postup 
 

ISO 6314:1980  
Road vehicles: Brake linings: Resistance to water, saline solution, oil and brake fluid: Test procedure 
Silniční vozidla: Brzdové obložení – Odolnost proti vodě, solným roztokům, oleji a korozi: Zkušební postup 
 

ISO 6315:1980  
Road vehicles: Brake linings: Seizure to ferrous mating surface due to corrosion: Test procedure 
Silniční vozidla: Brzdové obložení – Úchyt k železnému záběrovému povrchu při korozi: Zkušební postup 
 

ISO 6597:2005  
Road vehicles: Hydraulic braking systems, including those with electronic control functions, for motor vehicles. Test 
procedures 
Silniční vozidla: Hydraulické brzdové systémy včetně systémů s elektronickými řídícími funkcemi pro motorová 
vozidla. Zkušební postupy 
 

ISO 6786:1980  
Road vehicles: Air braking systems: Identification of connections on units 
Silniční vozidla: Vzduchové brzdové systémy – Identifikace přípojek na jednotky 
  

ISO 7308:1987  
Road vehicles: Petroleum-based brake-fluid for stored-energy hydraulic brakes 
Silniční vozidla: Ropná brzdová kapalina pro zásobníky energie hydraulických brzd 
 

ISO 7309:1985  
Road vehicles: Hydraulic braking systems: ISO reference petroleum base fluid 
Silniční vozidla: Hydraulické brzdové systémy – Referenční ropná brzdová kapalina ISO 
 

ISO 7375-1:1986  
Road vehicles: Coiled pipe assemblies for pneumatic braking connection between motor vehicles and towed vehicles: 
Part 1: Dimensions 
Silniční vozidla: Soupravy svinutých hadic pro přípojku vzduchové brzdy mezi tažnými a taženými vozidly.  
Část 1: Rozměry 
ISO 7375-2:1998  
Road vehicles: Coiled tube assemblies for air brake connection between towing and towed vehicles:  
Part 2: Performance requirements 
Silniční vozidla: Soupravy svinutých hadic pro přípojku vzduchové brzdy mezi tažnými a taženými vozidly.  
Část 2: Výkonnostní požadavky 
 

ISO 7628-1:1998  
Road vehicles: Thermoplastics tubing for use in air braking systems. Part 1: Dimensions and marking 
Silniční vozidla: Termoplastické potrubí používané ve vzduchových brzdových systémech.  
Část 1: Rozměry a označení 
 

ISO/TR 7628-2:1986  
Road vehicles: Thermoplastics tubing for use in air braking systems. Part 2: Installation on the vehicle and test 
methods 
Silniční vozidla: Termoplastické potrubí používané ve vzduchových brzdových systémech.  
Část 2: Montáž na vozidlo a zkušební metody 
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ISO 7628-2:1998  
Road vehicles: Thermoplastics tubing for air braking systems: Part 2: Mounting on vehicle and test methods 
Silniční vozidla: Termoplastické potrubí používané ve vzduchových brzdových systémech.  
Část 2: Montáž na vozidlo a zkušební metody 
 

ISO 7628-2:1998/Cor 1:1999, ISO 7629:1987  
Road vehicles: Brake linings: Disc brake pads: Evaluation of surface and material flaws after testing 
Silniční vozidla: Brzdové obložení, destičky kotoučových brzd. Hodnocení porušení povrchu a materiálu po zk. 
 

ISO 7630:1985  
Road vehicles: Elastomeric O-rings for hydraulic drum brake wheel cylinders using a petroleum base hydraulic brake 
fluid (service temperature 120 degrees C max.) 
Silniční vozidla: Elastomerické O-kroužky válců bubnové hydraulické brzdy používající ropnou hydraulickou 
brzdovou kapalinu (Provozní teplota 120 °C max.) 
 

ISO 7631:1985  
Road vehicles: Elastomeric cups and seals for cylinders for hydraulic braking systems using a petroleum base 
hydraulic brake fluid (service temperature 120 degrees C max.) 
Silniční vozidla: Elastomrická hrdla a těsnění válců hydraulických brzdových systémů používajících ropnou 
hydraulickou brzdovou kapalinu (Provozní teplota 120 °C max.) 
 

ISO 7632:1985  
Road vehicles: Elastomeric seals for hydraulic disc brake cylinders using a petroleum base hydraulic brake fluid 
(service temperature 120 degrees C max.) 
Silniční vozidla: Elastomerická těsnění válců hydraulické kotoučové brzdy používajících ropnou hydraulickou 
brzdovou kapalinu (Provozní teplota 120 °C max.) 
 

ISO 7633:1985  
Road vehicles: Elastomeric boots for drum type hydraulic brake wheel cylinders using a petroleum base hydraulic 
brake fluid (service temperature 120 degrees C max.) 
Silniční vozidla: Elastomerické membrány válců pro bubnový typ válců hydraulických brzdových systémů 
používajících ropnou hydraulickou brzdovou kapalinu (Provozní teplota 120 °C max.) 
 

ISO 7634:2003  
Road vehicles: Compressed-air braking systems: Test procedures 
Silniční vozidla: Brzdové systémy se stlačeným vzduchem: Zkušební postupy 
 

ISO 7635:2003  
Road vehicles: Air or air-over hydraulic braking systems for motor vehicles (including those with electronic control 
functions): Test procedures 
Silniční vozidla: Vzduchové nebo vzduchopneumaticko-hydraulické brzdové systémy motorových vozidel (včetně 
systémů s elektronickými řídícími funkcemi): Zkušební postupy 
 

ISO/TR 7882:1986  
Road vehicles: Brake linings: Determination of thermal conductivity by guarded hot-plate apparatus 
Silniční vozidla: Brzdové obložení – Stanovení tepelné vodivosti přístrojem chráněným tepelnými destičkami 
 

ISO 9128:1987  
Road vehicles: Graphical symbols to designate brake fluid types 
Silniční vozidla: Grafické symboly na označování druhů brzdových kapalin 
 

ISO 11157:2005  
Road vehicles: Brake lining assemblies: Inertia dynamometer test method 
Silniční vozidla: Soupravy brzdového obložení: Zkušební metoda se setrvačníkovým dynamometrem 
 

ISO/PAS 12158:2002  
Road vehicles: Braking systems: Temperature measuring methods 
Silniční vozidla: Brzdové systémy – Metody měření teploty 
  

ISO 13486-1:1999  
Road vehicles: Hydraulic braking systems: Part 1: Double-flare pipes, tapped holes, male fittings and tube seats 
Silniční vozidla: Hydraulické brzdové systémy. Část 1: Dvojité trychtýřové hadice, šroubové přípojky a ústí hadic 
 

ISO/TR 13487:1997  
Braking of road vehicles: Considerations on the definition of mean fully developed deceleration 
Brzdění silničních vozidel: Posuzování definice průměrného plně využitého zpomalení 
 

ISO 21069-1:2004  
Road vehicles: Test of braking systems on vehicles with a maximum authorized total mass of over 3,5 t using a roller 
brake tester: Part 1: Pneumatic braking systems 
Silniční vozidla: Zkouška brzdových systémů na vozidlech s maximální povolenou celkovou hmotností nad 3,5 t 
s použitím válcového brzdového zkušebního zařízení - Část 1: Pneumatické brzdové systémy 
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· TC 22/SC 3 Elektrická a elektronická zařízení 
 
Normy: 
ISO 512:1979  
Road vehicles: Sound signalling devices: Technical specifications  
Silniční vozidla: Zvuková signalizační zařízení: Technické specifikace 
 

ISO 512:1979/Cor 1:1995, ISO 1185:2003  
Road vehicles: Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles: 7-pole connector type 24 N 
(normal) for vehicles with 24 V nominal supply voltage 
Silniční vozidla: Přípojky pro elektrické připojení tažných a tažených vozidel - 7-pólové přípojky 24 N (normální) 
pro vozidla napájená jmenovitým napětím 24 V 
 

ISO 1724:2003  
Road vehicles: Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles: 7-pole connector type 12 N 
(normal) for vehicles with 12 V nominal supply voltage 
Silniční vozidla: Přípojky pro elektrické připojení tažných a tažených vozidel - 7-pólové přípojky 12 N (normální) 
pro vozidla napájená jmenovitým napětím 12 V 
 

ISO 3731:2003  
Road vehicles: Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles: 7-pole connector type 24 S 
(supplementary) for vehicles with 24 V nominal supply voltage 
Silniční vozidla: Přípojky pro elektrické připojení tažných a tažených vozidel - 7-pólové přípojky 24 S (doplňkové) 
pro vozidla napájená jmenovitým napětím 24 V 
 

ISO 3732:2003  
Road vehicles: Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles: 7-pole connector type 12 S 
(supplementary) for vehicles with 12 V nominal supply voltage 
Silniční vozidla: Přípojky pro elektrické připojení tažných a tažených vozidel - 7-pólové přípojky 12 S (doplňkové) 
pro vozidla napájená jmenovitým napětím 12 V 
 

ISO 4091:2003  
Road vehicles: Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles: definitions, tests and 
requirements 
Silniční vozidla: Přípojky pro elektrické připojení tažných a tažených vozidel: definice, zkoušky a požadavky 
 

ISO 4092:1988/Cor 1:1991  
Road vehicles. Diagnostic systems for motor vehicles: vocabulary 
Silniční vozidla: Diagnostické soustavy pro motorová vozidla: slovník pojmů 
 

ISO 4141-1:2005  
Road vehicles: Multi-core connecting cables: Part 1: Test methods and requirements for basic performance sheathed 
cables 
Silniční vozidla: Vícežilové spojovací kabely . Část 1: Zkušební metody a požadavky na stíněné kabely se základním 
výkonem 
  

ISO 4141-2:1998  
Road vehicles: Multi-core connecting cables: Part 2: Test methods and requirements for high performance sheathed 
cables 
Silniční vozidla: Vícežilové spojovací kabely . Část 2: Zkušební metody a požadavky na vysokovýkonové stíněné 
kabely  
 

ISO 4141-3:1998  
Road vehicles: Multi-core connecting cables: Part 3: Construction, dimensions and marking of unscreened sheathed 
low-voltage cables 
Silniční vozidla: Vícežilové spojovací kabely. Část 3: Konstrukce, rozměry a označení volných stíněných 
nízkonapěťových kabelů 
 

ISO 4141-3:1998/Cor 1:1999, ISO 4141-4:2001  
Road vehicles: Multi-core connecting cables: Part 4: Articulation test method and requirements for coiled cable 
assemblies 
Silniční vozidla: Vícežilové spojovací kabely. Část 4: Článkovací zkušební metoda a požadavky pro soupravy 
vinutých kabelů 
 

ISO 4165:2001  
Road vehicles: Electrical connections: Double-pole connection 
Silniční vozidla: Elektrická spojení: Dvoupólové spojení 
 

ISO 6722:2002  
Road vehicles: 60 V and 600 V single-core cables: Dimensions, test methods and requirements 
Silniční vozidla: 60 V a 600 V jednožilové kabely – Rozměry, zkušební metody a požadavky 
 

ISO 6969:2004  
Road vehicles: Sound signalling devices: Tests after mounting on vehicle 
Silniční vozidla: Zvuková signalizační zařízení – Zkouky po montáži na vozidlo 
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ISO 7588-1:1998  
Road vehicles: Electrical/electronic switching devices: Part 1: Relays and flashers 
Silniční vozidla: Elektrická/elektronická spínací zařízení. Část 1: Relé a přerušovače směrových světel 
 

ISO 7588-2:1998  
Road vehicles: Electrical/electronic switching devices: Part 2: Electronic devices 
Silniční vozidla: Elektrická/elektronická spínací zařízení. Část 2: Elektronická zařízení 
 

ISO 7588-3:1998  
Road vehicles: Electrical/electronic switching devices: Part 3: Microrelays 
Silniční vozidla: Elektrická/elektronická spínací zařízení. Část 3: Mikrorelé 
 

ISO 7636:1984  
Bells for bicycles and mopeds: Technical specifications 
Zvonky pro jízdní kola a mopedy – Technické specifikace 
 

ISO 7637-1:2002  
Road vehicles: Electrical disturbances from conduction and coupling. Part 1: Definitions and general considerations 
Silniční vozidla: Elektromagnetické rušení od vedení a spojů. Část 1: Definice a všeobecné úvahy 
  

ISO 7637-2:2004  
Road vehicles: Electrical disturbances from conduction and coupling.  
Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only 
Silniční vozidla: Elektromagnetické rušení od vedení a spojů.  
Část 2: Přechodná elektrická vodivost, pouze podél napájecích vedení 
 

ISO 7637-3:1995  
Road vehicles: Electrical disturbance by conduction and coupling: Part 3: Vehicles with nominal 12 V or 24 V supply 
voltage: Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines 
Silniční vozidla: Elektromagnetické rušení od vedení a spojů. Část 3: Vozidla se jmenovitým napájecím napětím 12 
V nebo 24 V – Elektrický nestálý přenos kapacitní a indukční vazbou přes vedení kromě napájecích vedení 
 

ISO 7637-3:1995/Cor 1:1995, ISO 7638-1:2003  
Road vehicles: Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles:  
Part 1: Connectors for braking systems and running gear of vehicles with 24 V nominal supply voltage 
Silniční vozidla: Přípojky pro elektrické spojení tažných a tažených vozidel.  
Část 1: Přípojky pro brzdové systémy a ozubená kola vozidel se jmenovitým napájecím napětím 24 V 
 

ISO 7638-1:1997/Cor 1:1998, ISO 7638-2:2003  
Road vehicles: Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles:  
Part 2: Connectors for braking systems and running gear of vehicles with 12 V nominal supply voltage 
Silniční vozidla: Přípojky pro elektrické spojení tažných a tažených vozidel.  
Část 1: Přípojky pro brzdové systémy a ozubená kola vozidel se jmenovitým napájecím napětím 12 V 
 

ISO 7638-2:1997/Cor 1:1998, ISO 7639:1985  
Road vehicles: Diagnostic systems: Graphical symbols 
Silniční vozidla: Diagnostické systémy – Grafické symboly 
 

ISO 8092-1:1996  
Road vehicles: Connections for on-board electrical wiring harnesses.  
Part 1: Tabs for single-pole connections: Dimensions and specific requirements 
Silniční vozidla: Spoje pro palubní elektrickou instalaci.  
Část 1: Ploché vidlice pro jednopólové spoje. Rozměry a specifické požadavky 
 

ISO 8092-2:2000  
Road vehicles: Connections for on-board electrical wiring harnesses.  
Part 2: Definitions, test methods and general performance requirements 
Silniční vozidla: Spoje pro palubní elektrickou instalaci.  
Část 2: Definice, zkušební metody a všeobecné požadavky  
 

ISO 8092-3:1996  
Road vehicles: Connections for on-board electrical wiring harnesses.  
Part 3: Tabs for multi-pole connections: Dimensions and specific requirements 
Silniční vozidla: Spoje pro palubní elektrickou instalaci.  
Část 3: Ploché vidlice pro jednopólové spoje. Rozměry a specifické požadavky 
 

ISO 8092-4:1997  
Road vehicles: Connections for on-board electrical wiring harnesses.  
Part 4: Pins for single- and multi-pole connections: Dimensions and specific requirements 
Silniční vozidla: Spoje pro palubní elektrickou instalaci.  
Část 4: Kolíky pro jedno- a vícepólové spoje. Rozměry a specifické požadavky 
 

ISO 8093:1985  
Road vehicles: Diagnostic testing of electronic systems 
Silniční vozidla: Dignostické zkoušky elektronických systémů 
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ISO 8820-1:2002  
Road vehicles: Fuse-links: Part 1: Definitions and general test requirements 
Silniční vozidla: Pojistkové spoje. Část 1: Definice a všeobecné zkušební požadavky 
 

ISO 8820-2:2005  
Road vehicles: Fuse-links: Part 2: User's guide 
Silniční vozidla: Pojistkové spoje. Část 2: Uživatelská příručka 
 

ISO 8820-3:2002  
Road vehicles: Fuse-links: Part 3: Fuse-links with tabs (blade type) 
Silniční vozidla: Pojistkové spoje. Část 3: Pojistkové spoje s plochými vidlicemi (čepelový typ) 
 

ISO 8820-4:2002  
Road vehicles: Fuse-links:  
Part 4: Fuse-links with female contacts (type A) and bolt-in contacts (type B) and their test fixtures 
Silniční vozidla: Pojistkové spoje.  
Část 4: Pojistkové spoje se zásuvkovými (typ A) a zástrčkovými kontakty (typ B) a jejich zkušební přípravky 
 

ISO 8854:1988  
Road vehicles: Alternators with regulators: Test methods and general requirements 
Silniční vozidla: Alternátory s regulátory. Zkušební metody a všeobecné požadavky 
 

ISO 8856:1995  
Road vehicles: Electrical performance of starter motors: Test methods and general requirements 
Silniční vozidla: Parametry startérů. Zkušební metody a všeobecné požadavky 
 

ISO 8856:1995/Amd 1:1997, ISO 9141:1989  
Road vehicles: Diagnostic systems: Requirements for interchange of digital information 
Silniční vozidla: Diagnostické systémy - Požadavky na výměnu digitálních informací 
 

ISO 9141-2:1994  
Road vehicles: Diagnostic systems: Part 2: CARB requirements for interchange of digital information 
Silniční vozidla: Diagnostické systémy. Část 2: CARB požadavky na výměnu digitálních informací 
  

ISO 9141-2:1994/Amd 1:1996, ISO 9141-3:1998  
Road vehicles: Diagnostic systems: Part 3: Verification of the communication between vehicle and OBD II scan tool 
Silniční vozidla: Diagnostické systémy. Část 3: Ověření spojení mezi vozidlem a skenovacím nástrojem OBD II 
 

ISO 9259:1991  
Passenger cars: Windscreen wiper systems: Wiper arm-to-blade connections 
Osobní automobily: Systémy stěračů čelního skla – Připojení ramena stěrače k čepeli 
 

ISO 9259:1991/Amd 1:2001, ISO 9458:1988  
Passenger cars: Starter motor electrical connections 
Osobní automobily – Elektrické spoje startéru motoru 
 

ISO 9534:1989  
Road vehicles: Fuel pump electric connections 
Silniční vozidla: Elektrické spoje palivového čerpadla 
 

ISO/TR 10305-1:2003  
Road vehicles: Calibration of electromagnetic field strength measuring devices:  
Part 1: Devices for measurement of electromagnetic fields at frequencies > 0 Hz 
Silniční vozidla: Kalibrace zařízení na měření intenzity elektromagnetického pole.  
Část 1: Zařízební na měření 
elektromagnetických polí při frekvencích > 0 Hz 
 

ISO/TR 10305-2:2003  
Road vehicles: Calibration of electromagnetic field strength measuring devices:  
Part 2: IEEE standard for calibration of electromagnetic field sensors and probes excluding antennas, 9 kHz - 40 GHz 
Silniční vozidla: Kalibrace zařízení na měření intenzity elektromagnetického pole.  
Část 2: Norma IEEE snímačů a sond elektromagnetického pole s výjimkou antén, od 9 kHz do 40 GHz 
 

ISO 10483-1:2004  
Road vehicles: Intelligent power switches: Part 1: High-side intelligent power switch 
Silniční vozidla: Inteligentní spínače. Část 1: Vysokotlaký inteligentní spínač 
 

ISO 10483-2:1996  
Road vehicles: Intelligent power switches: Part 2: Low-side intelligent power switch 
Silniční vozidla: Inteligentní spínače . Část 2: Nízkotlaký inteligentní spínač 
 

ISO 10605:2001  
Road vehicles: Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge 
Silniční vozidla: Zkušební metody pro elektrické poruchy z elektrostatického výboje 
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ISO 11446:2004  
Road vehicles: Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles: 13-pole connectors 
for vehicles with 12 V nominal supply voltage 
Silniční vozidla: Přípojka na elektrické připojeníe tažných a tažených vozidel. 13-pólové přípojky pro vozidla 
napájená jmenovitým napětím 12 V 
 

ISO 11451-1:2005  
Road vehicles: Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy: 
Part 1: General principles and terminology 
Silniční vozidla: Zkušební metody pro vozidla pro elektrické poruchy v důsledku úzkopásmové vyzařované 
elektromagnetické energie. Část 1: Všeobecné zásady a terminologie 
 

ISO 11451-2:2005  
Road vehicles: Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy: 
Part 2: Off-vehicle radiation sources 
Silniční vozidla: Zkušební metody pro vozidla pro elektrické poruchy v důsledku úzkopásmové vyzařované 
elektromagnetické energie Část 2: Zdroje vyzařování mimo vozidla 
 

ISO 11451-3:1994  
Road vehicles: Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy:  
Vehicle test methods: Part 3: On-board transmitter simulation 
Silniční vozidla: Zkušební metody pro vozidla pro elektrické poruchy v důsledku úzkopásmové vyzařované 
elektromagnetické energie. Část 3: Simulace palubního vysílače 
 

ISO 11451-4:1995  
Road vehicles: Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy:  
Vehicle test methods: Part 4: Bulk current injection (BCI) 
Silniční vozidla: Zkušební metody pro vozidla pro elektrické poruchy v důsledku úzkopásmové vyzařované 
elektromagnetické energie. Část 4: Objemová injektáž el. proudu (BCI) 
 

ISO 11452-1:2005  
Road vehicles: Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic 
energy: Part 1: General principles and terminology 
Silniční vozidla: Komponentové zkušební metody pro elektrické poruchy poruchy v důsledku úzkopásmové 
vyzařované elektromagnetické energie. Část 1: Všeobecné zásady a terminologie 
 

ISO 11452-2:2004  
Road vehicles: Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic 
energy: Part 2: Absorberlined shielded enclosure 
Silniční vozidla: Komponentové zkušební metody pro elektrické poruchy poruchy v důsledku úzkopásmové 
vyzařované elektromagnetické energie. Část 2: Stíněné kryty obložené absorbčním materiálem 
  

ISO 11452-3:2001  
Road vehicles: Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic 
energy: Part 3: Transverse electromagnetic mode (TEM) cell 
Silniční vozidla: Komponentové zkušební metody pro elektrické poruchy poruchy v důsledku úzkopásmové 
vyzařované elektromagnetické energie. Část 3: Transverzní elektromagnetický režim 
 

ISO 11452-4:2005  
Road vehicles: Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic 
energy: Part 4: Bulk current injection (BCI) 
Silniční vozidla: Komponentové zkušební metody pro elektrické poruchy poruchy v důsledku úzkopásmové 
vyzařované elektromagnetické energie. Část 4: Objemová injektáž el. proudu (BCI) 
 

ISO 11452-5:2002  
Road vehicles: Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic 
energy: Part 5: Stripline 
Silniční vozidla: Komponentové zkušební metody pro elektrické poruchy poruchy v důsledku úzkopásmové 
vyzařované elektromagnetické energie. Část 5: Symetrické páskové vedení 
 

ISO 11452-7:2003  
Road vehicles: Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic 
energy: Part 7: Direct radio frequency (RF) power injection 
Silniční vozidla: Komponentové zkušební metody pro elektrické poruchy poruchy v důsledku úzkopásmové 
vyzařované elektromagnetické energie. Část 7: Přímá injektáž rádiové frekvence (RF) 
 

ISO 11519-1:1994  
Road vehicles: Low-speed serial data communication: Part 1: General and definitions 
Silniční vozidla: Nízkorychlostní sériová datová komunikace. Část 1: Všeobecné a definice 
 

ISO 11519-2:1994/Amd 1:1995, ISO 11519-3:1994  
Road vehicles: Low-speed serial data communication: Part 3: Vehicle area network (VAN) 
Silniční vozidla: Nízkorychlostní sériová datová komunikace. Část 3: Síť v oblasti vozidla 
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ISO 11519-3:1994/Amd 1:1995, ISO 11748-1:2001  
Road vehicles: Technical documentation of electrical and electronic systems: Part 1: Content of exchanged 
documents 
Silniční vozidla: Technická dokumentace elektrických a elektronických systémů. Část 1: Obsah vyměňovaných 
dokumentů 
 

ISO 11748-2:2001  
Road vehicles: Technical documentation of electrical and electronic systems: Part 2: Documentation agreement 
Silniční vozidla: Technická dokumentace elektrických a elektronických systémů. Část 2: Dohoda o dokumentaci 
  

ISO 11748-3:2002  
Road vehicles: Technical documentation of electrical and electronic systems: Part 3: Application example 
Silniční vozidla: Technická dokumentace elektrických a elektronických systémů. Část 3: Příklad aplikace 
 

ISO 11898-1:2003  
Road vehicles: Controller area network (CAN): Part 1: Data link layer and physical signalling 
Silniční vozidla: Oblastní operátorská síť (CAN) . Část 1: Vrstva řízení datových spojů a fyzická signalizace 
 

ISO 11898-2:2003  
Road vehicles: Controller area network (CAN): Part 2: High-speed medium access unit 
Silniční vozidla: Oblastní operátorská síť (CAN) . Část 2: Vysokorychlostní jednotka pro přístup k médiu 
 

ISO 11898-4:2004 Road vehicles: Controller area network (CAN): Part 4: Timetriggered communication 
Silniční vozidla: Oblastní operátorská síť (CAN) . Část 4: Časově spouštěná komunikace 
 

ISO 11992-1:2003  
Road vehicles: Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles:  
Part 1: Physical and data-link layers 
Silniční vozidla: Výměna digitálních informací na elektrických spojích mezi tažnými a taženými vozidly.  
Část 1: Fyzické vrstvy a vrstvy řízení datových spojů 
 

ISO 11992-2:2003  
Road vehicles: Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles:  
Part 2: Application layer for brakes and running gear 
Silniční vozidla: Výměna digitálních informací na elektrických spojích mezi tažnými a taženými vozidly.  
Část 2: Aplikační vrstva pro brzdy a ozubená kola 
 

ISO 11992-3:2003  
Road vehicles: Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles:  
Part 3: Application layer for equipment other than brakes and running gear 
Silniční vozidla: Výměna digitálních informací na elektrických spojích mezi tažnými a taženými vozidly.  
Část 3: Aplikační vrstva pro vybavení jiné než brzdy a ozubená kola 
 

ISO 11992-4:2005  
Road vehicles: Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles:  
Part 4: Diagnostics 
Silniční vozidla: Výměna digitálních informací na elektrických spojích mezi tažnými a taženými vozidly.  
Část 4: Diagnostika 
 

ISO 12098:2004  
Road vehicles: Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles: 15-pole connector for vehicles 
with 24 V nominal supply voltage 
Silniční vozidla: Přípojky pro elektrické spojení mezi tažnými a 
taženými vozidly. 15-pólové přípojky pro vozidlá napájená jmenovitým napětím 24 V 
  

ISO/TR 12155:1994  
Commercial vehicles: Obstacle detection device during reversing. Requirements and tests 
Užitková vozidla: Zařízení pro detekci překážky při couvání. Požadavky a zkoušky 
 

ISO/TR 12343:1997  
Road vehicles: Symbols for electrotechnical diagrams 
Silniční vozidla: Symboly pro elektrotechnické diagramy 
 

ISO 14229:1998  
Road vehicles: Diagnostic systems: Diagnostic services specification 
Silniční vozidla: Diagnostické systémy – specifikace diagnostických služeb 
 

ISO 14230-1:1999  
Road vehicles: Diagnostic systems: Keyword Protocol 2000: Part 1: Physical layer 
Silniční vozidla: Diagnostické systémy: Klíčový protokol 2000. Část 1: Fyzická vrstva 
 

ISO 14230-2:1999  
Road vehicles: Diagnostic systems: Keyword Protocol 2000: Part 2: Data link layer 
Silniční vozidla: Diagnostické systémy: Klíčový protokol 2000. Část 2: vrstva řízení datových spojů 
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ISO 14230-3:1999  
Road vehicles: Diagnostic systems: Keyword Protocol 2000: Part 3: Application layer 
Silniční vozidla: Diagnostické systémy: Klíčový protokol 2000. Část 3: Aplikační vrstva 
 

ISO 14230-4:2000  
Road vehicles: Diagnostic systems: Keyword Protocol 2000: Part 4: Requirements for emission-related systems 
Silniční vozidla: Diagnostické systémy: Klíčový protokol 2000. Část 4: Požadavky na systémy týkající se emisí 
 

ISO 14572:2001  
Road vehicles: Round, unscreened 60 V and 600 V multicore sheathed cables: Test methods and requirements for 
basic and high performance cables 
Silniční vozidla: Kulaté nestíněné 60 V a 600 V vícežilové opláštěné vysokovýkonové kabely 
 

ISO 15031-1:2001  
Road vehicles: Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics. 
Part 1: General information 
Silniční vozidla: Komunikacea mezi vozidlem a vnějším zařízením pro diagnostiku emisí.  
Část 1: Všeobecné informace 
 

ISO/TR 15031-2:2004  
Road vehicles: Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics. 
Part 2: Terms, definitions, abbreviations and acronyms 
Silniční vozidla: Komunikace mezi vozidlem a vnějším zařízením pro diagnostiku emisí.  
Část 2: Pojmy, definice, zkratky a akronymy 
  

ISO 15031-3:2004  
Road vehicles: Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics. 
Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits, specification and use 
Silniční vozidla: Komunikace mezi vozidlem a vnějším zařízením pro diagnostiku emisí.  
Část 3: Diagnostická přípojka a související elektrické obvody, specifikace a použití 
 

ISO 15031-4:2005  
Road vehicles: Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics. 
Part 4: External test equipment 
Silniční vozidla: Komunikace mezi vozidlem a vnějším zařízením pro diagnostiku emisí.  
Část 4: Vnější zkušební zařízení 
 

ISO 15031-7:2001  
Road vehicles: Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics:  
Part 7: Data link security 
Silniční vozidla: Komunikace mezi vozidlem a vnějším zařízením pro diagnostiku emisí.  
Část 7: Bezpečnost datového spojení 
 

ISO 15170-1:2001  
Road vehicles: Four-pole electrical connectors with pins and twist lock.  
Part 1: Dimensions and classes of application 
Silniční vozidla: Čtyřpólové elektrické přípojky s kolíky a otočným zámkem. Část 1: Rozměry a aplikační třídy 
 

ISO 15170-2:2001  
Road vehicles: Four-pole electrical connectors with pins and twist lock: Part 2: Tests and requirements 
Silniční vozidla: Čtyřpólové elektrické přípojky s kolíky a otočným zámkem. Část 2: Zkoušky a požadavky 
 

ISO/TR 15497:2000  
Road vehicles: Development guidelines for vehicle based software 
Silniční vozidla: Pokyny pro vývoj software vozidel 
 

ISO 15764:2004  
Road vehicles: Extended data link security 
Silniční vozidla: Zvýšená bezpečnost datového spojení 
 

ISO 15765-1:2004  
Road vehicles: Diagnostics on Controller Area Networks (CAN): Part 1: General information 
Silniční vozidla: Diagnostika na sběrnici CAN. Část 1: Všeobecné informácie 
 

ISO 15765-2:2004  
Road vehicles: Diagnostics on Controller Area Networks (CAN): Part 2: Network layer services 
Silniční vozidla: Diagnostika na sběrnici CAN . Část 2: Služby síťové vrstvy 
 

ISO 15765-3:2004  
Road vehicles: Diagnostics on Controller Area Networks (CAN). 
Part 3: Implementation of unified diagnostic services (UDS on CAN) 
Silniční vozidla: Diagnostika na sběrnici CAN.  
Část 3: Využití normalizovaných diagnostických služeb (UDS na CAN) 
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ISO 15765-4:2005  
Road vehicles: Diagnostics on Controller Area Networks (CAN).  
Part 4: Requirements for emissions-related systems 
Silniční vozidla: Diagnostika na sběrnici CAN.  
Část 3: Požadavky na systémy související s emisemi 
 

ISO 16750-1:2003  
Road vehicles: Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment: Part 1: General 
Silniční vozidla: Podmínky prostředí a zkoušky elektrického a elektronického zařízení - Část 1: Všeobecné 
 

ISO 16750-2:2003  
Road vehicles: Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment.  
Part 2: Electrical loads 
Silniční vozidla: Podmínky prostředí a zkoušky elektrického a elektronického zařízení. Část 2: Elektrické zatížení 
 

ISO 16750-3:2003  
Road vehicles: Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment:  
Part 3: Mechanical loads 
Silniční vozidla: Podmínky prostředí a zkoušky elektrického a elektronického zařízení.  
Část 3: Mechanické zatížení 
 

ISO 16750-4:2003  
Road vehicles: Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment. 
Part 4: Climatic loads 
Silniční vozidla: Podmínky prostředí a zkoušky elektrického a elektronického zařízení.  
Část 4: Klimatické zatížení 
 

ISO 16750-5:2003  
Road vehicles: Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment.  
Part 5: Chemical loads 
Silniční vozidla: Podmínky prostředí a zkoušky elektrického a elektronického zařízení.  
Část 5: Chemické zatížení 
 

ISO 16844-1:2001  
Road vehicles: Tachograph systems: Part 1: Electrical connectors 
Silniční vozidla: Tachografové systémy. Část 1: Elektrické konektory 
 

ISO 16844-1:2001/Cor 1:2005, ISO 16844-2:2004  
Road vehicles: Tachograph systems: Part 2: Recording unit, electrical interface 
Silniční vozidla: Tachografové systémy - Část 2: Záznamová jednotka, elektrické rozhraní 
 

ISO 16844-3:2004  
Road vehicles: Tachograph systems: Part 3: Motion sensor interface 
Silniční vozidla: Tachografové systémy - Část 3: Rozhraní snímače pohybu 
 

ISO 16844-4:2004  
Road vehicles: Tachograph systems: Part 4: CAN interface 
Silniční vozidla: Tachografové systémy - Část 4: Rozhraní CAN 
  

ISO 16844-5:2004  
Road vehicles: Tachograph systems: Part 5: Secured CAN 
Silniční vozidla: Tachografové systémy - Část 5: Zabezpečené CAN 
 

ISO 16844-6:2004  
Road vehicles: Tachograph systems: Part 6: Diagnostics 
Silniční vozidla: Tachografové systémy - Část 6: Diagnostika 
 

ISO 16844-7:2004  
Road vehicles: Tachograph systems: Part 7: Parameters 
Silniční vozidla: Tachografové systémy - Část 7: Parametry 
 

ISO 16845:2004  
Road vehicles: Controller area network (CAN): Conformance test plan 
Silniční vozidla: Controller area network (CAN): Plán zkoušky shody 
 

ISO 17356-1:2005  
Road vehicles: Open interface for embedded automotive applications. 
Part 1: General structure and terms, definitions and abbreviated terms 
Silniční vozidla: Otvorené rozhranie pre zabudované automobilové aplikácie.  
Část 1: Všeobecná struktura a pojmy, definice a zkrácené pojmy 
 

ISO 17356-2:2005  
Road vehicles: Open interface for embedded automotive applications.  
Part 2: OSEK/VDX specifications for binding OS, COM and NM 
Silniční vozidla: Otevřené rozhraní pro zabudované automobilové aplikace.  
Část 2: Specifikace pro OSEK/VDX na provázání s OS, COM a NM 
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ISO/TS 21609:2003  
Road vehicles: (EMC) guidelines for installation of aftermarket radio frequency transmitting equipment 
Silniční vozidla: Směrnice (EMK) pro dodatečnou instalaci zařízení pro přenos rádiových frekvencí 
 

ISO 21848:2005  
Road vehicles: Electrical and electronic equipment for a supply voltage of 42 V: Electrical loads 
Silniční vozidla: Elektrická a elektronická zařízení pro napájecí napětí 42 V: Elektrické zatížení 
 
 
· TC 22/SC 4 Karavany a lehké přívěsy 
 
Normy 
ISO 1103:1996  
Road vehicles: Coupling balls for caravans and light trailers – Dimensions 
Silniční vozidla: Spojovací koule pro karavany a lehké přívěsy. Rozměry 
 

ISO 3853:1994  
Road vehicles: Towing vehicle coupling device to tow caravans or light trailers: Mechanical strength test 
Silniční vozidla: Spojovací tažné zařízení pro připojení vozidel k tažným karavanům nebo lehkým přívěsům. Zkouška 
mechanické pevnosti 
 

ISO/TR 4114:1979  
Road vehicles: Caravans and light trailers: Static load on ball couplings 
Silniční vozidla: Karavany a lehké přívěsy – Statické zatížení spojovací koule 
  

ISO 7641-1:1983  
Road vehicles: Caravans and light trailers: Calculation of the mechanical strength of the drawbar.  
Part 1: Steel drawbars 
Silniční vozidla: Karavany a lehké přívěsy – Výpočet mechanického namáhania oje. Část 1: Ocelové oje 
 

ISO 7642:1991  
Caravans and light trailers: Trailers of categories 01 and 02 with overrun brakes.  
Inertia bench test methods for brakes 
Karavany a lehké přívěsy: Přívěsy kategorie 01 a 02 s nájezdovými brzdami.  
Metoda pro zkoušku setrvačné hmotnosti pro brzdy na zkušební lavici 
 

ISO 7643:1991  
Caravans and light trailers: Trailers of categories 01 and 02 with overrun brakes.  
Linear bench test methods for brake controls 
Karavany a lehké přívěsy: Přívěsy kategorie 01 a 02 s nájezdovými brzdami 
Metoda pro lineární zkoušku brzd na zkušební lavici 
 

ISO 11555-1:2003  
Road vehicles: Stabilizing devices for caravans and light trailers. Part 1: Integrated stabilizers 
Silniční vozidla: Stabilizační zařízení pro karavany a lehké přívěsy. Část 1: Zabudované stabilizátory 
  
 
· TC 22/SC 5 Zkoušky motorů 
 
Normy: 
ISO 1585:1992  
Road vehicles: Engine test code: Net power 
Silniční vozidla: Metoda zkoušení motoru. Čistý výkon 
 

ISO 2534:1998  
Road vehicles: Engine test code. Gross power 
Silniční vozidla: Metoda zkoušení motorů. Hrubý výkon 
 

ISO 3929:2003  
Road vehicles: Measurement methods for exhaust gas emissions during inspection or maintenance 
Silniční vozidla: Metody měření emisí výfukových plynů během kontroly nebo údržby 
 

ISO 3930:2000  
Road vehicles: Instruments for measuring vehicle exhaust emissions 
Silniční vozidla: Přístroje na měření emisí výfukových plynů 
 

ISO 3930:2000/Amd 1:2004, ISO/TR 9310:1987  
Road vehicles: Smoke measurement of compression-ignition (diesel) engines: Survey of short in-service tests 
Silniční vozidla: Měření kouře vznětových (dieselových) motorů: Přehled krátkých provozních zkoušek 
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ISO 10054:1998  
Internal combustion compression-ignition engines: Measurement apparatus for smoke from engines operating under 
steady-state conditions: Filter-type smokemeter 
Spalovací vznětové motory: Přístroj na měření kouře z motorů pracujících za ustálených podmínek. Filtrový 
dýmoměr 
 

ISO 10521:1992  
Motor vehicle road load: Determination under reference atmospheric conditions and reproduction on chassis 
dynamometer 
Silniční zatížení motorového vozidla: Stanovení za referenčních atmosférických podmínok a opakovatelnost 
dynamometru na podvozku 
 

ISO 11614:1999  
Reciprocating internal combustion compression-ignition engines: Apparatus for measurement of the opacity and for 
determination of the light absorption coefficient of exhaust gas 
Pístové spalovací vznětové motory – Přístroj na měření průhlednosti a stanovení koeficentu absorpce světla 
výfukových plynů 
 

ISO 13556:1998  
Road vehicles: Localization of exhaust system leaks and equipment specifications 
Silniční vozidla: Lokalizace netěsností výfukového systému a specifikace zařízení 
  

ISO 16183:2002  
Heavy duty engines: Measurement of gaseous emissions from raw exhaust gas and of particulate emissions using 
partial flow dilution systems under transient test conditions 
Vysokovýkonné motory – Měření výfukových emisí neředěného výfukového plynu a emisí částic s použitím 
systémov pro ředění části průtoku za přechodných zkušebních podmínek 
 

ISO 16185:2000  
Road vehicles: Engine families for certification of heavy-duty vehicles by Exhaust emission 
Silniční vozidla: Skupiny motorů pro certifikaci těžkých nákladních vozidel podle výfukových emisí 
 

ISO 16247:2004  
Road vehicles: Detection of exhaust system leaks. Helium test method and detection device specification 
Silniční vozidla: Zjišťování netěsností výfukového systému. Héliová zkušební metoda a zjištění specifikace zařízení 
  
 
· TC 22/SC 6 Termíny a definice rozměrů a hmotností 
 
Normy: 
ISO 612:1978  
Road vehicles: Dimensions of motor vehicles and towed vehicles: Terms and definitions 
Silniční vozidla: Rozměry motorových vozidel a tažených vozidel. Pojmy a definice 
 

ISO 1176:1990  
Road vehicles: Masses: Vocabulary and codes 
Silniční vozidla: Hmotnosti. Terminologie a kódy 
 

ISO 2416:1992  
Passenger cars: Mass distribution 
Osobní automobily: Rozložení hmotnosti 
 

ISO 3832:2002  
Passenger cars: Luggage compartments: Method of measuring reference volume 
Osobní automobily: Zavazadlové prostory. Metoda měření referenčního objemu 
 

ISO 3833:1977  
Road vehicles: Types: Terms and definitions 
Silniční vozidla: Typy – Pojmy a definice 
 

ISO 4130:1978  
Road vehicles: Three-dimensional reference system and fiducial marks: Definitions 
Silniční vozidla: Trojrozměrný referenční systém a výchozí značky: Definice 
 

ISO 4131:1979  
Road vehicles: Dimensional codes for passenger cars 
Silniční vozidla: Rozměrové kódy pro osobní automobily 
 

ISO 7237:1993  
Caravans: Masses and dimensions – Vocabulary 
Karavany: Hmotnosti a rozměry – Terminologie 
 

ISO 7237:1993/Amd 1:2001, ISO 7656:1993  
Commercial road vehicles: Dimensional codes 
Užitková silniční vozidla: Rozměrové kódy 
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· TC 22/SC 7 Vstřikovací zařízení a filtry používané v silničních vozidlech 
 
Normy: 
ISO 2697:1999  
Diesel engines: Fuel nozzles: Size "S" 
Dieselové motory: Vstřikovací trysky – Velikost „S“ 
 

ISO 2698:1993  
Diesel engines: Clamp-mounted fuel injectors, types 7 and 28 
Dieselové motory: Vstřikovače paliva se svorkou, typy 7 a 28 
 

ISO 2699:1994  
Diesel engines: Flange-mounted fuel injectors, size "S": Types 2, 3, 4, 5 and 6 
Dieselové motory: Vstřikovače paliva s přírubou, typy 2, 3, 4, 5 a 6 
 

ISO 2974:2005  
Diesel engines: High-pressure fuel injection pipe end-connections with 60 degrees female cone 
Dieselové motory: Vysokotlaké koncové přípojky vstřikovačů paliva s 60° zásuvkovým kuželem 
 

ISO 3539:1975  
Road vehicles: Injection nozzle holder with body, types 8 and 10, and injection nozzle holder with fixing flats, types 
9 and 11 
Silniční vozidla: Držák vstřikovací trysky s telěsom, typy 8 a 10, a držák vstřikovací trysky s příchytnou plochou, 
typy 9 a 11 
ISO 4008-1:1980  
Road vehicles: Fuel injection pump testing: Part 1: Dynamic conditions 
Silniční vozidla: Zkoušení palivového vstřikovacího čerpadla. Část 1: Dynamické podmínky 
 

ISO 4008-2:1983  
Road vehicles: Fuel injection pump testing – Part 2: Static conditions 
Silniční vozidla: Zkoušení palivového vstřikovacího čerpadla . Část 2: Statické podmínky 
 

ISO 4008-3:1987  
Road vehicles: Fuel injection pump testing – Part 3: Application and test procedures 
Silniční vozidla: Zkoušení palivového vstřikovacího čerpadla . Část 3: Aplikační a zkušební postupy 
 

ISO 4008-3:1987/Amd 1:2002, ISO 4010:1998  
Diesel engines: Calibrating nozzle, delay pintle type 
Dieselové motory: Kalibrační tryska, čepový typ s časováním 
 

ISO 4020:2001  
Road vehicles: Fuel filters for diesel engines: Test methods 
Silniční vozidla: Palivové filtry pro dieselové motory. Zkušební metody 
  

ISO 4093:1999  
Diesel engines: Fuel injection pumps: High-pressure pipes for testing 
Dieselové motory: Palivové vstrekovacie čerpadlá – Vysokotlaká potrubí na zkoušení 
 

ISO 4113:1988  
Road vehicles: Calibration fluid for diesel injection equipment 
Silniční vozidla: Kalibrační kapalina pro dieselové vstřikovací zažízení 
 

ISO 5011:2000  
Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and compressors. Performance testing 
Čistící zařízení přívodu vzduchu pro spalovací motory a kompresory. Zkoušení výkonu 
 

ISO 6415:2005  
Internal combustion engines: Spin-on filters for lubricating oil – Dimensions 
Spalovací motory: Oddělovací filtry pro mazací olej – Rozměry 
 

ISO 6519:2004  
Diesel engines: Fuel injection pumps: Tapers for shaft ends and hubs 
Dieselové motory: Palivová vstřikovací čerpadla. Úkosy pro koncovky hřídelí a hlavic 
 

ISO 7026:1997  
Diesel engines: Screw-in injection nozzle holders, types 20, 21, 21.1 and 27 for pintle nozzle size "S", type "B" 
Dieselové motory: Šroubové úchyty vstřikovacích trysek, typy 20, 21, 21.1 a 27 pro čepové trysky vel. „S“, typ „B“ 
 

ISO 7030:1987  
Road vehicles: Screw-mounted injection nozzle holders, types 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 
Silniční vozidla: Zaskrutkované držiaky vstrekovacích trysiek, typy 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 a 19 
 

ISO 7299:1996  
Diesel engines: End-mounting flanges for fuel injection pumps 
Dieselové motory: Koncové příruby pro palivové vstřikovací čerpadlo 
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ISO 7310:1993  
Diesel engines: Heads for spin-on fuel filters with horizontal flange: Mounting and connecting dimensions 
Dieselové motory – Hlavy pro oddělovací palivové filtry s horizontální přírubou – Montážní a spojovací rozměry 
 

ISO 7311:1993  
Diesel engines: Heads for fuel filters with vertical flange: Mounting and connecting dimensions 
Dieselové motory: Hlavy pro oddělovací palivové filtry s vertikální přírubou – Montážní a spojovací rozměry 
 

ISO 7440-1:1991  
Road vehicles: Fuel injection equipment testing: Part 1: Calibrating nozzle and holder assemblies 
Silniční vozidla: Zkoušení palivového vstřikovacího zařízení. Část 1: Kalibrační tryska a soupravy držáků 
 

ISO 7440-2:1991  
Road vehicles: Fuel injection equipment testing – Part 2: Orifice plate flow-measurement 
Silniční vozidla: Zkoušení palivového vstřikovacího zařízení – Měření průtoku přes štěrbinovou desku 
 

ISO 7576:1990  
Road vehicles: Two-stage fuel filters for compression-ignition engines: Mounting and connecting dimensions 
Silniční vozidla: Dvojité čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry 
 

ISO 7612:1994  
Diesel engines: Base-mounted in-line fuel injection pumps: Mounting dimensions 
Dieselové motory: Stojící sériová palivová vstřikovací čerpadla. Montážní rozměry 
 

ISO 7654:1998  
Road vehicles: Spin-on fuel filters for diesel engines: Mounting and connecting dimensions 
Silniční vozidla: Oddělovací filtry pro diselové motory. Montážní a připojovací rozměry  
 

ISO 7747:1983  
Road vehicles: Filter elements for full flow oil filters – Dimensions 
Silniční vozidla: Prvky filtrů pro plně průtokové olejové filtry – Rozměry 
 

ISO 7750-1:1992  
Commercial vehicles: Dimensions of air filter elements: Part 1: Types A and B 
Užitková vozidla: Rozměry prvků vzduchového filtru. Část 1: Typy A a B 
 

ISO 7750-2:1984  
Road vehicles: Air filter elements for commercial vehicles: Dimensions: Part 2: Types C and D 
Užitková vozidla: Rozměry prvků vzduchového filtru. Část 2: Typy C a D 
 

ISO 7876-1:1990  
Fuel injection equipment: Vocabulary. Part 1: Fuel injection pumps 
Palivová vstřikovací zařízení: Terminologie. Část 1: Palivová vstřikovací čerpadla 
 

ISO 7876-1:1990/Amd 1:1999, ISO 7876-2:1991  
Fuel injection equipment: Vocabulary: Part 2: Fuel injectors 
Palivová vstřikovací zažízení – Terminologie. Část 2: Vstřikovače paliva 
 

ISO 7876-2:1991/Amd 1:1999, ISO 7876-3:1993  
Fuel injection equipment: Vocabulary: Part 3: Unit injectors 
Palivová vstřikovací zařízení: Terminologie. Část 3: Jednotkové vstřikovače 
  

ISO 7876-4:2004  
Fuel injection equipment: Vocabulary: Part 4: High-pressure pipes and end-connections 
Palivová vstřikovací zařízení: Terminologie. Část 4: Vysokotlaká potrubí a koncovky 
 

ISO 7876-5:2004  
Fuel injection equipment: Vocabulary: Part 5: Common rail fuel injection system 
Palivová vstřikovací zařízení: Terminologie. Část 5: Jednoduchý kolejničkový palivový vstřikovací systém 
 

ISO 7879:1997  
Diesel engines: Cradle-mounted in-line fuel injection pumps: Mounting dimensions 
Dieselové motory: Vidlicová sériová palivová vstřikovací čerpadla: Montážní rozměry 
 

ISO 8356:1984  
Road vehicles: Diesel engines: Screw-in injector, type 22 
Silniční vozidla: Dieselové motory: Šroubovací vstřikovače, typ 22 
 

ISO 8535-1:1996  
Compression-ignition engines: Steel tubes for high-pressure fuel injection pipes.  
Part 1: Requirements for seamless cold-drawn single-wall tubes 
Vznětové motory: Ocelové trubice pro vysokotlaké palivové vstřikovací potrubí.  
Část 1: Požadavky na bezešvé, za studena tažené jednostenné trubice 
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ISO 8535-2:2003  
Compression-ignition engines: Steel tubes for high-pressure fuelinjection pipes.  
Part 2: Requirements for composite tubes 
Vznětové motory: Ocelové trubice pro vysokotlaké palivové vstřikovací potrubí.  
Část 2: Požadavky na kompozitní trubice 
 

ISO 8984-1:1993  
Diesel engines: Testing of fuel injectors: Part 1: Hand-leveroperated testing and setting apparatus 
Dieselové motory: Zkoušení vstřikovačů paliva. Část 1: Ruční pákou ovládaný zkušební a nastavovací přístroj 
 

ISO 8984-2:1993  
Diesel engines: Testing of fuel injectors: Part 2: Test methods 
Dieselové motory: Zkoušení vstřikovačů paliva. Část 2: Zkušební metody 
 

ISO 9102:1997  
Diesel engines: Screw-in injection nozzle holders, types 24, 25, 26 and 26.1 
Dieselové motory: Šroubovací držáky palivových trysek, typy 24, 25, 26 a 26.1 
 

ISO 9103:1987  
Road vehicles: Compression-ignition engines: Screw-in injection nozzle holder, type 23 
Silniční vozidla: Vznětové motory: Šroubovací držáky palivových trysek, typ 23  
 

ISO/TS 11155-1:2001  
Road vehicles: Air filters for passenger compartments: Part 1: Test for particulate filtration 
Silniční vozidla: Vzduchové filtry pro přepravu osob. Část 1: Zkouška filtrace pevných částic 
ISO/TS 11155-2:2002  
Road vehicles: Air filters for passenger compartments: Part 2: Test for gaseous filtration 
Silniční vozidla: Vzduchové filtry pro přepravu osob. Část 2: Zkouška filtrace plynů 
 

ISO 11841-1:2000  
Road vehicles and internal combustion engines: Filter vocabulary.  
Part 1: Definitions of filters and filter components 
Silniční vozidla a spalovací motory: Terminologie pro filtry.  
Část 1: Definice filtrů a jejich součástek 
 

ISO 11841-2:2000  
Road vehicles and internal combustion engines: Filter vocabulary. 
Part 2: Definitions of characteristics of filters and their components 
Silniční vozidla a spalovací motory: Terminologie pro filtry.  
Část 2: Definice charakteristik filtrů a jejich součástek 
 

ISO 12103-1:1997  
Road vehicles: Test dust for filter evaluation: Part 1: Arizona test dust 
Silniční vozidla: Prachová skúška pro hodnocení filtrů. Část 1: Prachová zkouška Arizona 
 

ISO 12103-2:1997  
Road vehicles: Test dust for filter evaluation: Part 2: Aluminium oxide test dust 
Silniční vozidla: Prachová skúška pro hodnocení filtrů. Část 2: Prachová zkouška s oxidem hlinitým 
 

ISO 12156-1:1997  
Diesel fuel: Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR). Part 1: Test method 
Dieselové palivo: Posouzení mazavosti s použitím VF pístového zařízení (HFRR). Část 1: Zkušební metoda 
 

ISO 12156-1:1997/Cor 1:1998, ISO 12156-2:1998  
Diesel fuel: Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR). Part 2: Limit 
Dieselové palivo: Posouzení mazavosti s použitím VF pístového zařízení (HFRR). Část 2: Omezení 
 

ISO 12345:2002  
Diesel engines: Cleanliness assessment of fuel injection equipment  
Dieselové motory: Posouzení palivového vstřikovacího zařízení z hlediska čistoty 
 

ISO 13296:2005  
Diesel engines: High-pressure fuel injection pipe assemblies: General requirements and dimensions 
Dieselové motory: Soupravy vysokotlakého palivového vstřikovacího potrubí 
 

ISO/TS 13353:2002  
Diesel fuel and petrol filters for internal combustion engines. Initial efficiency by particule counting 
Dieselové palivo a benzínové filtry pro spalovací motory. Počáteční účinnost v závislosti na počtu částic 
 

ISO 13555-1:2003  
Diesel engines: Procedure for checking the dynamic timing of diesel fuel injection equipment.  
Part 1: Preconditioning 
Dieselové motory: Postup kontroly dynamického časování dieselového palivového vstřikovacího zařízení.  
Část 1: Prekondicionování 
 



 

 93

ISO 13555-2:2003  
Diesel engines: Procedure for checking the dynamic timing of diesel fuel injection equipment.  
Part 2: Test method 
Dieselové motory: Postup kontroly dynamického časování dieselového palivového vstřikovacího zařízení.  
Část 2: Zkušební metoda 
 

ISO 13555-3:2004  
Diesel engines: Procedure for checking the dynamic timing of diesel fuel injection equipment.  
Part 3: Validation of timing measurement devices 
Dieselové motory: Postup kontroly dynamického časování dieselového palivového vstřikovacího zařízení.  
Část 3: Validace načasování měřicích přístrojů 
 

ISO 13948-1:2000  
Diesel engines: Fuel injection pumps and fuel injector low-pressure connections.  
Part 1: Threaded connections 
Dieselové motory: Palivová vstřikovací čerpadla a nízkotlaké spoje palivového vstřikovače.  
Část 1: Závitové spoje 
 

ISO 13948-2:2000  
Diesel engines: Fuel injection pumps and fuel injector low-pressure connections.  
Part 2: Non-threaded (push-on) connections 
Dieselové motory: Palivová vstřikovací čerpadla a nízkotlaké spoje palivového vstřikovače.  
Část 2: Nezávitové (čepové) spoje 
 

ISO 14681:1998  
Diesel engines: Fuel injection pump testing: Calibrating fuel injectors 
Dieselové motory: Zkoušení palivového vstřikovacího čerpadla. Kalibrační vstřikovače paliva 
 

ISO 19438:2003  
Diesel fuel and petrol filters for internal combustion engines: Filtration efficiency using particle counting and 
contaminant retention capacity 
Dieselové palivo a benzínové filtry pro spalovací motory: Účinnost filtrace s použitím počtu částic a kapacity zádrže 
nečistot 
 
 
· TC 22/SC 8 Osvětlení a signalizace 
 
Normy: 
ISO 303:2002  
Road vehicles: Installation of lighting and light signalling devices for motor vehicles and their trailers 
Silniční vozidla: Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci pro motorová vozidla a přípojná vozidla 
 

ISO 303:2002/Cor 1:2003, ISO 3267:1991  
Road vehicles: Headlamp cleaners 
Silniční vozidla: Čističe světlometů 
 

ISO 3559:1976  
Road vehicles: Working voltages for lights fitted to motor vehicles and to their trailers 
Silniční vozidla: Pracovní napětí pro světla montovaná do motorových vozidel a do jejich přípojných vozidel 
 

ISO 4082:1981  
Road vehicles: Motor vehicles, flasher units 
Silniční vozidla: Motorová vozidla, blinkry 
 

ISO 4148:2004  
Road vehicles: Special warning lamps, dimensions 
Silniční vozidla: Speciální výstražná světla, rozměry 
 

ISO 4182:1999  
Motor vehicles: Measurement of variations in dipped-beam headlamp angle as a function of load 
Motorová vozidla: Měření změn úhlu potkávacího světlometu v závislosti na zatížení 
 

ISO 6797:1982  
Road vehicles: Motor vehicles. Production conformity requirements for flasher units 
Silniční vozidla: Motorová vozidla. Požadavky na shodu výroby blinkrů 
 

ISO 7227:1987  
Road vehicles: Lighting and light signalling devices. Vocabulary 
Silniční vozidla: Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. Terminologie 
 

ISO 7227:1987/Amd 1:2004, ISO 7591:1982  
Road vehicles: Retro-reflective registration plates for motor vehicles and trailers, specification 
Silniční vozidla: Státní poznávací značky se zpětným odrazem pro motorová vozidla a přívěsy, specifikace. 
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ISO 8218:1989  
Road vehicles: Levelling devices for headlamp dipped beam 
Silniční vozidla: Vyvažovací zařízení pro dálkové světlomety 
  

ISO/TR 9819:1991  
Road vehicles: Comparison tables of regulations on photometric requirements of light signalling devices 
Silniční vozidla: Porovnání tabulek předpisů o fotometrických požadavcích na světelná signalizační zařízení 
 

ISO 10603:1992  
Road vehicles: Legal situation concerning lighting and light-signalling devices 
Silniční vozidla: Legislativní situace v oblasti zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci 
 

ISO 10604:1993  
Road vehicles: Measurement equipment for orientation of headlamp luminous beams 
Silniční vozidla: Zažřízení na měření směru paprsku dálkového světla 
 

ISO/TR 11842:1997  
Road vehicles: Comparison of statutory photometric requirements in various countries for lighting devices 
Silniční vozidla: Porovnání povinných fotometrických požadavků na světelná zařízení v různých státech 
 
· TC 22/SC 9 Dynamika vozidla a jeho schopnost setrvat na vozovce 
 
Normy: 
ISO 3888-1:1999  
Passenger cars: Test track for a severe lane-change manoeuvre. Part 1: Double lane-change 
Osobní automobily: Zkušební dráha pro prudkou změnu jízdníhop pruhu. Část 1: Dvojitá změna pruhu 
 

ISO 3888-2:2002  
Passenger cars: Test track for a severe lane-change manoeuvre. Part 2: Obstacle avoidance 
Osobní automobily: Zkušební dráha pro prudkou změnu jízdníhop pruhu. Část 2: Vyhýbání prekážce 
 

ISO 4138:2004  
Passenger cars: Steady-state circular driving behaviour. Open-loop test methods 
Osobní automobily: Chování při stálé jízdě v kruhu. Zkušební metody otevřené smyčky 
 

ISO 7401:2003  
Road vehicles: Lateral transient response test methods. Open-loop test methods 
Silniční vozidla: Zkušební metody přechodné příčné reakce. Zkušební metody otevřené smyčky 
  

ISO 7975:1996  
Passenger cars: Braking in a turn. Open-loop test procedure 
Osobní automobily: Brzděnie při otáčení. Zkušební metody otevřené smyčky 
 

ISO 8349:2002  
Road vehicles: Measurement of road surface friction 
Silniční vozidla: Měření tření povrchu silnice 
 

ISO/TR 8725:1988  
Road vehicles: Transient open-loop response test method with one period of sinusoidal input 
Silniční vozidla: Zkušební metody přechodné reakce otevřené smyčky s jednou periodou sinusového vstupu 
 

ISO/TR 8726:1988  
Road vehicles: Transient open-loop response test method with pseudo-random steering input 
Silniční vozidla: Zkušební metody přechodné reakce otevřené smyčky s pseudonáhodným zásahem do řízení 
 

ISO 8855:1991  
Road vehicles: Vehicle dynamics and road-holding ability. Vocabulary 
Silniční vozidla: Dynamika vozidla a schopnost udržet se na vozovce. Terminologie 
 

ISO 8855:1991/Add 1:1992  
Russian language version 
Ruská jazyková verze 
  

ISO 9815:2003  
Road vehicles: Passenger-car and trailer combinations. Lateral stability test 
Silniční vozidla: Soupravy osobních automobilů a přívěsů. Zkouška příčné stability 
 

ISO 9816:1993  
Passenger cars: Power-off reactions of a vehicle in a turn. Openloop test method 
Osobní automobily: Reakce vozidla při otáčení při vypnutí motoru. Zkušební metoda otevřené smyčky 
 

ISO 10392:1992  
Road vehicles with two axles: Determination of centre of gravity 
Dvounápravová silniční vozidla: Určení těžiště 
 

ISO 12021-1:1996  
Road vehicles: Sensitivity to lateral wind: Part 1: Open-loop test method using wind generator input 
Silniční vozidla: Citlivost na boční vítr. Část 1: Zkušební metoda otevřené smyčky se vstupem z generátoru větru 
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ISO 13674-1:2003  
Road vehicles: Test method for the quantification of on-centre handling: Part 1: Weave test 
Silniční vozidla: Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení středového ovládání. Část 1: Zkouška kyvem 
 

ISO 14512:1999  
Passenger cars: Straight-ahead braking on surfaces with split coefficient of friction. Open-loop test procedure 
Osobní automobily: Rovné brzdění na povrchu s různým koeficientem tření. Zkušební postup otevřené smyčky 
 

ISO 14791:2000  
Road vehicles: Heavy commercial vehicle combinations and articulated buses: Lateral stability test methods 
Silniční vozidla: Jízdní soupravy těžkých užitkových vozidel a kloubové autobusy 
 

ISO 14792:2003  
Road vehicles: Heavy commercial vehicles and buses. Steadystate circular tests 
Silniční vozidla: Těžká užitková vozidla a autobusy. Zkoušky ustálené kruhové jízdy 
 

ISO 14793:2003  
Road vehicles: Heavy commercial vehicles and buses: Lateral transient response test methods 
Silniční vozidla: Těžká užitková vozidla a autobusy. Zkušební metody přechodné příčné reakce 
 

ISO 14794:2003  
Heavy commercial vehicles and buses: Braking in a turn: Openloop test methods 
Těžká užitková vozidla a autobusy - Brzdění při otáčení – Zkušební metody otevřené smyčky 
 

ISO 15037-1:1998, ISO 15037-1:1998/Cor 1:2001 
Road vehicles: Vehicle dynamics test methods: Part 1: General conditions for passenger cars 
Silniční vozidla: Dynamické metody zkoušení vozidla. Část 1: Všeobecné podmínky pro osobní automobily 
 

ISO 15037-2:2002 
Road vehicles: Vehicle dynamics test methods: Part 2: General conditions for heavy vehicles and buses 
Silniční vozidla: Dynamické metody zkoušení vozidla. Část 2: Všeobecné podmínky pro těžká vozidla a autobusy 
 

ISO 16333:2004  
Heavy commercial vehicles and buses: Steady-state rollover threshold: Tilt-table test method 
Těžká užitková vozidla a autobusy – Stálý práh převrácení – Zkušební metoda s naklápěcí plošinou 
 

ISO 17288-1:2002  
Passenger cars: Free-steer behaviour: Part 1: Steering-release open- loop test method 
Osobní automobily - Chování při volném řízení. Část 1: Zkušební metoda otevřené smyčky při uvolněném řízení 
 

ISO 17288-2:2004  
Passenger cars: Free-steer behaviour: Part 2: Steering-pulse open- loop test method 
Osobní automobily – Chování při volném řízení. Část 2: Zkušební metoda otevořené smyčky při impulsním řízení 
 

ISO/TS 20119:2002  
Road vehicles: Test method for the quantification of on-centre handling.  
Determination of dispersion metrics for straight-line driving 
Silniční vozidla: Zkušební metoda pro kvantifikaci středového ovládání. 
Stanovení rozptylové metriky pro jízdu v přímém směru. 
 

 
· TC 22/SC 10 Postupy nárazové zkoušky 
 
Normy: 
 

ISO 3560:2001  
Road vehicles: Frontal fixed barrier or pole impact test procedure  
Silniční vozidla: Zkušební postup s čelní pevnou bariérou nebo s nárazem do sloupu 
 

ISO 3784:1976  
Road vehicles: Measurement of impact velocity in collision tests 
Silniční vozidla: Měření rychlosti nárazu při kolizních zkouškách 
 

ISO 3784:2004  
Road vehicles: Rear moving barrier impact test procedure 
Silniční vozidla: Zkušební postup se zadní pohyblivou bariérou 
 

ISO 7862:2004  
Road vehicles: Sled test procedure for the evaluation of restraint systems by simulation of frontal collisions 
Silniční vozidla: Katapultovací zkušební postup pro hodnocení zádržných systémů pomocí simulace čelní srážky 
 

ISO/TR 10982:1998  
Road vehicles: Test procedures for evaluating out-of-position vehicle occupant interactions with depl. air bags 
Silniční vozidla: Zkušební postup pro hodnocení interakce neusazené osoby ve vozidle s aktivním airbagem 
 

ISO 10997:1996  
Passenger vehicles: Side impact with deformable moving barrier: Full scale test 
Osobní vozidla – Boční náraz s deformovatelnou pohyblivou bariérou – Kompletní zkouška 
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ISO 11096:2002  
Road vehicles: Pedestrian protection: Impact test method for pedestrian thigh, leg and knee 
Silniční vozidla: Ochrana chodců – Zkušební metoda nárazu na stehna, nohy a kolena chodce 
 

ISO/TR 14645:1998  
Road vehicles: Test procedures for evaluating child restraint system interactions with deploying air bags 
Silniční vozidla: Zkušební postup pro hodnocení interakce dětské autosedačky s nafukujícím se airbagem 
 

ISO/TR 14933:2001  
Road vehicles: Test procedures for evaluating occupant interactions with deploying side impact airbags 
Silniční vozidla: Zkušební postup pro hodnocení interakcí osoby ve vozidle s nafukujícím se bočním airbagem 
ISO 15828:2004  
Road vehicles: Offset frontal impact test procedure 
Silniční vozidla: Zkušební postup vychýleného čelního nárazu 
 

ISO 15829:2004  
Road vehicles: Side impact test procedures for the evaluation of occupant interactions with side airbags by pole 
impact simulation 
Silniční vozidla: Zkušební postup bočního nárazu pro hodnocení interakcí osoby ve vozidle s nafukujícím se bočním 
airbagem pomocí simulace nárazu na sloup 
 

ISO 17373:2005  
Road vehicles: Sled test procedure for evaluating occupant head and neck interactions with seat/head restraint designs 
in low-speed rear-end impact 
Silniční vozidla: Katapultovací zkušební postup pro hodnocení interakcí hlavy a krku osoby ve vozidle s konstrukcí 
sedadla / opěrky hlavy při zadním nárazu v nízké rychlosti 
 
· TC 22/SC 11 Bezpečnostní skla 
 
Normy: 
ISO 3536:1999  
Road vehicles: Safety glazing materials – Vocabulary 
Silniční vozidla: Materiály pro bezpečnostní skla – Terminologie 
 

ISO 3537:1999  
Road vehicles: Safety glazing materials: Mechanical tests 
Silniční vozidla: Materiály pro bezpečnostní skla – Mechanické zkoušky 
 

ISO 3538:1997  
Road vehicles: Safety glazing materials: Test methods for optical properties 
Silniční vozidla: Materiály pro bezpečnostní skla – Metody pro testování optických vlastností 
 

ISO 3917:1999  
Road vehicles: Safety glazing materials: Test methods for resistance to radiation, high temperature, humidity, fire and 
simulated weathering 
Silniční vozidla: Materiály pro bezpečnostní skla – Metody testování odolnosti vůči záření, vysoké teplotě, vlhkosti, 
ohni a simulovaným povětrnostním podmínkám 
 

ISO 15082:1999  
Road vehicles: Tests for rigid plastic safety glazing materials 
Silniční vozidla: Zkoušky tuhých plastických materiálů na bezpečnostní skla 
 
· TC 22/SC 12 Pasivní bezpečnost (ochranné havarijní systémy) 
 
Normy: 
ISO/TR 1417:1974  
Automobiles: Anchorages for seat belts 
Automobily: Kotvové úchytky bezpečnostních pásů 
 

ISO 6487:2002  
Road vehicles: Measurement techniques in impact tests – Instrumentation 
Silniční vozidla: Měřicí techniky při nárazových zkouškách – Přístrojové vybavení 
 

ISO/TR 6546:1979  
Road vehicles: Information core appropriate to the field study of accidents in which seat belts are used 
Silniční vozidla: Základní informace vhodné pro odborné studie nehod, při ktorých byly použity sedadlové pásy 
 

ISO 6813:1998  
Road vehicles: Collision classification – Terminology 
Silniční vozidla: Klasifikace srážek – Terminologie 
 

ISO/TR 7861:2003  
Road vehicles: Injury risk curves for evaluation of occupant protection in frontal impact 
Silniční vozidla: Křivky rizika zranění pro hodnocení ochrany cestujících při čelním nárazu 
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ISO 8721:1987  
Road vehicles: Measurement techniques in impact tests: Optical instrumentation 
Silniční vozidla: Meracie technicky pri nárazových skúškach – Optické prístrojové vybavenie 
 

ISO 8853:1989  
Safety harnesses for competition drivers: Requirements and test methods 
Bezpečnostní postroje pro řidiče závodních aut: Požadavky a zkušební metody 
 

ISO/TR 9790:1999  
Road vehicles: Anthropomorphic side impact dummy: Lateral impact response requirements to assess the biofidelity 
of the dummy 
Silniční vozidla: Antropomofní figurína pro boční náraz – Požadavky na reakci při bočním nárazu pro posouzení 
biologické podoby figuríny 
 

ISO 12097-1:2002  
Road vehicles: Airbag components. Part 1: Vocabulary 
Silniční vozidla: Komponenty airbagu. Část 1: Terminologie 
 

ISO 12097-2:1996  
Road vehicles: Airbag components. Part 2: Testing of airbag modules 
Silniční vozidla: Komponenty airbagu. Část 2: Zkoušení airbagových modulů 
 

ISO 12097-3:2002  
Road vehicles: Airbag components. Part 3: Testing of inflator assemblies 
Silniční vozidla: Komponenty airbagu. Část 3: Zkoušení nafukovacích souprav 
 

ISO/TR 12349-1:1999  
Road vehicles: Dummies for restraint system testing. Part 1: Adult dummies 
Silniční vozidla: Figuríny na zkoušení zádržného systému. Část 1: Figuríny dospěléj osoby 
 

ISO/TR 12349-2:1999  
Road vehicles: Dummies for restraint system testing. Part 2: Child dummies 
Silniční vozidla: Figuríny na zkoušení zádržného systému. Část 2: Dětské figuríny 
 

ISO/TR 12350:2004  
Road vehicles – Injury risk curves for evaluation of occupant protection in side impact 
Silniční vozidla – Grafy závislosti rizika zranění pro hodnocení ochrany cestujícího při bočním nárazu 
 

ISO/TR 12351:1999  
Road vehicles: Determination of head contact and duration in impact tests 
Silniční vozidla: Stanovení nárazu hlavy a jeho doby trvání při nárazových zkouškách 
 

ISO 12353-1:2002  
Road vehicles: Traffic accident analysis. Part 1: Vocabulary 
Silniční vozidla: Analýza dopravní nehody. Část 1: Terminologie 
 

ISO 12353-2:2003  
Road vehicles: Traffic accident analysis: Part 2: Guidelines for the use of impact severity measures 
Silniční vozidla: Analýza dopravní nehody. Část 2: Návod k provedení měření závažnosti nárazu 
 

ISO/TR 13214:1996  
Road vehicles: Child restraint systems: Compilation of regulations and standards 
Silniční vozidla: Dětské sedačky – Shrnutí předpisů a norem 
 

ISO 13215-2:1999  
Road vehicles: Reduction of misuse risk of child restraint systems. Part 2: Requirements and test procedures 
for correct installation (panel method) 
Silniční vozidla: Snížení rizika chybného používání dětských sedaček. Část 2: Požadavky a zkušební postupy 
pro správnou montáž (panelová metoda) 
 

ISO 13215-3:1999  
Road vehicles: Reduction of misuse risk of child restraint systems. Part 3: Prediction and assessment of misuse by 
Misuse Mode and Effect Analysis (MMEA) 
Silniční vozidla: Snížení rizika chybného používání dětských sedaček. Část 3: Prognóza a posouzení nesprávného 
použití pomocí Analýzy režimu chybného používání a účinku (MMEA) 
 

ISO 13216-1:1999  
Road vehicles: Anchorages in vehicles and attachments to anchorages for child restraint systems.  
Part 1: Seat bight anchorages and attachments 
Silniční vozidla: Kotvové úchyty ve vozidlech a připevnění dětských sedaček ke kotvovým úchytům.  
Část 1: Smyčkové sedadlové kotvové úchyty a připevnění 
 

ISO 13216-2:2004  
Road vehicles: Anchorages in vehicles and attachments to anchorages for child restraint systems.  
Part 2: Top tether anchorages and attachments 
Silniční vozidla: Kotvové úchyty ve vozidlech a připevnění dětských sedaček ke kotvovým úchytům.  
Část 2: Kotvové úchyty horního popruhu a připevnění 
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ISO 13218:1998  
Road vehicles: Child restraint systems: Report form for accidents involving child passengers 
Silniční vozidla: Dětské sedačky – Formulář hlášení nehod, jejichž účastníky byly děti 
ISO/TR 13219:1995  
Road vehicles: Risk of thoracic injury associated with Hybrid III sternal deflection due to shoulder belt loading 
Silniční vozidla: Riziko poranění hrudníku při sternálním vychýlení Hybrid III z důvodu zatížení ramenního pásu 
 

ISO/TS 13499:2003  
Road vehicles: Multimedia data exchange format for impact tests 
Silniční vozidla: Multimediální formát pro výměnu dat o nárazových zkouškách 
 

ISO/TR 15766:2000  
Road vehicles: Pedestrian protection. Targets for the assessment of the biofidelity of pedestrian-leg test devices 
Silniční vozidla: Ochrana chodců. Cíle posouzení biologické shody zkušebních zařízení simulujících nohu chodce 
 
· TC 22/SC 13 Ergonomika 
 
Normy: 
ISO 2575:2004, ISO 2575:2004/Amd 1:2005 
Road vehicles: Symbols for controls, indicators and tell-tales 
Silniční vozidla: Symboly ovladačů, indikátorů a oznamovacích prvků 
 

ISO 3409:1975  
Passenger cars: Lateral spacing of foot controls 
Osobní automobily – Příčná vzdálenost mezi pedály 
 

ISO 3958:1996  
Passenger cars: Driver hand-control reach 
Osobní automobily. Dosah řidiče na ruční ovládací prvky 
 

ISO 4040:2001  
Road vehicles: Location of hand controls, indicators and tell-tales in motor vehicles 
Silniční vozidla: Umístění ručních ovladačů, indikátorů a oznamovacích prvků v motorových vozidlech 
 

ISO 6549:1999  
Road vehicles: Procedure for H- and R-point determination 
Silniční vozidla: Metoda stanovení bodu H a R 
 

ISO/TR 9511:1991  
Road vehicles: Driver hand-control reach: In-vehicle checking procedure 
Silniční vozidla: Dosah řidiče na ruční ovládací prvky. Postup pro kontrolu uvnitř vozidla 
 

ISO/TS 12104:2003  
Road vehicles: Gearshift patterns: Manual transmissions with power- assisted gearchange and automatic 
transmissions with manual-gearshift mode 
Silniční vozidla: Vzory řízení – Ruční převod s posilováním při změne převodového stupně a automatický převod 
s režimem ručního řízení 
 

ISO 12214:2002  
Road vehicles: Direction-of-motion stereotypes for automotive hand controls 
Silniční vozidla: Optimální směry pohybu ručního řízení v automobilech 
 

ISO 15005:2002  
Road vehicles: Ergonomic aspects of transport information and control systems: Dialogue management principles and 
compliance procedures 
Silniční vozidla: Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídících systémů – Řídící principy dialogu a 
shodné postupy 
  

ISO 15006:2004  
Road vehicles: Ergonomic aspects of transport information and control systems: Specifications and compliance 
procedures for invehicle auditory presentation 
Silniční vozidla: Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídících systémů. Specifikace a shodné postupy 
pro zvukovou prezentaci ve vozidle 
 

ISO 15007-1:2002  
Road vehicles: Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems. 
Part 1: Definitions and parameters 
Silniční vozidla: Měření vizuálního chování řidiče z hlediska dopravních informačních a řídících systémů. 
Část 1: Definice a parametry 
 

ISO/TS 15007-2:2001  
Road vehicles: Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems. 
Part 2: Equipment and procedures 
Silniční vozidla: Měření vizuálního chování řidiče z hlediska dopravních informačních a řídících systémů. 
Část 2: Zařízení a postupy 
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ISO 15008:2003  
Road vehicles: Ergonomic aspects of transport information and control systems. Specifications and compliance 
procedures for invehicle visual presentation 
Silniční vozidla: Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídících systémů. Specifikace a shodné postupy 
pro vizuální prezentaci ve vozidle 
 

ISO 16121-1:2005  
Road vehicles: Ergonomic requirements for the driver's workplace in line- service buses.  
Part 1: General description, basic requirements 
Silniční vozidla: Ergonomické požadavky na pracoviště řidiče v linkových autobusech.  
Část 1: Všeobecný popis, základní požadavky 
 

ISO 16121-2:2005  
Road vehicles: Ergonomic requirements for the driver's workplace in line- service buses. Part 2: Visibility 
Silniční vozidla: Ergonomické požadavky na pracoviště řidiče v linkových autobusech. Část 2: Viditelnost 
 

ISO 16121-3:2005  
Road vehicles: Ergonomic requirements for the driver's workplace in line- service buses.  
Part 3: Information devices and controls 
Silniční vozidla: Ergonomické požadavky na pracoviště řidiče v linkových autobusech.  
Část 3: Informační zařízení a ovládací prvky 
 

ISO 16121-4:2005  
Road vehicles: Ergonomic requirements for the driver's workplace in line- service buses.  
Part 4: Cabin environment 
Silniční vozidla: Ergonomické požadavky na pracoviště řidiče v linkových autobusech. 
Část 4: Prostředí kabiny 
 

ISO/TS 16951:2004  
Road vehicles: Ergonomic aspects of transport information and control systems (TICS). Procedures for determining 
priority of onboard messages presented to drivers 
Silniční vozidla: Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídících systémů (TICS). Postupy pro stanovení 
priority palubních zpráv předkládaných řidiči 
 

ISO 17287:2003  
Road vehicles: Ergonomic aspects of transport information and control systems. Procedure for assessing suitability 
for use while driving 
Silniční vozidla: Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídících systémů. Postupy pro posuzování 
vhodnosti jejich používání při jízdě 
 
· TC 22/SC 14 Externí vybavení 
 
Normy: 
 

ISO 2958:1973  
Road vehicles: Exterior protection for passenger cars 
Silniční vozidla: Vnější ochrana osobních automobilů 
 

ISO 5422:1982  
Road vehicles: Anchorages for towing ropes, cables or bars 
Silniční vozidla: Kotvové úchyty pro tažná lana, kabely nebo tyče 
 

ISO 8035:1991  
Commercial road vehicles and buses over 3,5 t: Front towing attachments 
Užitková silniční vozidla a autobusy nad 3,5 t: Přední úchyty pro tažná zařízení 
 

ISO 8720:1991  
Passenger cars: Specifications for mechanical jacks 
Osobní automobily: Specifikace mechanických zdvihačů 
 

ISO 11154-1:1995  
Road vehicles: Roof load carriers. Part 1: Roof bars 
Silniční vozidla: Střešní nosiče. Část 1: Střešní tyče 
 

ISO 11154-4:2004  
Road vehicles: Roof load carriers. Part 4: Magnetic fixing devices 
Silniční vozidla: Střešní nosiče. Část 4: Magnetická připevňovací zařízení 
 

ISO 11530:1993  
Road vehicles: Hydraulic jacks – Specifications 
Silniční vozidla: Hydraulické zdvihače – Specifikace 
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· TC 22/SC 15 Zaměnitelnost součástek nákladních vozidel a autobusů 
 
Normy: 
 

ISO 337:1981, ISO 337:1981/Cor 1:1990 
Road vehicles: 50 semi-trailer fifth wheel coupling pin. Basic and mounting/interchangeability dimensions 
Silniční vozidla: Čap točnice návěsu 50. Základní rozměry a rozměry pro montáž/zaměnitelnost 
 

ISO 1102:2001  
Commercial road vehicles: 50 mm drawbar eye – Interchangeability 
Silniční nákladní vozidla. Oko oje přívěsu o velikosti 50 mm pro systém čep-oko. Zaměnitelnost 
 

ISO 1726:2000  
Road vehicles: Mechanical coupling between tractors and semitrailers. Interchangeability 
Silniční vozidla: Mechanické spojení mezi tahači a návěsy. Zaměnitelnost 
 

ISO 3584:2001  
Road vehicles: Drawbar couplings. Interchangeability 
Silniční vozidla: Mechanická spojovací zařízení. Zaměnitelnost 
 

ISO 3842:2001  
Road vehicles: Fifth wheels. Interchangeability 
Silniční vozidla: Montáž točnice. Zaměnitelnost 
 

ISO 4009:2000  
Commercial vehicles: Location of electrical and pneumatic connections between towing vehicles and trailers 
Užitková vozidla: Umístění elektrických a pnematických spojení mezi tahači a návěsy 
 

ISO 4086:2001  
Road vehicles: 90 semi-trailer fifth wheel kingpin. Interchangeability 
Silniční vozidla: Čep točnice návěsu 90. Zaměnitelnost 
 

ISO 7646:1986  
Commercial vehicles and buses: Gearbox flanges: Type A 
Užitková vozidla a autobusy: Příruby převodovky: Typ A 
 

ISO 7647:1986  
Commercial vehicles and buses: Gearbox flanges: Type S 
Užitková vozidla a autobusy: Příruby převodovky: Typ S 
 

ISO 7648:1987  
Flywheel housings for reciprocating internal combustion engines. Nominal dimensions and tolerances 
Kryty servačníku pro pístové spalovací motory. Jmenovité rozměry a tolerance 
 

ISO 7649:1991  
Clutch housings for reciprocating internal combustion engines. Nominal dimensions and tolerances 
Kryty spojky pro pístové spalovací motory. Jmenovité rozměry a tolerance 
 

ISO 7650:1987, ISO 7650:1987/Amd 1:2001 
Commercial vehicles and buses: Mounting dimensions for starter motors of types 1, 2, 3 and 4 
Užitková vozidla a autobusy: Montážní rozměry pro startéry motorů typu 1, 2, 3 a 4 
 

ISO 7651:1991, ISO 7652:1983/Amd 1:1992 
Commercial vehicles and buses: Mounting dimensions for alternators of types 1, 2 and 3 
Užitková vozidla a autobusy: Montážní rozměry pro alternátory typu 1, 2 a 3 
 

ISO 7653:1985  
Road vehicles: Commercial vehicles. Couplings between power take- offs (PTO) and ancillary driven units 
Silniční vozidla: Užitková vozidla. Spojení mezi výstupní hřídelí převodovky a pomocnými hnacími jednotkami 
 

ISO 7707:1986  
Commercial road vehicles: Connections for rear-mounted power take-offs (PTO) 
Užitková silniční vozidla: Spojení pro zadní vývodové hřídele převodovky (PTO) 
 

ISO 7803:1987  
Commercial road vehicles: Steering ball joints 
Užitková silniční vozidla: Kulové čepy řízení 
 

ISO 7804:1985  
Commercial road vehicles: Side openings for truck power take-offs 
Užitková silniční vozidla: Postranní otvory pro vývodové hřídele převodovky nákladních vozidel 
 

ISO 8123:1991  
Road vehicles: Diametral pitch starter motor pinions 
Silniční vozidla: Radiální vzdálenost mezi pastorky startéru motoru 
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ISO 8667:1992  
Commercial vehicles and buses: Cross-tooth gearbox flanges, type T 
Užitková vozidla a autobusy: Příčně ozubené příruby převodovky, typ T 
 

ISO 8716:2001  
Road vehicles: Fifth wheel kingpins. Strength test 
Silniční vozidla: Návěsové čepy. Zkoušky pevnosti 
 

ISO 8717:2000  
Commercial road vehicles: Fifth wheel couplings: Strength tests 
Užitková silniční vozidla: Spojení návěsovými čepy. Zkoušky pevnosti 
 

ISO 8718:2001  
Road vehicles: Drawbar couplings and eyes for hinged drawbars: Strength tests 
Silniční vozidla: Ojová spojení a oka pro sklopné oje 
 

ISO 8755:2001  
Commercial road vehicles: 40 mm drawbar eye. Interchangeability 
Užitková silniční vozidla: Oko pro oj o velikosti 40 mm. Zaměnitelnost 
 

ISO 9457-1:1991  
Road vehicles: Metric starter motor pinions: Part 1: Currently used pinions 
Silniční vozidla: Metrické pastorky startéru motoru. Část 1: Běžně používané pastorky 
 

ISO 9457-2:1994  
Road vehicles: Metric starter motor pinions: Part 2: Pinions with 20 degree pressure angle 
Silniční vozidla: Metrické pastorky startéru motoru. Část 2: Pastorky s tlakovým úhlem 20° 
 

ISO 11055:1996  
Flywheels for reciprocating internal combustion engines: Installation dimensions for clutches 
Setrvačníky pro pístové spalovací motory: Montážní rozměry pro spojky 
 

ISO 11406:2001, ISO 11406:2001/Cor 1:2005 
Commercial road vehicles: Mechanical coupling between towing vehicles with rear-mounted coupling and drawbar 
trailers. Interchangeability 
Užitková silniční vozidla: Mechanické spojení mezi tažnými vozidly se spojením namontovaným vzadu a ojovými 
přívesy. Zaměnitelnost 
 

ISO 11407:2004  
Commercial road vehicles: Mechanical coupling between towing vehicles, with coupling mounted forward and 
below, and centre-axle trailers. Interchangeability 
Užitková silniční vozidla: Mechanické spojení mezi tažnými vozidly se spojením namontovaným vpředu a dole a 
přívěsy se středovou nápravou. Zaměnitelnost 
 

ISO 12357:1999  
Commercial road vehicles: Drawbar couplings and eyes for rigid drawbars. Strength tests 
Užitková silniční vozidla: Ojová spojení a oka pro pevné oje. Zkoušky pevnosti 
 

ISO 12667:1993  
Commercial vehicles and buses: Cross-tooth propeller shaft flanges, type T 
Užitková vozidla a autobusy: Příruby hnací hřídele s křížovým ozubením, typ T 
 

ISO/TS 20825:2003  
Road vehicles: Drawbar couplings, drawbar eyes, fifth wheel kingpins, hook couplings and toroidal eyes. Wear limits 
for in-use mechanical couplings 
Silniční vozidla: Ojová spojení, oka oje, návěsové čepy, háková spojení a prstencová oka. Limity opotřebení 
pro používaná mechanická spojení 
 
· TC 22/SC 16 Snížení rizika požáru 
 
Normy: 
 

ISO 3795:1989  
Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry.  
Determination of burning behaviour of interior materials 
Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje.  
Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla 
 

ISO 9158:1988  
Road vehicles: Nozzle spouts for unleaded gasoline 
Silniční vozidla: Hrdla trysek pro bezolovnatý benzín 
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ISO 9159:1988  
Road vehicles: Nozzle spouts for leaded gasoline and diesel fuel 
Silniční vozidla: Hrdla trysek pro olovnatý benzín a dieselové palivo 
 

ISO 13331:1995  
Road vehicles: Filler pipes and openings of motor vehicle fuel tanks. Vapour recovery system 
Silniční vozidla: Přívodní potrubí a otvory pro palivové nádrže motorových vozidel. Systém regenerace páry 
 
· TC 22/SC 17 Výhled 
 
Normy: 
 

ISO 3468:1989  
Passenger cars: Windscreen defrosting systems. Test method 
Osobní automobily: Systémy rozmrazování čelního skla. Zkušební metoda 
 

ISO 3469:1989  
Passenger cars: Windscreen washing systems. Test methods 
Osobní automobily. Ostřikovací systémy čelního skla. Zkušební metody 
 

ISO 3470:1989  
Passenger cars: Windscreen demisting systems. Test method 
Osobné automobily. Odmlžovací systémy čelního skla. Zkušební metoda 
 

ISO 4513:2003  
Road vehicles: Visibility. Method for establishment of eyellipses for driver's eye location 
Silniční vozidla: Viditelnost. Metoda pro stanovení oční elipsy ke zjištění polohy očí řidiče 
 

ISO 5740:1982  
Road vehicles: Rear view mirrors. Test method for determining reflectance 
Silniční vozidla: Zpětná zrcátka. Zkušební metoda na stanovení odrazivosti 
 

ISO 5897:1998  
Passenger cars: Rear-window demisting system. Test method  
Osobní automobily: Systém odmlžování zadního okna. Zkušební metoda 
 

ISO 5898:1997  
Passenger cars: Rear-window defrosting system: Test method 
Osobní automobily: Systém odmrazování zadního okna. Zkušební metoda 
 

ISO 6255:1997  
Passenger cars: Rear-window washing and wiping systems: Test methods 
Osobní automobily: Systém ostřikování a stěračů zadního okna. Zkušební metody 
 

ISO 7397-1:1993  
Passenger cars: Verification of driver's direct field of view: Part 1: Vehicle positioning for static measurement 
Osobní automobily: Ověření přímého výhledu řidiče. Část 1: Umístění vozidla na statické měření 
 

ISO 7397-2:1993  
Passenger cars: Verification of driver's direct field of view: Part 2: Test method 
Osobní automobily: Ověření přímého výhledu řidiče. Část 1: Zkušební metoda 
 

ISO 9258:1989  
Passenger cars: Wiper systems: Wiper blade length 
Osobné automobily: Systémy štěračů. Délka čepele stěrače 
 

ISO 9619:1992, ISO 9619:1992/Amd 1:2002 
Passenger cars: Windscreen wiping systems: Test method 
Osobní automobily: Systémy stěračů čelního skla. Zkušební metoda 
 

ISO 9704:1990  
Passenger cars: Wiper systems: Shaft ends and arm-holes 
Osobní automobily: Systémy stěračů. Zakončení hřídele a klouby 
 
· TC 22/SC 19 Ráfky 
 
Normy: 
ISO 3006:2005  
Road vehicles: Passenger car wheels for road use: Test methods 
Silniční vozidla: Kola osobních automobilů používaných na silnici. Zkušební metody 
 

ISO 3894:2005  
Road vehicles: Wheels/rims for commercial vehicles: Test methods 
Silniční vozidla: Kola/ráfky pro užitková vozidla. Zkušební metody 
ISO 3911:2004  
Wheels and rims for pneumatic tyres: Vocabulary, designation and marking 
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Kola a ráfky pro pneumatiky: Terminologie, označování a značky 
 

ISO 4107:1998  
Commercial vehicles: Wheel hub attachment dimensions 
Užitková vozidla: Připojovací rozměry náboje kola 
 

ISO 7141:2005  
Road vehicles: Light alloy wheels: Impact test 
Silniční vozidla: Kola z lehké slitiny. Nárazová zkouška 
 

ISO 7575:1993  
Commercial road vehicles: Flat attachment wheel fixing nuts 
Užitková silniční vozidla: Ploché připevňovací šrouby kol 
 

ISO 10597:2004  
Road vehicles: Flat attachment fixing nuts for commercial vehicles: Test methods 
Silniční vozidla: Ploché připevňovací šrouby kol pro užitková vozidla. Zkušební metody 
 

ISO 14400:2005  
Road vehicles: Wheels and rims: Use, general maintenance and safety requirements and out-of-service conditions 
Silniční vozidla: Kola a ráfky. Požadavky na používání, běžnou údržbu a bezpečnost a podmínky pro vyřazení 
 

ISO 15172:2005  
Road vehicles: Wheels: Nut seat strength tests 
Silniční vozidla: Kola. Zkoušky pevnosti sedla šroubu s maticí 
 
· TC 22/SC 21 Silniční vozidla s elektrickým pohonem (elektromobily) 
 
Normy: 
ISO 6469-1:2001  
Electric road vehicles: Safety specifications: Part 1: On-board electrical energy storage 
Elektrická silniční vozidla: Bezpečnostní specifikace. Část 1: Palubní zásobníky energie 
 

ISO 6469-2:2001  
Electric road vehicles: Safety specifications: Part 2: Functional safety means and protection against failures 
Elektrická silniční vozidla: Bezpečnostní specifikace. Část 2: Prostředky funkční bezpečnosti a ochrana proti selhání 
 

ISO 6469-3:2001, ISO 6469-3:2001/Cor 1:2003 
Electric road vehicles: Safety specifications: Part 3: Protection of persons against electric hazards 
Elektrická silniční vozidla: Bezpečnostní specifikace. Část 3: Ochrana osob vůči rizikům spojeným s el. proudem 
 

ISO 8713:2005  
Electric road vehicles – Vocabulary 
Elektrická silniční vozidla: Terminologie 
 

ISO 8714:2002  
Electric road vehicles: Reference energy consumption and range.  
Test procedures for passenger cars and light commercial vehicles 
Elektrická silniční vozidla: Referenční spotřeba energie a dosah.  
Zkušební postupy pro osobní automobily a lehká užitková vozidla 
 

ISO 8715:2001  
Electric road vehicles: Road operating characteristics 
Elektrická silniční vozidla: Charakteristiky silničního provozu 
 
· TC 22/SC 22 Motocykly 
 
Normy: 
ISO 4106:2004  
Motorcycles: Engine test code: Net power 
Motocykly: Metoda zkoušení motoru. Čistý výkon 
 

ISO 6460:1981  
Road vehicles: Measurement method of gaseous pollutants emitted by motorcycles equipped with a controlled 
ignition engine 
Silniční vozidla: Metoda měření plynných zplodin emitovaných motocykly vybavenými řízeným zapalováním 
motoru 
 

ISO 6725:1981  
Road vehicles: Dimensions of two-wheeled mopeds and motorcycles. Terms and definitions 
Silniční vozidla: Rozměry dvoukolových mopedů a motocyklů. Pojmy a definice 
 

ISO 6726:1988  
Mopedy and motorcycles with two wheels: Masses – Vocabulary 
Dvoukolové mopedy a motocykly: Hmotnosti. Názvosloví 
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ISO 6727:1981  
Road vehicles: Motorcycles: Symbols for controls, indicators and telltales 
Silniční vozidla: Motocykly. Symboly ovladačů, oznamovačů a indikátorů 
 

ISO 7117:1995  
Motorcycles: Measurement of maximum speed 
Motocykly: Měření maximální rychlosti 
 

ISO 7398:1990  
Motorcycles: Direct current flasher units 
Motocykly: Prerušovaná světla na stejnosměrný proud 
 

ISO 7399:1990  
Motorcycles: Alternating current flasher units 
Motocykly: Prerušovaná světla na střídavý proud 
 

ISO 7860:1995  
Motorcycles: Methods of measuring fuel consumption 
Motocykly: Metody měření spotřeby paliva 
 

ISO 8644:1988  
Motorcycles: Light-alloy wheels: Test method 
Motocykly: Kola z lehkých slitin. Zkušební metoda 
 

ISO 8710:1995  
Motorcycles: Brakes and braking devices: Tests and measurement methods 
Motocykly: Brzdy a brzdová zařízení. Zkoušky a měřicí metody 
 

ISO 9021:1988  
Motorcycles: Controls: Types, positions and functions 
Motocykly: Ovladače. Typy, umístění a funkce 
 

ISO 9129:1988  
Motorcycles: Measurement methods for moments of inertia 
Motocykly: Metody měření setrvačného momentu 
 

ISO 9130:2005  
Motorcycles: Measurement method for location of centre of gravity 
Motocykly: Metoda měření polohy těžiště 
 

ISO 9565:1990  
Two-wheeled motorcycles: Parking stability of side- and centrestands 
Dvoukolové motocykly: Parkovací stabilita bočních a středových stojanů 
 

ISO 9987:1990  
Motorcycles: Measurement of variation of dipped beam inclination as a function of load 
Motocykly: Měření změn úhlu poktávacího světlometu v závislosti na zatížení 
 

ISO 11460:1993  
Two-wheeled motorcycles: Positioning of lighting and light-signalling devices 
Dvoukolové motocykly: Umístění zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci 
 

ISO 11486:1993  
Two-wheeled motorcycles: Fuel consumption measurements: Chassis dynamometer setting by coastdown method 
Dvoukolové motocykly: Měření spotřeby paliva. Nastavení dynamometru metodou doběhu 
 

ISO 11838:1997  
Motorcycle and motorcycle-rider kinematics – Vocabulary 
Kinematika motocyklu a řidiče motocyklu. Terminologie 
 

ISO 12364:2001  
Two-wheeled motorcycles: Antilock braking systems (ABS): Tests and measurement methods 
Dvoukolové motocykly: Protiblokovací systémy (ABS). Zkoušky a měřicí metody 
 

ISO 13232-1:1996  
Motorcycles: Test and analysis procedures for research evaluation of rider crash protective devices fitted to 
motorcycles: Part 1: Definitions, symbols and general considerations 
Motocykly: Zkoušky a analýza při hodnocení zařízení chránících řidiče proti nárazu, připevněných na motocykl. 
Část 1: Definice, symboly a všeobecné úvahy 
ISO 13232-2:1996  
Motorcycles: Test and analysis procedures for research evaluation of rider crash protective devices fitted to 
motorcycles: Part 2: Definition of impact conditions in relation to accident data 
Motocykly: Zkoušky a analýza při hodnocení zařízení chránících řidiče proti nárazu, připevněných na motocykl. 
Část 2: Definice podmínek nárazu ve vztahu k údajům o nehodách 
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ISO 13232-3:1996  
Motorcycles: Test and analysis procedures for research evaluation of rider crash protective devices fitted to 
motorcycles: Part 3: Anthropometric impact dummy 
Motocykly: Zkoušky a analýza při hodnocení zařízení chránících řidiče proti nárazu, připevněných na motocykl. 
Část 3: Antropometrická nárazová figurína 
 

ISO 13232-4:1996  
Motorcycles: Test and analysis procedures for research evaluation of rider crash protective devices fitted to 
motorcycles: Part 4: Variables to be measured, instrumentation and measurement procedures 
Motocykly: Zkoušky a analýza při hodnocení zařízení chránících řidiče proti nárazu, připevněných na motocykl. 
Část 4: Měřené proměnné, přístrojové vybavení a postupy měření 
 

ISO 13232-5:1996  
Motorcycles: Test and analysis procedures for research evaluation of rider crash protective devices fitted to 
motorcycles: Part 5: Injury indices and risk/benefit analysis 
Motocykly: Zkoušky a analýza při hodnocení zařízení chránících řidiče proti nárazu, připevněných na motocykl. 
Část 5: Ukazatele poranění a anylýza rizika/výhod 
 

ISO 13232-6:1996  
Motorcycles: Test and analysis procedures for research evaluation of rider crash protective devices fitted to 
motorcycles: Part 6: Full-scale impact-test procedures 
Motocykly: Zkoušky a analýza při hodnocení zařízení chránících řidiče proti nárazu, připevněných na motocykl. 
Část 6: Postup kompletní nárazové zkoušky 
 

ISO 13232-7:1996  
Motorcycles: Test and analysis procedures for research evaluation of rider crash protective devices fitted to 
motorcycles: Part 7: Standardized procedures for performing computer simulations of motorcycle impact tests 
Motocykly: Zkoušky a analýza při hodnocení zařízení chránících řidiče proti nárazu, připevněných na motocykl. 
Část 7: Normalizované postupy provádění počítačových simulací nárazových zkoušek motocyklů 
 

ISO 13232-8:1996  
Motorcycles: Test and analysis procedures for research evaluation of rider crash protective devices fitted to 
motorcycles: Part 8: Documentation and reports 
Motocykly: Zkoušky a analýza při hodnocení zařízení chránících řidiče proti nárazu, připevněných na motocykl. 
Část 8: Dokumentace a zprávy 
 
· TC 22/SC 23 Mopedy 
 
Normy: 
ISO 4129:1990  
Mopeds: Symbols for controls, indicators and tell- tales 
Mopedy: Symboly ovladačů, oznamovacích prvků a indikátorů 
 

ISO 4151:1987  
Road vehicles: Mopeds: Type, location and functions of controls 
Silniční vozidla: Mopedy. Typ, umístění a funkce ovladačů 
 

ISO 4164:1978  
Road vehicles: Mopeds: Engine test code: Net power 
Silniční vozidla: Mopedy. Metoda zkoušení motoru: Čistý výkon 
 

ISO 6855:1983  
Road vehicles: Measurement methods for gaseous pollutants emitted by mopeds equipped with a controlled ignition 
engine 
Silniční vozidla: Metoda měření plynných zplodin emitovaných mopedy vybavenými řízenným zapalováním motoru 
 

ISO 6970:1994  
Motorcycles and mopeds: Pollution tests: Chassis dynamometer bench 
Motocykly a mopedy: Zkoušky výfukových zplodin. Dynamometr 
 

ISO 7116:1995  
Mopeds: Measurement of maximum speed 
Mopedy: Měření maximální rychlosti 
 

ISO 7400:1990  
Mopeds: Alternating current flasher units 
Mopedy: Prerušovaná světlá na střídavý proud 
 

ISO 7859:2000  
Mopeds: Fuel consumption measurements 
Mopedy: Měření spotřeby paliva 
 

ISO 8052:1990  
Mopeds: Direct current flasher units 
Mopedy: Prerušovaná světla na stejnosměrný proud 
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ISO 8645:1988  
Mopeds: Light-alloy wheels: Test method 
Mopedy: Kola z lehkých slitin. Zkušební metoda 
 

ISO 8705:2005  
Mopeds: Measurement method for location of centre of gravity 
Mopedy: Metoda měření polohy těžiště 
 

ISO 8706:1990  
Two-wheeled mopeds: Parking stability of side- and centre-stands 
Dvoukolové mopedy: Parkovací stabilita bočních a středových stojanů 
 

ISO 8709:1995, ISO 8709:1995/Cor 1:1998 
Mopeds: Brakes and braking devices: Tests and measurement methods 
Mopedy: Brzdy a brzdová zařízení. Zkoušky a měřicí metody 
 

ISO 9043:1991  
Mopeds: Measurement method for moments of inertia 
Mopedy: Metoda měření polohy těžiště 
 

ISO 9131:1993  
Three-wheeled mopeds and motorcycles: Dimensions. Vocabulary 
Dvoukolové mopedy a motocykly: Rozměry. Terminologie 
 

ISO 9132:1990  
Three-wheeled mopeds and motorcycles: Masses – Vocabulary 
Tříkolové mopedy a motocykly: Hmotnosti. Terminologie 
 

ISO 10355:2004  
Mopeds: Positioning of lighting and light-signalling devices 
Mopedy: Umístění zařízení na osvětlení a světelnou signalizaci 
 

ISO 12366:2001  
Two-wheeled mopeds: Antilock braking systems (ABS). Tests and measurement methods 
Dvojkolové mopedy: Protiblokovací systémy (ABS). Zkoušky a měřicí metody 
 

ISO 14722:1998  
Moped and moped-rider kinematics. Vocabulary 
Kinematika mopedu a řidiče mopedu. Terminologie 
 
 
· TC 22/SC 25 Vozidla na plyn 
 
Normy: 
ISO 14469-1:2004  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) refuelling connector. Part 1: 20 MPa (200 bar) connector 
Silniční vozidla: Přípojka pro doplnění stlačeného zemního plynu (CNG). Část 1: přípojka 20 MPa (200 barů) 
 

ISO 15500-1:2000, ISO 15500-1:2000/Amd 1:2003 
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components.  
Part 1: General requirements and definitions 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG).  
Část 1: Všeobecné požadavky a definice 
 

ISO 15500-2:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components.  
Part 2: Performance and general test methods 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG).  
Část 2: Výkon a všeobecné zkušební metody 
 

ISO 15500-3:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 3: Check valve 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 3: Bezpečnostní ventil 
 

ISO 15500-4:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 4: Manual valve 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 4: Ruční ventil 
 

ISO 15500-5:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 5: Manual cylinder valve 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 5: Ruční válcový ventil 
 

ISO 15500-6:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 6: Automatic valve 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 6: Automatický ventil 
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ISO 15500-7:2002  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components: Part 7: Gas injector 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 7: Vstřikovač plynu 
 

ISO 15500-8:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 8: Pressure indicator 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 8: Indikátor tlaku 
 

ISO 15500-9:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 9: Pressure regulator 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 9: Regulátor tlaku 
 

ISO 15500-10:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 10: Gas-flow adjuster 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 107: Regulátor průtoku 
 

ISO 15500-11:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 11: Gas/air mixer 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlač. zemní plyn (CNG). Část 11: Směšovač plyn/vzduch 
 

ISO 15500-12:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 12: Pressure relief valve (PRV) 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlač. zemní plyn (CNG). Část 12: Odfukový ventil (PRV) 
 

ISO 15500-13:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 13: Pressure relief device (PRD) 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 13: Odtlakovač (PRD) 
 

ISO 15500-14:2002  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 14: Excess flow valve 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 14: Ventil na regulaci 
nadměrného průtoku 
 

ISO 15500-15:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components.  
Part 15: Gas-tight housing and ventilation hose 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG).  
Část 15: Plynotěsné pouzdro a ventilační hadice 
 

ISO 15500-16:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 16: Rigid fuel line 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 16: Pevný přívod paliva 
 

ISO 15500-17:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 17: Flexible fuel line 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 17: Pružný přívod paliva 
 

ISO 15500-18:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 18: Filter 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 18: Filtr 
 

ISO 15500-19:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel system components. Part 19: Fittings 
Silniční vozidla: Komponenty palivového systému na stlačený zemní plyn (CNG). Část 19: Příslušenství 
 

ISO 15501-1:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel systems. Part 1: Safety requirements 
Silniční vozidla: Palivové systémy na stlačený zemní plyn (CNG). Část 1: Bezpečnostní požadavky 
 

ISO 15501-2:2001  
Road vehicles: Compressed natural gas (CNG) fuel systems. Part 2: Test methods 
Silniční vozidla: Palivové systémy na stlačený zemný plyn (CNG). Část 2: Zkušební metody 
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Příloha č. 2:  
Dodatek A normy  ISO 15037-1 (stanovený normou) 
 
Zkušební zpráva – všeobecné údaje 

 

Identifikace vozidla Identifikační číslo vozidla:  

   Typ vozidla: 

   Výrobce: 

   Model: 

   Rok výroby modelu / datum první registrace: 

Pohon   Poháněná náprava:  □ přední náprava  □ zadní náprava 

   Typ s náhonem na všechna 4 kola: 

   Zvláštní vlastnosti: 

Motor   Identifikační číslo: 

   Typ motoru:   □ zážehové zapalování  □ dieselový 

   Ovládání směsi vzduchu a paliva: □ karburátor  □ vstřikování 

   Systém nabíjení:   □ turbonabíjení  □supernabíjení

   Ovládání zážehu:   □ mechanické  □ elektronické 

   Odpojení paliva:   □ ano   □ ne 

   Umístění a počet válců:  .................. cm3  ............... válců 

   Maximální výkon / rychlost motoru:  ................ kW  .............. 1/min 

   Maximální kroutící moment 

 / rychlost motoru: ................ kW  ...............1/min 

Převodovka  Identifikační kód: 

   Typ/počet převodů vpřed:  □ manuální  ........... převodů 

       □ automatická  ........... převodů 

       □ průběžně proměnná (např. CVT) 

   Poměry převodů:   1. převod:  ...... : 1 2. převod:  ...... : 1 

       3. převod:  ...... : 1 4. převod:  ...... : 1 

       5. převod:  ...... : 1 6. převod:  ...... : 1 

   Poměr posledního převodu:  ........................  : 1 

Zadní náprava:  Typ zadní nápravy:  

   Pérování / tlumiče: 

   Stabilizátor proti přetočení:  □ ano   □ ne 

Přední náprava: Typ zadní nápravy:  

   Pérování / tlumiče: 

   Stabilizátor proti přetočení:  □ ano   □ ne 

Řízení:  Řiditelná náprava:   □ přední náprava  □ zadní náprava 

   Posilovač řízení:    □ ano   □ ne 

   Celkový převodový poměr řízení na přední nápravě: 
   Průměr volantu:   ............................ mm 
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Brzdový systém: Brzdový posilovač:   □ ano   □ ne 

   ABS:    □ ano   □ ne 

    Typ: 

   Brzdy kol na přední nápravě:  □ válečkové  □ diskové 

   Brzdy kol na zadní nápravě:  □ válečkové  □ diskové 

Kola:   Velikost ráfku:   předního: ............   zadního: .......... 

Pneumatiky:  Velikost:    přední:  ............   zadní:  ........... 

   Hloubka vzorku (nové):  přední:  ....... mm   zadní:  ........ mm 

   Tlak nahuštění, podle specifikace výrobce vozidla: 

 (ISO-M06) - pro vlastní hmotnost vozidla přední:  ....... kPa   zadní:  ........ kPa 

 (ISO-M08) - pro nejvyšší povolenou hmotnost přední:  ....... kPa   zadní:  ........ kPa 

Hmotnost:  Celková vlastní hmotnost vozidla (ISO-M06):   ......... kg 

   Nejvyšší povolená celková hmotnost (ISO-M08):   ......... kg 

   Nejvyšší povolená zátěž nápravy (ISO-M13):    ......... kg 

   Typy nákladů používané pro opakované experimenty: 

   Naměřená zátěž kol zkušebního vozidla, včetně řidiče a měřicích přístrojů: 

     levé přední:  .......... kg   levé zadní:  ........ kg 

     pravé přední:  .......... kg   pravé zadní:  ........ kg 

Rozměry vozidla: Celková délka:      .......... mm 

   Celková šířka:       .......... mm 

   Celková výška v zatíženém stavu:     .......... mm 

   Rozvor podvozku:      .......... mm 

   Šířka vzorku:  přední:  .......... mm zadní:  .......... mm 

   Výška těžiště pro vlastní hmotnost vozidla:   .......... mm 

Souřadnice referenčního bodu pro měřené proměnné: 

    XV ( od poloviny rozvoru podvozku ):    .......... mm 

    YV ( od poloviny šířky vzorku ):   .......... mm 

    ZV ( od povrchu vozovky ):    .......... mm 

 

Všeobecné komentáře a / nebo důležité podrobnosti: 

Umístění senzorů (vzhledem k referenčnímu bodu) 

Proměnná X (mm) Y (mm) Z (mm) 

Podélná rychlost    

Příčná rychlost    

Úhel vybočení    

Podélné zrychlení    

Příčné zrychlení    

Rychlost vybočení    

Rychlost náklonu    

Rychlost sklonu    

Úhel sklonu    

Úhel náklonu    
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Příloha č. 3:  
Dodatek B normy  ISO 15037-1 (stanovený normou) 
 
Zkušební zpráva – zkušební podmínky 

 
Zkušební metoda:   ISO ......... 

 

Zkušební terén:   Místo: 

    Poloměr dráhy: 

 

Prostředí a podmínky:  Povrch vozovky:  Typ: 

       Stav: 

       Teplota vozovky:  ...... °C 

    Součinitel tření pneu-vozovka:   ............. 

    Metoda měření tření:   ............. 

    Počasí:   Teplota vzduchu: ...... °C 

       Relativní vlhkost: ....... % 

       Rychlost větru: ....... m/s 

 

Pneumatiky:   Datum výroby:  přední:  .............. zadní:  ........... 

    Hloubka vzorku před zahřátím:  

     levé přední:  .......... mm levé zadní:   ........ mm 

     pravé přední:  .......... mm pravé zadní: ........ mm 

    Tlak v pneumatikách před zahřátím:  

     levé přední:  .......... kPa levé zadní:   ........ kPa 

     pravé přední:  .......... kPa pravé zadní: ........ kPa 

 

Podmínky řízení:  Ruční řazení:   Použitý převod: ........ převod 

    Automatická převodovka:  Převodový program: 

        Pozice výběru převodu: 

 

Personál:   Řidič: 
    Pozorovatel: 

    Analýza dat: 

 

Údaje specifické pro danou zkušební metodu: 
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Příloha č. 4: Ukázka datových souborů z měření 
 
 

Měření č. 15 MicroSat trvalo 67,55 s a obsahuje 1 352 hodnot pro každou měřenou veličinu. 

Dynamické chování veličin je ukázáno na následujících vybraných úsecích měření: 

 

Tab. P4-1a: Ukázka měření, datová podskupina MicroSat (GPS), t = 0 - 2,45 s 

Tab. P4-1b: Ukázka měření, datová podskupina MicroSat (GPS), t = 25 - 27,45 s 

Tab. P4-1c: Ukázka měření, datová podskupina MicroSat (GPS), t = 50 - 52,45 s 

 

Měření č. 15 Frekvence trvalo 146,6 s a obsahuje 1 467 hodnot pro každou měřenou veličinu. 

Dynamické chování veličin je ukázáno na následujících vybraných úsecích měření: 

 

Tab. P4-2a: Ukázka měření, datová podskupina Frekvence (otáčkoměry) t = 0 - 4,9 s 

Tab. P4-2b: Ukázka měření, datová podskupina Frekvence (otáčkoměry) t = 50 - 54,9 s 

Tab. P4-2c: Ukázka měření, datová podskupina Frekvence (otáčkoměry) t = 100 - 104,9 s 

 
Měření č. 15 Tenzometry trvalo 139,26 s a obsahuje 13 927 hodnot pro každou měřenou 

veličinu. Dynamické chování veličin je ukázáno na následujících vybraných úsecích měření: 

 
Tab. P4-3a: Ukázka měření, datová podskupina Tenzometry (SLS 130) t = 0 – 0,49 s 

Tab. P4-3b: Ukázka měření, datová podskupina Tenzometry (SLS 130) t = 50 – 50,49 s 

Tab. P4-3c: Ukázka měření, datová podskupina Tenzometry (SLS 130) t = 100 – 100,49 s 

 
Měření č. 15 AI Data trvalo 134,34 s a obsahuje 13 435 hodnot pro každou měřenou veličinu. 

Dynamické chování veličin je ukázáno na následujících vybraných úsecích měření: 

 
Tab. P4-4a: Ukázka měření, datová podskupina AI Data, t = 0 – 0,49 s 

Tab. P4-4a: Ukázka měření, datová podskupina AI Data, t = 50 – 50,49 s 

Tab. P4-4a: Ukázka měření, datová podskupina AI Data, t = 100 – 100,49 s 
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Tab. P4-1a: Ukázka měření, datová podskupina MicroSat (GPS), t = 0 - 2,45 s 
 

Time Latitude Longitude Altitude Speed Satelite 
sec - - m m.s-1 - 
0,00 49,15204 16,71070 235,45 5,44 9 
0,05 49,15204 16,71070 235,79 5,48 8 
0,10 49,15204 16,71070 236,13 5,53 8 
0,15 49,15204 16,71071 235,30 5,55 9 
0,20 49,15204 16,71071 235,16 5,58 9 
0,25 49,15204 16,71072 236,17 5,60 9 
0,30 49,15204 16,71072 236,10 5,61 9 
0,35 49,15204 16,71073 236,11 5,60 9 
0,40 49,15204 16,71073 235,86 5,65 9 
0,45 49,15204 16,71073 235,92 5,66 10 
0,50 49,15204 16,71074 236,20 5,69 10 
0,55 49,15204 16,71074 236,19 5,71 10 
0,60 49,15204 16,71074 236,68 5,73 10 
0,65 49,15204 16,71075 237,13 5,79 9 
0,70 49,15204 16,71075 237,15 5,75 9 
0,75 49,15204 16,71075 237,14 5,80 9 
0,80 49,15204 16,71075 237,12 5,82 9 
0,85 49,15204 16,71076 236,79 5,84 9 
0,90 49,15204 16,71076 236,82 5,84 9 
0,95 49,15202 16,71076 234,07 5,89 8 
1,00 49,15202 16,71076 233,88 5,97 8 
1,05 49,15202 16,71077 234,77 6,02 9 
1,10 49,15202 16,71077 234,08 5,98 8 
1,15 49,15202 16,71077 234,10 5,98 8 
1,20 49,15202 16,71077 232,24 6,02 7 
1,25 49,15204 16,71077 235,23 5,97 8 
1,30 49,15203 16,71078 236,64 5,99 9 
1,35 49,15203 16,71079 236,64 6,03 9 
1,40 49,15201 16,71079 233,64 6,05 8 
1,45 49,15201 16,71079 233,69 6,08 8 
1,50 49,15201 16,71079 233,69 6,26 7 
1,55 49,15201 16,71080 233,69 6,04 7 
1,60 49,15201 16,71080 233,69 6,15 7 
1,65 49,15201 16,71080 233,63 6,11 7 
1,70 49,15200 16,71080 232,82 6,09 8 
1,75 49,15200 16,71080 232,81 6,05 8 
1,80 49,15200 16,71080 231,75 6,06 8 
1,85 49,15200 16,71080 231,70 6,09 8 
1,90 49,15200 16,71080 231,18 6,09 8 
1,95 49,15199 16,71081 231,46 6,13 8 
2,00 49,15199 16,71081 232,23 6,13 8 
2,05 49,15199 16,71082 232,21 6,17 8 
2,10 49,15199 16,71082 231,80 6,19 8 
2,15 49,15199 16,71082 231,67 6,13 8 
2,20 49,15199 16,71082 231,89 6,02 8 
2,25 49,15198 16,71082 231,85 6,13 8 
2,30 49,15198 16,71083 231,82 6,13 8 
2,35 49,15198 16,71083 231,94 6,16 7 
2,40 49,15198 16,71083 231,91 6,18 7 
2,45 49,15198 16,71083 232,29 6,20 8 
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Tab. P4-1b: Ukázka měření, datová podskupina MicroSat (GPS), t = 25 - 27,45 s 
 

Time Latitude Longitude Altitude Speed Satelite 
sec - - m m.s-1 - 

25,00 49,15222 16,70762 235,30 17,22 10 
25,05 49,15223 16,70761 235,34 17,21 9 
25,10 49,15224 16,70761 235,41 17,21 9 
25,15 49,15224 16,70760 235,44 17,24 9 
25,20 49,15225 16,70759 235,44 17,21 9 
25,25 49,15225 16,70758 235,48 17,18 9 
25,30 49,15226 16,70757 235,49 17,23 9 
25,35 49,15226 16,70757 235,58 17,21 9 
25,40 49,15227 16,70756 236,04 17,21 9 
25,45 49,15228 16,70755 235,89 17,20 8 
25,50 49,15228 16,70754 235,91 17,16 8 
25,55 49,15229 16,70753 236,02 17,10 8 
25,60 49,15229 16,70752 235,33 17,06 9 
25,65 49,15229 16,70751 234,19 17,10 9 
25,70 49,15230 16,70750 234,27 17,07 9 
25,75 49,15230 16,70750 233,97 17,10 8 
25,80 49,15230 16,70749 233,82 17,14 8 
25,85 49,15231 16,70748 232,85 17,10 8 
25,90 49,15231 16,70747 232,88 17,01 8 
25,95 49,15231 16,70746 232,98 16,93 9 
26,00 49,15232 16,70745 232,95 16,82 9 
26,05 49,15232 16,70745 232,49 16,76 9 
26,10 49,15232 16,70744 232,52 16,93 9 
26,15 49,15232 16,70742 232,47 16,95 9 
26,20 49,15232 16,70741 232,94 16,92 9 
26,25 49,15232 16,70738 236,19 16,83 8 
26,30 49,15232 16,70736 236,21 16,62 8 
26,35 49,15232 16,70735 236,92 16,52 8 
26,40 49,15232 16,70734 236,74 16,43 8 
26,45 49,15232 16,70738 231,51 16,69 9 
26,50 49,15232 16,70737 231,52 16,73 9 
26,55 49,15232 16,70736 231,18 16,68 9 
26,60 49,15232 16,70735 231,14 16,70 9 
26,65 49,15232 16,70734 231,70 16,65 9 
26,70 49,15232 16,70733 231,68 16,68 9 
26,75 49,15233 16,70731 229,14 16,62 8 
26,80 49,15233 16,70730 229,56 16,66 8 
26,85 49,15232 16,70729 229,98 16,65 8 
26,90 49,15232 16,70727 230,00 16,65 8 
26,95 49,15232 16,70726 229,79 16,70 8 
27,00 49,15232 16,70725 230,30 16,79 8 
27,05 49,15232 16,70724 230,57 16,66 8 
27,10 49,15232 16,70723 230,59 16,70 8 
27,15 49,15231 16,70722 230,82 16,66 8 
27,20 49,15231 16,70721 230,52 16,54 8 
27,25 49,15230 16,70719 231,23 16,50 8 
27,30 49,15230 16,70718 231,18 16,52 8 
27,35 49,15230 16,70717 230,82 16,53 8 
27,40 49,15229 16,70716 230,58 16,54 8 
27,45 49,15229 16,70714 232,27 16,54 8 
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Tab. P4-1c: Ukázka měření, datová podskupina MicroSat (GPS), t = 50 - 52,45 s 
 

Time Latitude Longitude Altitude Speed Satelite 
sec - - m m.s-1 - 

50,00 49,15200 16,71106 236,17 17,92 9 
50,05 49,15199 16,71107 236,08 17,91 9 
50,10 49,15199 16,71109 236,03 17,87 9 
50,15 49,15199 16,71110 236,05 17,84 9 
50,20 49,15198 16,71111 236,05 17,84 9 
50,25 49,15199 16,71112 237,72 17,83 9 
50,30 49,15199 16,71113 237,71 17,86 9 
50,35 49,15196 16,71114 234,56 17,85 8 
50,40 49,15196 16,71115 234,58 17,85 8 
50,45 49,15196 16,71116 234,68 17,89 8 
50,50 49,15196 16,71117 234,72 17,91 8 
50,55 49,15195 16,71118 234,69 17,96 8 
50,60 49,15195 16,71120 234,69 17,95 8 
50,65 49,15195 16,71121 234,63 17,95 8 
50,70 49,15194 16,71122 234,66 17,96 8 
50,75 49,15194 16,71123 234,67 17,96 8 
50,80 49,15194 16,71124 234,67 17,95 8 
50,85 49,15194 16,71126 234,72 17,98 8 
50,90 49,15194 16,71127 234,83 17,97 8 
50,95 49,15194 16,71128 236,45 18,02 9 
51,00 49,15195 16,71129 237,03 18,07 9 
51,05 49,15194 16,71131 236,70 18,12 9 
51,10 49,15194 16,71132 236,62 18,16 9 
51,15 49,15194 16,71133 236,67 18,21 9 
51,20 49,15194 16,71134 236,68 18,25 9 
51,25 49,15194 16,71135 236,56 18,30 9 
51,30 49,15194 16,71137 236,53 18,34 9 
51,35 49,15193 16,71138 236,53 18,36 9 
51,40 49,15193 16,71139 236,53 18,19 9 
51,45 49,15193 16,71140 235,45 18,05 9 
51,50 49,15193 16,71141 235,45 17,91 9 
51,55 49,15192 16,71143 235,45 17,84 9 
51,60 49,15192 16,71144 235,45 17,78 9 
51,65 49,15192 16,71145 235,62 17,69 9 
51,70 49,15192 16,71146 235,61 17,61 9 
51,75 49,15192 16,71148 235,58 17,59 9 
51,80 49,15192 16,71149 235,57 17,53 9 
51,85 49,15192 16,71150 235,53 17,48 9 
51,90 49,15192 16,71151 235,44 17,42 9 
51,95 49,15192 16,71152 235,50 17,39 9 
52,00 49,15192 16,71154 235,51 17,34 9 
52,05 49,15192 16,71155 236,40 17,23 9 
52,10 49,15192 16,71156 236,50 17,18 9 
52,15 49,15192 16,71157 236,53 17,15 9 
52,20 49,15192 16,71158 236,46 17,09 9 
52,25 49,15192 16,71160 237,27 17,04 9 
52,30 49,15192 16,71161 237,16 16,96 9 
52,35 49,15192 16,71162 237,18 16,89 9 
52,40 49,15192 16,71163 237,21 16,81 9 
52,45 49,15192 16,71164 236,86 16,75 9 
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Tab. P4-2a: Ukázka měření, datová podskupina Frekvence (otáčkoměry) t = 0 - 4,9 s 
 

Time RPM Speed FL Speed FR Speed RL Speed RR 
sec min-1 km.h-1 km.h-1 km.h-1 km.h-1 

0,00 2788,82 20,77 19,83 29,97 0,00 
0,10 2799,98 20,99 19,93 19,86 0,00 
0,20 2831,42 21,71 20,05 29,82 0,00 
0,30 2849,78 21,76 19,91 19,93 0,00 
0,40 2859,76 22,27 20,19 34,51 0,00 
0,50 2870,06 22,75 20,30 31,58 0,00 
0,60 2932,41 22,40 20,09 43,95 0,00 
0,70 2891,85 23,10 20,51 30,24 0,00 
0,80 2955,41 23,02 20,63 40,44 0,00 
0,90 2900,65 22,95 20,57 30,30 0,00 
1,00 3031,72 23,54 20,69 41,15 0,00 
1,10 2879,70 23,06 20,92 20,36 0,00 
1,20 2881,64 24,06 20,68 40,31 0,00 
1,30 3062,87 23,47 20,88 30,75 0,00 
1,40 2999,89 23,28 20,78 20,54 0,00 
1,50 3031,72 36,13 30,78 40,96 0,00 
1,60 2868,14 23,53 20,89 22,91 0,00 
1,70 2951,34 24,08 20,89 44,36 0,00 
1,80 3064,51 23,96 20,54 20,51 0,00 
1,90 2937,43 23,54 20,80 30,35 0,00 
2,00 2937,68 23,96 20,80 30,00 0,00 
2,10 3058,22 23,72 20,41 20,59 0,00 
2,20 2859,29 23,74 20,85 29,92 0,00 
2,30 2991,77 24,05 20,90 20,32 0,00 
2,40 3073,57 23,61 20,67 31,09 0,00 
2,50 2893,80 24,27 20,90 19,99 0,00 
2,60 3094,10 23,64 20,91 31,27 0,00 
2,70 2865,02 24,16 20,74 32,83 0,00 
2,80 2953,12 24,01 20,90 43,19 0,00 
2,90 3112,64 23,72 20,85 47,02 0,00 
3,00 2989,43 23,95 20,78 20,77 0,00 
3,10 2898,20 23,88 20,97 30,03 0,00 
3,20 2942,98 24,10 20,85 20,36 0,00 
3,30 3075,50 24,06 20,68 30,67 0,00 
3,40 2932,91 23,46 20,85 20,14 0,00 
3,50 2837,52 24,12 20,76 20,13 0,00 
3,60 3127,97 23,53 20,53 30,53 0,00 
3,70 3070,00 23,64 20,72 31,04 0,00 
3,80 2814,46 24,50 21,01 39,46 0,00 
3,90 2939,45 24,08 20,87 20,31 0,00 
4,00 2981,11 23,92 20,98 22,11 0,00 
4,10 3039,51 24,14 20,86 32,93 0,00 
4,20 3099,13 23,79 20,68 20,35 0,00 
4,30 3052,23 24,12 20,92 20,61 0,00 
4,40 2923,91 23,91 20,63 20,28 0,00 
4,50 2927,15 24,08 20,88 30,10 0,00 
4,60 2972,84 23,98 20,89 30,37 0,00 
4,70 3131,40 23,82 20,59 20,74 0,00 
4,80 2929,15 24,25 20,97 40,68 0,00 
4,90 2933,66 24,03 21,18 30,35 0,00 
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Tab. P4-2b: Ukázka měření, datová podskupina Frekvence (otáčkoměry) t = 50 - 54,9 s 
 

Time RPM Speed FL Speed FR Speed RL Speed RR 
sec min-1 km.h-1 km.h-1 km.h-1 km.h-1 

50,00 5644,67 64,87 65,86 65,77 0,00 
50,10 5678,32 64,79 66,24 66,12 0,00 
50,20 5683,97 65,00 66,71 66,53 0,00 
50,30 5708,58 64,35 67,01 78,20 0,00 
50,40 5733,40 64,39 67,46 77,21 0,00 
50,50 5745,89 64,49 67,83 67,86 0,00 
50,60 5768,12 64,74 67,73 67,94 0,00 
50,70 5760,37 65,48 67,13 67,41 0,00 
50,80 5756,50 66,18 66,55 66,75 0,00 
50,90 5759,40 66,86 66,75 66,84 0,00 
51,00 5532,63 66,86 66,94 66,15 0,00 
51,10 5720,96 66,18 66,45 66,14 0,00 
51,20 5686,80 65,51 65,99 65,91 0,00 
51,30 5546,06 65,36 65,67 64,88 0,00 
51,40 5628,91 64,41 64,99 76,26 0,00 
51,50 5524,61 64,41 64,60 64,12 0,00 
51,60 5506,86 63,94 64,00 64,00 0,00 
51,70 5476,95 63,42 63,46 63,21 0,00 
51,80 5405,28 63,12 62,84 62,56 0,00 
51,90 5412,11 62,93 62,42 62,33 0,00 
52,00 5337,96 62,45 61,97 61,75 0,00 
52,10 5328,01 61,93 61,59 62,51 0,00 
52,20 5257,74 61,01 61,12 71,53 0,00 
52,30 5156,52 60,78 60,37 60,59 0,00 
52,40 4917,63 59,64 59,86 59,85 0,00 
52,50 4648,91 59,19 59,10 59,16 0,00 
52,60 4488,25 58,12 58,22 58,43 0,00 
52,70 4281,43 57,46 57,18 57,21 0,00 
52,80 4127,83 56,14 56,30 67,50 0,00 
52,90 3985,78 55,21 55,07 55,34 0,00 
53,00 4200,65 53,35 53,55 52,72 0,00 
53,10 4834,42 50,83 51,39 50,38 0,00 
53,20 5524,61 48,92 48,51 47,49 0,00 
53,30 6208,93 46,04 45,33 45,09 0,00 
53,40 6153,22 44,69 42,86 43,34 0,00 
53,50 5775,90 43,29 41,37 41,58 0,00 
53,60 5415,53 42,27 39,83 39,93 0,00 
53,70 5395,93 41,34 37,31 47,07 0,00 
53,80 5194,02 39,42 35,47 36,26 0,00 
53,90 4902,16 38,97 34,67 34,53 0,00 
54,00 4895,16 39,32 34,08 33,26 0,00 
54,10 4811,36 38,23 33,46 43,67 0,00 
54,20 4703,76 38,32 32,94 31,83 0,00 
54,30 4612,01 38,06 32,44 30,76 0,00 
54,40 4594,71 37,23 31,52 30,67 0,00 
54,50 4521,39 36,44 31,52 30,67 0,00 
54,60 4415,42 35,99 30,75 29,98 0,00 
54,70 4467,19 35,88 30,75 29,86 0,00 
54,80 4308,88 35,06 30,12 29,41 0,00 
54,90 4281,43 34,94 30,07 28,95 0,00 
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Tab. P4-2c: Ukázka měření, datová podskupina Frekvence (otáčkoměry), t = 100 - 104,9 s 
 

Time RPM Speed FL Speed FR Speed RL Speed RR 
sec min-1 km.h-1 km.h-1 km.h-1 km.h-1 

100,00 4984,11 57,87 57,13 68,90 0,00 
100,10 5044,98 58,59 57,63 77,28 0,00 
100,20 5093,70 59,03 58,38 58,60 0,00 
100,30 5156,52 59,95 59,11 59,32 0,00 
100,40 5206,64 60,49 59,74 71,90 0,00 
100,50 5259,35 60,85 60,53 60,56 0,00 
100,60 5309,85 61,03 61,34 71,65 0,00 
100,70 5357,14 61,85 61,82 82,63 0,00 
100,80 5418,10 62,71 62,45 62,71 0,00 
100,90 5462,12 62,87 63,22 73,78 0,00 
101,00 5525,50 63,42 63,89 64,04 0,00 
101,10 5563,15 64,17 64,22 64,51 0,00 
101,20 5619,69 64,72 64,91 65,06 0,00 
101,30 5668,00 65,19 65,35 65,61 0,00 
101,40 5719,05 65,93 66,16 69,10 0,00 
101,50 5764,24 66,35 66,60 74,20 0,00 
101,60 5807,20 66,69 66,90 78,38 0,00 
101,70 5852,80 68,11 67,61 67,73 0,00 
101,80 5894,05 68,28 68,08 68,15 0,00 
101,90 5934,87 68,58 68,41 68,63 0,00 
102,00 5970,00 69,04 69,06 78,90 0,00 
102,10 6010,82 69,25 69,21 69,48 0,00 
102,20 6046,86 69,90 69,78 89,93 0,00 
102,30 6074,72 70,36 70,18 81,98 0,00 
102,40 6105,01 70,51 70,50 80,63 0,00 
102,50 6116,99 70,96 70,83 70,76 0,00 
102,60 6143,29 71,22 70,90 94,62 0,00 
102,70 6165,39 71,17 71,18 81,52 0,00 
102,80 6194,35 71,58 71,51 71,57 0,00 
102,90 6184,29 71,86 71,48 71,54 0,00 
103,00 6216,81 72,09 71,75 107,73 0,00 
103,10 6226,97 72,10 72,14 72,03 0,00 
103,20 6240,57 72,18 72,06 72,20 0,00 
103,30 6256,52 72,21 72,28 93,16 0,00 
103,40 6265,66 72,36 72,58 72,53 0,00 
103,50 6282,89 72,60 72,60 84,80 0,00 
103,60 6290,96 73,18 72,97 72,81 0,00 
103,70 6310,64 72,87 72,92 83,46 0,00 
103,80 6315,29 72,64 72,99 83,57 0,00 
103,90 6329,28 73,45 73,32 73,26 0,00 
104,00 6336,30 73,48 73,28 73,26 0,00 
104,10 6357,45 73,44 73,62 73,53 0,00 
104,20 6363,35 73,71 73,61 94,83 0,00 
104,30 6372,81 73,35 73,69 84,29 0,00 
104,40 6372,81 73,71 73,69 73,72 0,00 
104,50 6378,74 74,20 73,76 73,77 0,00 
104,60 6384,68 74,02 73,94 73,93 0,00 
104,70 6391,82 73,80 73,83 86,26 0,00 
104,80 6390,63 73,68 74,04 84,52 0,00 
104,90 6401,37 74,39 74,25 84,75 0,00 
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Tab. P4-3a: Ukázka měření, datová podskupina Tenzometry (SLS 130) t = 0 – 0,49 s 
 

Time Force FL Force FR Force RL Force RR 
sec N N N N 
0,00 -4010,91 6967,14 1021,48 143,14 
0,01 -4453,20 6493,30 1260,08 644,20 
0,02 -4317,64 6603,77 1663,32 877,63 
0,03 -4258,25 6982,83 1873,44 940,37 
0,04 -4432,45 7131,41 1903,25 788,80 
0,05 -4148,27 7255,55 1686,64 705,07 
0,06 -3845,51 6967,51 1344,11 481,33 
0,07 -3750,71 6887,52 1451,72 697,83 
0,08 -3992,12 7060,17 1596,82 454,81 
0,09 -4608,92 6588,03 1494,80 296,52 
0,10 -4654,91 6436,69 1734,30 604,84 
0,11 -4620,93 6223,44 1677,65 478,62 
0,12 -4490,51 6544,93 1431,96 302,06 
0,13 -4582,56 6618,56 1183,25 25,54 
0,14 -4374,65 6754,36 1179,09 -20,26 
0,15 -4136,52 6617,71 1034,10 9,35 
0,16 -4098,51 6407,53 1013,55 -15,42 
0,17 -4182,46 6306,45 1067,65 9,30 
0,18 -4466,16 6426,99 1296,29 -24,52 
0,19 -4477,81 6623,75 1450,92 61,49 
0,20 -4454,31 6719,17 1530,90 170,46 
0,21 -4281,28 6551,93 1467,96 355,53 
0,22 -4249,79 6290,44 1528,07 297,38 
0,23 -4216,97 6352,62 1459,17 435,37 
0,24 -4207,76 6561,10 1588,14 231,76 
0,25 -4056,06 6754,10 1650,33 523,19 
0,26 -3982,65 6749,43 1654,91 565,27 
0,27 -3788,08 6691,02 1396,98 508,97 
0,28 -3751,03 6866,63 1255,02 338,92 
0,29 -3692,75 6839,81 1240,65 498,85 
0,30 -3710,80 6701,73 1235,85 230,75 
0,31 -3775,75 6390,15 1171,69 437,45 
0,32 -4072,05 5970,85 1125,42 409,80 
0,33 -3998,05 5922,46 1174,99 592,11 
0,34 -4199,56 5845,70 1138,15 431,80 
0,35 -4055,64 6060,07 1183,51 628,38 
0,36 -4149,17 6163,06 1361,04 677,43 
0,37 -3937,82 6268,86 1650,33 838,11 
0,38 -3928,50 6188,82 1671,63 852,02 
0,39 -3779,93 6263,51 1414,13 641,06 
0,40 -3837,51 6261,71 1230,10 284,65 
0,41 -3771,62 6358,66 1429,41 648,09 
0,42 -3966,19 6448,61 1342,88 591,95 
0,43 -3752,77 6566,98 1257,15 496,30 
0,44 -3945,81 6368,36 1281,38 655,86 
0,45 -3835,03 6319,75 1726,85 1078,74 
0,46 -4092,48 6281,69 1978,07 1305,89 
0,47 -3921,36 6542,49 1988,18 1130,67 
0,48 -4131,65 6583,20 1656,24 385,57 
0,49 -4019,01 6627,52 1278,03 105,22 



 

 119

Tab. P4-3b: Ukázka měření, datová podskupina Tenzometry (SLS 130) t = 50 - 50,49 s 
 

Time Force FL Force FR Force RL Force RR 
sec N N N N 

50,00 -3402,85 6367,51 2345,26 -840,72 
50,01 -3994,93 5478,52 2339,99 -871,24 
50,02 -3351,51 5548,38 2308,31 -878,75 
50,03 -3148,26 5905,87 2524,06 -995,33 
50,04 -3431,22 5959,03 2623,05 -1041,51 
50,05 -3537,51 6075,76 2494,72 -982,44 
50,06 -3183,30 6195,02 2290,68 -689,78 
50,07 -3194,89 6031,12 2144,78 -685,26 
50,08 -3214,32 5908,62 2112,68 -881,52 
50,09 -3470,82 6031,65 2297,87 -1214,97 
50,10 -3731,55 6082,28 2489,56 -1287,08 
50,11 -3813,54 5762,64 2143,29 -1460,07 
50,12 -3918,44 5490,39 1473,98 -1477,22 
50,13 -3972,65 5593,54 1266,47 -1492,98 
50,14 -3944,27 6012,78 1711,94 -1598,81 
50,15 -3729,43 5771,28 2049,79 -1272,22 
50,16 -3656,23 5527,23 2203,67 -890,57 
50,17 -3558,68 5534,02 2342,01 -790,87 
50,18 -3524,28 5892,77 2559,26 -718,06 
50,19 -3367,87 6400,48 2765,48 -663,21 
50,20 -3170,60 6547,53 2817,19 -846,20 
50,21 -3007,42 6572,86 2769,32 -777,13 
50,22 -2924,47 6399,79 2780,34 -680,57 
50,23 -2967,88 6233,93 2510,70 -952,24 
50,24 -3186,74 6258,58 2272,79 -850,09 
50,25 -3054,26 6190,89 2616,61 -511,21 
50,26 -2850,00 6185,91 2752,87 -357,98 
50,27 -2902,19 6137,35 2478,75 -746,77 
50,28 -3322,51 6140,53 2209,90 -1508,06 
50,29 -3824,18 6164,86 2290,15 -1216,30 
50,30 -4221,68 6099,40 2549,83 -942,50 
50,31 -4116,40 5594,66 2189,14 -1075,65 
50,32 -3649,14 5700,67 1788,93 -1364,04 
50,33 -3613,73 6148,91 1746,97 -1532,93 
50,34 -3458,70 6398,15 1810,28 -1704,85 
50,35 -3329,97 6293,04 1753,90 -1442,49 
50,36 -3312,98 6107,77 1665,24 -1077,03 
50,37 -3513,85 6039,23 1715,98 -1233,51 
50,38 -3771,09 6236,21 1908,15 -1507,47 
50,39 -4006,73 6222,11 2321,08 -1379,28 
50,40 -3817,77 5926,70 2418,05 -1181,15 
50,41 -3606,48 5538,36 2164,11 -941,01 
50,42 -3807,98 5401,23 2035,89 -780,43 
50,43 -3931,41 5837,65 2285,25 -617,19 
50,44 -3887,48 6359,24 2659,74 -679,45 
50,45 -3506,49 6623,12 2806,38 -868,41 
50,46 -3216,44 6346,84 2827,84 -900,53 
50,47 -3465,68 5592,96 2764,74 -574,58 
50,48 -3826,56 5365,29 2735,51 -408,31 
50,49 -4005,30 5691,13 2803,56 -384,18 
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Tab. P4-3c: Ukázka měření, datová podskupina Tenzometry (SLS 130), t = 100 - 100,49 s 
 

Time Force FL Force FR Force RL Force RR 
sec N N N N 

100,00 -4574,78 6458,74 998,21 989,90 
100,01 -4111,11 6840,45 969,19 996,61 
100,02 -3805,97 7363,21 970,74 875,56 
100,03 -3867,63 7540,63 1099,54 741,66 
100,04 -4020,33 7470,40 1228,61 804,40 
100,05 -3921,20 7253,12 1294,00 1203,79 
100,06 -3844,45 7114,87 1214,24 1093,76 
100,07 -3707,31 7406,89 1086,28 718,92 
100,08 -3856,83 7575,40 1003,16 535,07 
100,09 -4216,81 7297,59 929,58 264,09 
100,10 -4342,94 6885,13 712,44 187,55 
100,11 -4153,67 6813,57 711,05 253,44 
100,12 -4590,07 6456,30 614,51 137,97 
100,13 -5070,36 6180,29 698,11 103,25 
100,14 -5212,53 6292,51 1041,98 610,38 
100,15 -4727,58 6503,16 1203,80 1018,77 
100,16 -4366,66 6381,35 1207,74 923,17 
100,17 -4241,26 6313,71 1028,67 723,18 
100,18 -4549,42 6293,09 934,96 569,42 
100,19 -4709,64 6444,27 1033,62 692,40 
100,20 -4432,08 6636,63 1182,98 1057,75 
100,21 -3920,51 7039,33 1126,75 926,05 
100,22 -3756,80 6913,92 1119,30 519,09 
100,23 -3803,96 6898,17 1148,42 584,71 
100,24 -3823,33 7128,76 1324,99 643,99 
100,25 -3672,00 7454,92 1233,99 437,55 
100,26 -3315,63 7557,86 982,29 436,38 
100,27 -3211,67 7481,31 866,48 756,73 
100,28 -3795,01 6797,46 1172,54 688,19 
100,29 -4412,39 6800,11 1243,95 552,22 
100,30 -4589,91 6960,03 1269,77 273,78 
100,31 -4773,47 6625,66 1062,48 -105,96 
100,32 -4672,85 6165,13 967,65 44,61 
100,33 -4491,73 6100,56 1195,81 535,34 
100,34 -4345,32 6292,98 1601,45 921,52 
100,35 -4330,24 6562,85 1605,07 671,95 
100,36 -4572,66 6491,92 1174,94 212,27 
100,37 -4522,32 6483,65 1008,65 306,70 
100,38 -4223,74 6467,43 1256,94 816,33 
100,39 -4046,43 6727,54 1722,96 1135,19 
100,40 -3987,20 6844,85 1705,60 1073,73 
100,41 -3964,07 7218,66 1455,71 587,10 
100,42 -3821,79 7464,51 1267,38 766,32 
100,43 -3761,30 7398,04 1297,99 1132,32 
100,44 -3721,33 7248,72 1054,39 1153,20 
100,45 -3969,26 7360,88 880,16 693,57 
100,46 -4287,74 7326,90 754,82 180,36 
100,47 -4404,34 7439,76 942,41 380,62 
100,48 -4532,64 7351,55 1023,08 567,35 
100,49 -4378,41 7180,71 865,52 498,85 
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Tab. P4-4a: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (1-7), t = 0 – 0,49 s 
 
Time Zdvih FL Zdvih FR Zdvih RR  Zdvih RL  Volant Brzdy_F Brzdy_R 
sec mm mm mm mm % bar bar 
0,00 0,0 2,758 1,068 4,277 -6,855 -0,598 1,082 
0,01 0,0 2,847 1,063 4,729 -7,180 -0,701 0,938 
0,02 0,0 3,157 0,940 4,582 -7,436 -0,557 0,918 
0,03 0,0 3,571 1,033 4,557 -7,544 -0,762 0,856 
0,04 0,0 3,659 0,960 4,606 -7,584 -0,598 0,938 
0,05 0,0 3,393 0,807 4,631 -7,820 -0,516 1,061 
0,06 0,0 3,236 0,915 4,759 -8,145 -0,639 0,836 
0,07 0,0 3,216 0,901 4,808 -8,273 -0,578 0,959 
0,08 0,0 3,177 0,802 4,646 -8,460 -0,619 1,082 
0,09 0,0 3,123 0,649 4,385 -8,696 -0,639 0,815 
0,10 0,0 3,187 0,423 4,237 -8,932 -0,619 0,877 
0,11 0,0 3,329 0,295 3,991 -9,188 -0,516 1,041 
0,12 0,0 3,379 0,098 3,829 -9,434 -0,680 0,836 
0,13 0,0 3,379 0,019 3,755 -9,631 -0,413 1,000 
0,14 0,0 3,265 -0,143 3,834 -9,897 -0,619 0,877 
0,15 0,0 3,187 -0,222 4,025 -10,419 -0,598 1,020 
0,16 0,0 3,295 -0,163 4,045 -10,606 -0,496 1,061 
0,17 0,0 3,246 -0,197 4,080 -10,882 -0,660 1,000 
0,18 0,0 3,359 -0,114 4,114 -11,049 -0,537 1,061 
0,19 0,0 3,320 -0,168 4,257 -11,187 -0,496 1,123 
0,20 0,0 3,398 -0,104 4,316 -11,433 -0,762 0,897 
0,21 0,0 3,502 -0,054 4,429 -11,581 -0,578 1,000 
0,22 0,0 3,807 0,010 4,336 -11,640 -0,557 0,959 
0,23 0,0 3,925 -0,084 4,183 -11,827 -0,475 0,979 
0,24 0,0 4,265 0,010 4,134 -11,768 -0,619 0,918 
0,25 0,0 4,353 -0,128 4,030 -11,945 -0,639 0,959 
0,26 0,0 4,437 -0,123 3,942 -12,152 -0,701 1,041 
0,27 0,0 4,427 -0,074 3,863 -12,221 -0,639 0,897 
0,28 0,0 4,417 -0,020 3,858 -12,388 -0,557 1,143 
0,29 0,0 4,393 -0,005 3,824 -12,575 -0,496 1,041 
0,30 0,0 4,358 0,000 3,774 -12,703 -0,660 0,794 
0,31 0,0 4,324 0,024 3,907 -12,851 -0,721 1,020 
0,32 0,0 4,388 0,241 4,311 -12,929 -0,557 1,000 
0,33 0,0 4,402 0,344 4,419 -13,077 -0,680 0,877 
0,34 0,0 4,555 0,310 4,277 -13,215 -0,619 0,979 
0,35 0,0 4,570 0,167 4,213 -13,323 -0,639 0,979 
0,36 0,0 4,629 0,300 4,222 -13,353 -0,660 0,918 
0,37 0,0 4,634 0,211 4,173 -13,471 -0,516 0,938 
0,38 0,0 4,688 0,206 4,050 -13,510 -0,742 1,000 
0,39 0,0 4,693 0,398 4,291 -13,559 -0,639 0,938 
0,40 0,0 4,727 1,073 4,769 -13,658 -0,639 0,897 
0,41 0,0 4,649 1,496 5,468 -13,717 -0,639 1,000 
0,42 0,0 4,688 1,580 5,689 -13,806 -0,701 1,061 
0,43 0,0 4,644 1,314 5,615 -13,904 -0,496 1,020 
0,44 0,0 4,639 0,901 4,966 -14,022 -0,475 0,938 
0,45 0,0 4,796 0,905 4,769 -14,081 -0,598 1,041 
0,46 0,0 4,816 0,871 4,724 -14,121 -0,475 1,041 
0,47 0,0 4,791 0,802 4,739 -14,209 -0,680 0,877 
0,48 0,0 4,732 0,630 4,724 -14,239 -0,680 0,959 
0,49 0,0 4,737 0,610 4,749 -14,396 -0,619 1,000 
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Tab. P4-4b: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (1-7), t = 50 - 50,49 s 
 
Time Zdvih FL Zdvih FR Zdvih RR  Zdvih RL  Volant Brzdy_F Brzdy_R 
sec mm mm mm mm % bar bar 

50,00 0 2,109 2,638 3,179 1,169 -0,926 1,102 
50,01 0 2,448 2,914 3,533 1,218 -0,865 1,082 
50,02 0 2,419 2,943 3,528 1,159 -0,947 1,123 
50,03 0 2,202 2,860 3,390 1,169 -0,988 1,102 
50,04 0 2,084 2,825 3,218 1,208 -1,090 1,082 
50,05 0 2,104 2,554 2,913 1,188 -1,029 1,041 
50,06 0 2,059 2,481 2,819 1,169 -0,906 0,979 
50,07 0 2,133 2,289 2,628 1,139 -0,865 1,000 
50,08 0 2,173 2,190 2,529 1,159 -1,049 0,897 
50,09 0 2,079 2,303 2,834 1,238 -0,844 1,123 
50,10 0 2,138 2,323 2,711 1,198 -0,926 0,979 
50,11 0 2,118 2,412 2,790 1,198 -0,967 1,082 
50,12 0 2,040 2,426 2,898 1,198 -0,988 0,856 
50,13 0 2,212 2,461 3,021 1,139 -1,090 0,856 
50,14 0 2,232 2,559 3,090 1,198 -0,988 1,123 
50,15 0 2,232 2,687 3,149 1,169 -0,865 0,959 
50,16 0 2,128 2,623 3,189 1,198 -0,906 1,041 
50,17 0 2,473 2,441 2,795 1,228 -1,070 0,979 
50,18 0 2,414 2,486 2,839 1,159 -1,008 1,123 
50,19 0 2,192 2,609 3,120 1,169 -0,988 1,020 
50,20 0 2,064 2,525 3,208 1,198 -0,947 1,020 
50,21 0 1,818 2,220 2,928 1,129 -0,967 1,082 
50,22 0 1,646 2,023 2,662 1,159 -0,988 0,856 
50,23 0 1,582 2,141 2,711 1,169 -0,742 1,020 
50,24 0 1,734 2,082 2,731 1,277 -0,783 1,000 
50,25 0 1,405 2,230 2,746 1,169 -1,090 1,041 
50,26 0 1,282 2,264 2,883 1,247 -1,008 1,041 
50,27 0 1,099 2,279 2,918 1,169 -1,172 1,061 
50,28 0 1,370 2,264 2,854 1,188 -1,193 0,897 
50,29 0 1,946 2,623 2,800 1,169 -1,111 1,143 
50,30 0 1,951 2,490 2,726 1,178 -0,824 0,938 
50,31 0 1,971 2,599 2,760 1,208 -0,824 0,979 
50,32 0 2,084 2,751 2,918 1,129 -1,029 1,000 
50,33 0 1,966 2,382 2,849 1,139 -1,090 1,020 
50,34 0 1,966 2,554 3,056 1,218 -0,865 1,020 
50,35 0 2,350 3,057 3,307 1,139 -1,234 0,897 
50,36 0 2,448 3,258 3,184 1,159 -1,090 1,020 
50,37 0 2,064 2,968 2,613 1,228 -1,029 1,082 
50,38 0 1,902 2,845 2,549 1,247 -0,926 1,082 
50,39 0 1,833 2,796 2,623 1,208 -1,070 0,938 
50,40 0 1,587 2,702 2,603 1,228 -1,172 1,020 
50,41 0 1,661 2,781 2,436 1,139 -1,234 1,020 
50,42 0 1,813 2,697 2,337 1,198 -0,947 1,082 
50,43 0 1,754 2,579 2,460 1,188 -1,090 1,082 
50,44 0 1,715 2,550 2,692 1,247 -0,926 1,164 
50,45 0 1,621 2,372 2,790 1,169 -1,193 1,102 
50,46 0 1,587 2,269 2,859 1,129 -0,906 0,959 
50,47 0 1,867 3,559 3,174 1,238 -1,049 1,123 
50,48 0 1,843 3,519 3,149 1,277 -1,070 0,877 
50,49 0 1,843 3,258 3,061 1,218 -1,008 0,938 
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Tab. P4-4c: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (1-7), t = 100 - 100,49 s 
 
Time Zdvih FL Zdvih FR Zdvih RR  Zdvih RL  Volant Brzdy_F Brzdy_R 
sec mm mm mm mm % bar bar 

100,00 0 2,571 2,348 2,559 -0,141 -1,460 0,979 
100,01 0 2,468 2,348 2,391 -0,160 -1,665 0,877 
100,02 0 2,571 2,298 2,312 -0,072 -1,480 0,959 
100,03 0 2,916 2,254 2,086 -0,052 -1,275 1,041 
100,04 0 3,536 2,171 1,973 -0,032 -1,603 0,938 
100,05 0 4,078 2,259 2,268 0,017 -1,480 0,815 
100,06 0 4,368 2,495 2,682 -0,023 -1,521 0,877 
100,07 0 4,270 2,722 3,002 -0,032 -1,234 0,794 
100,08 0 4,151 2,884 3,026 0,007 -1,213 0,959 
100,09 0 3,940 2,963 2,938 0,105 -1,172 0,938 
100,10 0 3,910 3,012 3,036 0,115 -1,193 1,020 
100,11 0 3,792 3,121 3,272 0,164 -1,254 0,815 
100,12 0 3,571 3,189 3,632 0,135 -1,275 1,082 
100,13 0 3,718 2,938 3,504 0,174 -1,193 1,246 
100,14 0 3,684 2,638 3,061 0,243 -1,542 0,959 
100,15 0 3,516 2,367 2,578 0,184 -1,624 1,020 
100,16 0 3,334 2,392 2,677 0,223 -1,521 1,205 
100,17 0 3,192 2,727 3,002 0,332 -1,542 1,041 
100,18 0 3,162 3,150 3,479 0,312 -1,521 1,041 
100,19 0 3,059 3,322 3,863 0,292 -1,460 0,959 
100,20 0 3,132 3,239 4,006 0,283 -1,377 0,979 
100,21 0 3,064 3,293 3,922 0,361 -1,501 1,061 
100,22 0 3,024 3,219 3,765 0,332 -1,562 0,836 
100,23 0 2,876 3,229 3,518 0,401 -1,377 0,979 
100,24 0 2,980 3,411 3,346 0,430 -1,480 1,123 
100,25 0 3,103 3,066 3,061 0,361 -1,295 0,897 
100,26 0 3,216 2,737 2,834 0,430 -1,172 1,000 
100,27 0 3,339 2,820 2,933 0,391 -1,275 1,020 
100,28 0 3,339 2,776 2,987 0,312 -1,542 0,836 
100,29 0 3,231 2,648 2,859 0,342 -1,336 1,143 
100,30 0 3,059 2,599 2,568 0,371 -1,460 0,979 
100,31 0 2,808 2,648 2,386 0,440 -1,439 0,836 
100,32 0 2,517 2,638 2,263 0,430 -1,460 0,979 
100,33 0 2,202 2,530 2,170 0,381 -1,501 0,794 
100,34 0 1,990 2,303 2,145 0,361 -1,542 0,938 
100,35 0 1,680 1,929 2,086 0,243 -1,398 1,205 
100,36 0 1,848 1,983 1,997 0,253 -1,254 0,938 
100,37 0 2,187 2,195 2,032 0,263 -1,336 0,897 
100,38 0 2,192 2,594 2,175 0,342 -1,501 0,938 
100,39 0 2,054 2,806 2,234 0,263 -1,357 1,020 
100,40 0 1,966 2,786 2,376 0,283 -1,439 1,123 
100,41 0 1,976 2,806 2,470 0,204 -1,234 0,938 
100,42 0 2,212 2,825 2,480 0,204 -1,377 0,856 
100,43 0 2,266 2,781 2,450 0,223 -1,419 0,918 
100,44 0 2,310 2,732 2,327 0,273 -1,685 0,918 
100,45 0 2,305 2,663 2,194 0,263 -1,316 0,938 
100,46 0 2,374 2,717 2,076 0,411 -1,501 1,143 
100,47 0 2,812 2,668 2,047 0,588 -1,234 0,959 
100,48 0 3,059 2,486 2,076 1,228 -1,398 0,877 
100,49 0 3,000 2,471 1,938 1,671 -1,336 1,082 
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Tab. P4-4a: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (8-14), t = 0 – 0,49 s 
 

Time T_IR_FL T_IR_FR T_IR_RR  T_IR_RL  a_x Bosch Klapka P_oil 
sec °C °C °C °C m.s-2 % bar 
0,00 52,927 123,903 111,496 104,380 -0,573 4,140 1,256 
0,01 49,205 124,013 110,803 103,687 -0,566 4,151 1,285 
0,02 48,073 121,203 108,467 99,490 -0,608 4,140 1,214 
0,03 45,045 116,678 101,716 91,864 -0,682 4,162 1,020 
0,04 49,132 122,225 108,139 97,410 -0,641 4,172 1,216 
0,05 52,197 130,581 118,977 108,942 -0,538 4,246 1,239 
0,06 47,891 120,254 107,628 99,381 -0,597 4,140 1,099 
0,07 46,796 116,970 102,337 93,177 -0,673 4,193 1,193 
0,08 47,307 119,014 104,453 96,535 -0,630 4,098 1,252 
0,09 50,190 126,458 112,846 102,118 -0,607 4,119 1,028 
0,10 50,044 126,458 115,656 107,081 -0,540 4,119 1,319 
0,11 47,563 119,014 105,110 95,914 -0,648 4,088 1,062 
0,12 46,030 114,014 99,271 90,185 -0,691 4,109 1,063 
0,13 50,847 120,619 105,293 94,600 -0,670 4,140 1,080 
0,14 50,993 125,765 113,722 103,796 -0,571 4,162 1,165 
0,15 49,643 119,378 108,577 101,424 -0,588 4,214 1,317 
0,16 47,745 113,905 99,563 90,878 -0,689 4,193 1,252 
0,17 47,745 118,795 104,307 93,834 -0,666 4,351 1,275 
0,18 49,387 123,685 110,146 99,490 -0,617 4,130 1,101 
0,19 49,533 124,086 112,336 102,848 -0,584 4,225 1,331 
0,20 48,949 120,948 108,832 100,147 -0,598 4,172 1,121 
0,21 47,088 115,985 102,592 94,053 -0,650 4,098 1,103 
0,22 48,037 113,394 96,972 87,193 -0,723 4,130 1,063 
0,23 48,037 116,350 101,424 91,061 -0,688 4,119 1,103 
0,24 50,847 122,626 109,270 98,907 -0,624 4,246 1,087 
0,25 49,679 119,087 106,971 97,593 -0,634 4,098 1,286 
0,26 48,694 117,736 106,898 98,761 -0,613 4,151 1,276 
0,27 48,037 117,371 103,650 93,944 -0,665 4,119 1,206 
0,28 51,066 122,371 109,599 99,490 -0,608 4,214 1,133 
0,29 50,555 120,546 108,686 99,527 -0,620 4,214 1,224 
0,30 48,913 115,656 103,359 93,287 -0,665 4,151 1,054 
0,31 46,504 112,117 96,790 87,156 -0,730 4,351 1,256 
0,32 50,920 121,276 108,759 99,016 -0,617 4,193 1,261 
0,33 50,701 123,940 112,080 102,264 -0,599 4,183 1,251 
0,34 51,248 123,539 112,299 103,395 -0,580 4,109 1,251 
0,35 48,986 119,014 107,373 97,155 -0,628 4,214 1,039 
0,36 48,000 116,897 102,592 93,433 -0,665 4,119 1,096 
0,37 48,475 116,313 102,811 93,579 -0,665 4,193 1,220 
0,38 48,876 116,459 101,643 91,243 -0,692 4,109 1,027 
0,39 50,080 119,232 106,643 96,498 -0,643 4,172 1,241 
0,40 48,803 119,451 106,022 96,060 -0,651 4,140 1,086 
0,41 50,664 121,349 109,124 99,855 -0,612 4,162 1,246 
0,42 50,664 123,210 112,919 104,380 -0,567 4,130 1,284 
0,43 47,745 117,700 104,490 95,768 -0,644 4,151 1,095 
0,44 47,417 113,832 100,147 91,061 -0,693 4,119 1,268 
0,45 51,066 120,072 108,321 99,527 -0,604 4,130 1,234 
0,46 45,847 113,175 97,812 87,667 -0,721 4,162 1,038 
0,47 50,518 120,364 107,300 97,374 -0,636 4,130 1,116 
0,48 49,278 120,838 107,117 98,651 -0,626 4,119 1,321 
0,49 55,627 141,493 133,282 121,969 -0,423 4,119 1,264 
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Tab. P4-4b: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (8-14), t = 50 - 50,49 s 
 
Time T_IR_FL T_IR_FR T_IR_RR  T_IR_RL  a_x Bosch Klapka P_oil 
sec °C °C °C °C m.s-2 % bar 

50,00 57,744 266,076 295,744 300,743 1,226 12,022 1,228 
50,01 69,202 293,773 330,447 336,067 1,563 11,086 1,580 
50,02 62,561 281,548 318,551 328,732 1,522 11,496 1,506 
50,03 58,510 273,483 307,786 316,434 1,408 11,854 1,420 
50,04 58,510 270,382 301,911 309,318 1,337 12,254 1,227 
50,05 53,219 255,055 283,993 291,802 1,176 12,359 1,397 
50,06 61,174 275,527 306,655 311,654 1,333 11,601 1,386 
50,07 64,166 283,446 316,836 321,945 1,428 11,338 1,270 
50,08 61,393 281,037 316,872 326,178 1,483 11,780 1,534 
50,09 60,225 269,177 303,078 312,128 1,368 11,791 1,427 
50,10 56,357 262,974 293,700 300,962 1,249 11,454 1,186 
50,11 60,700 276,220 307,968 313,880 1,360 11,401 1,227 
50,12 63,473 283,592 318,843 325,375 1,463 11,991 1,330 
50,13 62,816 280,782 317,529 325,922 1,485 11,244 1,455 
50,14 60,079 274,797 307,676 315,157 1,386 11,612 1,267 
50,15 58,109 272,863 307,457 317,055 1,411 11,980 1,469 
50,16 57,488 268,849 300,232 309,683 1,343 11,875 1,457 
50,17 57,890 267,097 298,444 305,596 1,291 13,401 1,280 
50,18 59,751 275,053 306,910 312,274 1,347 12,906 1,475 
50,19 62,670 279,943 315,230 322,273 1,439 12,654 1,294 
50,20 60,152 275,965 310,231 317,894 1,419 12,317 1,508 
50,21 59,933 274,542 308,662 316,690 1,397 13,022 1,504 
50,22 61,612 275,637 309,136 316,544 1,397 12,896 1,300 
50,23 59,860 274,797 309,173 317,310 1,406 12,727 1,452 
50,24 57,890 270,309 302,713 311,836 1,360 12,348 1,459 
50,25 61,539 275,235 308,151 315,340 1,385 12,096 1,480 
50,26 61,904 278,373 311,873 318,624 1,409 12,012 1,260 
50,27 58,474 272,900 305,341 312,530 1,361 11,843 1,263 
50,28 58,693 271,987 305,012 312,676 1,360 11,675 1,262 
50,29 60,992 274,323 307,932 315,413 1,381 13,159 1,544 
50,30 62,597 281,220 315,668 322,273 1,444 12,917 1,323 
50,31 60,298 277,060 312,201 320,813 1,424 12,864 1,315 
50,32 56,649 258,230 289,467 299,247 1,245 11,780 1,272 
50,33 62,780 277,717 310,231 316,179 1,381 11,833 1,498 
50,34 61,794 282,059 316,471 324,426 1,467 11,949 1,556 
50,35 60,736 280,563 316,288 323,769 1,481 11,633 1,493 
50,36 58,328 274,542 308,735 318,259 1,423 11,928 1,470 
50,37 56,941 265,711 298,043 306,655 1,312 13,464 1,293 
50,38 53,292 258,157 287,314 295,196 1,200 13,138 1,449 
50,39 59,568 275,272 305,231 311,143 1,334 13,201 1,482 
50,40 71,428 292,167 327,528 333,476 1,541 13,601 1,386 
50,41 59,276 272,060 307,932 317,712 1,414 13,590 1,523 
50,42 56,722 266,258 298,298 306,399 1,313 13,548 1,296 
50,43 56,722 267,499 296,437 302,239 1,261 13,737 1,316 
50,44 62,926 282,132 315,595 319,792 1,405 13,064 1,374 
50,45 63,619 282,023 317,018 324,426 1,468 13,085 1,371 
50,46 60,225 279,286 316,215 326,287 1,491 13,085 1,548 
50,47 54,423 257,391 287,606 296,984 1,230 11,664 1,353 
50,48 57,488 266,404 296,838 303,626 1,270 11,233 1,383 
50,49 61,539 279,359 312,420 319,171 1,404 12,075 1,504 
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Tab. P4-4c: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (8-14), t = 100 - 100,49 s 
 
Time T_IR_FL T_IR_FR T_IR_RR  T_IR_RL  a_x Bosch Klapka P_oil 
sec °C °C °C °C m.s-2 % bar 

100,00 62,269 276,403 311,253 319,062 1,411 12,191 1,317 
100,01 60,736 272,389 306,983 315,303 1,385 12,096 1,304 
100,02 60,408 269,688 303,297 311,581 1,350 12,075 1,303 
100,03 57,525 261,733 293,481 301,290 1,264 12,033 1,446 
100,04 55,043 256,624 284,832 290,854 1,172 12,064 1,436 
100,05 64,130 278,337 311,508 315,923 1,355 11,812 1,313 
100,06 61,685 276,695 310,778 316,909 1,394 11,591 1,489 
100,07 61,831 274,651 310,596 319,171 1,420 11,443 1,269 
100,08 58,109 265,382 297,970 308,041 1,341 11,496 1,479 
100,09 56,758 259,507 290,306 297,276 1,214 11,075 1,228 
100,10 55,116 253,413 282,132 288,555 1,142 10,970 1,380 
100,11 61,940 270,528 300,816 305,085 1,273 10,875 1,389 
100,12 64,969 277,206 309,866 314,829 1,366 10,581 1,285 
100,13 64,276 280,563 316,653 324,244 1,447 9,676 1,278 
100,14 61,502 274,323 310,231 318,952 1,435 10,023 1,410 
100,15 60,590 270,966 304,793 313,369 1,374 10,296 1,216 
100,16 57,233 261,040 292,167 300,597 1,260 10,118 1,211 
100,17 56,503 258,522 287,496 293,226 1,167 10,360 1,182 
100,18 62,853 275,016 306,180 308,917 1,303 9,939 1,230 
100,19 64,969 281,585 316,361 322,930 1,434 10,465 1,478 
100,20 62,524 278,410 312,457 319,317 1,428 10,318 1,245 
100,21 60,590 274,651 309,647 318,405 1,415 10,296 1,404 
100,22 58,328 268,411 300,962 308,990 1,357 9,812 1,402 
100,23 58,328 265,711 297,276 305,122 1,294 9,749 1,175 
100,24 56,065 260,967 290,817 298,663 1,244 9,791 1,379 
100,25 59,203 270,382 299,648 304,027 1,262 10,244 1,352 
100,26 62,196 277,644 310,596 318,077 1,409 10,633 1,466 
100,27 63,254 280,636 316,142 323,404 1,446 10,781 1,420 
100,28 59,824 273,848 308,114 317,894 1,423 11,054 1,435 
100,29 57,999 267,937 299,794 307,603 1,337 11,244 1,438 
100,30 56,175 262,645 292,897 300,196 1,251 11,275 1,375 
100,31 54,824 257,646 285,708 291,948 1,171 11,401 1,323 
100,32 59,422 269,871 298,116 301,728 1,247 11,307 1,195 
100,33 63,838 282,533 316,653 322,419 1,425 11,275 1,307 
100,34 61,283 279,760 315,778 323,696 1,461 11,212 1,498 
100,35 62,050 279,943 315,851 325,265 1,478 10,296 1,468 
100,36 59,678 271,367 305,596 314,719 1,395 10,065 1,427 
100,37 57,087 264,470 293,992 301,181 1,262 9,844 1,181 
100,38 56,977 264,324 295,452 302,458 1,269 9,612 1,372 
100,39 60,590 273,483 303,224 308,224 1,306 9,570 1,188 
100,40 62,634 280,928 315,486 322,054 1,437 9,907 1,423 
100,41 63,473 281,147 316,836 325,010 1,466 10,254 1,246 
100,42 61,028 274,067 307,932 316,142 1,402 10,433 1,252 
100,43 59,860 273,557 307,457 316,033 1,395 10,549 1,246 
100,44 57,707 266,331 298,517 306,910 1,319 10,823 1,443 
100,45 58,328 266,112 296,911 303,954 1,281 10,886 1,367 
100,46 60,006 269,579 301,290 306,837 1,285 11,012 1,206 
100,47 62,013 273,812 306,363 312,639 1,353 10,360 1,256 
100,48 62,634 275,564 309,246 316,580 1,384 9,907 1,272 
100,49 62,743 275,418 309,318 316,726 1,387 9,644 1,457 
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Tab. P4-4a: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (15-21), t = 0 – 0,49 s 
 

Time P_sani Lambda Spare Magnitude 
speed 1 

Transverse 
speed 1 

Angle beta 
1 

Magnitude 
speed 2 

sec V - - km.h-1 km.h-1 ° km.h-1 

0,00 1,992 1,539 1,946 -0,057 -6,131 -6,551 -3,982 
0,01 2,000 1,429 1,803 0,087 -0,037 -0,113 -4,061 
0,02 1,852 1,413 1,596 -0,097 -0,001 -0,060 -3,969 
0,03 1,522 1,295 1,365 0,153 0,045 -0,073 -3,930 
0,04 1,826 1,193 1,396 0,153 0,035 -0,044 -4,035 
0,05 1,917 1,075 1,574 0,166 0,038 -0,050 -3,995 
0,06 1,617 1,013 1,546 0,021 0,015 -0,018 -4,153 
0,07 1,819 1,060 1,321 0,126 0,032 -0,047 -3,995 
0,08 1,877 1,162 1,475 0,323 0,061 -0,034 -4,008 
0,09 1,512 1,240 1,285 0,205 0,018 0,015 -4,061 
0,10 1,922 1,358 1,419 0,192 -0,001 -0,008 -3,982 
0,11 1,567 1,468 1,279 0,376 -0,008 -0,037 -4,140 
0,12 1,555 1,609 1,292 0,350 -0,004 0,012 -4,087 
0,13 1,558 1,782 1,248 0,560 0,022 0,009 -4,205 
0,14 1,647 1,923 1,407 0,494 -0,021 -0,018 -4,179 
0,15 2,006 2,088 1,584 0,271 -0,067 -0,018 -3,982 
0,16 1,894 2,143 1,425 0,547 -0,057 -0,047 -3,956 
0,17 1,900 2,120 1,463 0,494 -0,044 -0,041 -3,982 
0,18 1,592 2,120 1,382 0,350 -0,031 -0,004 -4,074 
0,19 1,938 2,190 1,398 0,533 -0,044 -0,031 -4,035 
0,20 1,612 2,238 1,407 0,494 -0,024 -0,014 -3,943 
0,21 1,608 2,230 1,391 0,323 -0,067 -0,024 -4,087 
0,22 1,551 2,269 1,339 0,481 -0,041 -0,011 -4,022 
0,23 1,644 2,363 1,415 0,363 -0,070 -0,024 -4,074 
0,24 1,635 2,426 1,380 0,494 -0,064 -0,018 -3,995 
0,25 1,914 2,520 1,536 0,350 -0,060 0,002 -4,061 
0,26 1,893 2,552 1,480 0,389 -0,047 -0,004 -4,008 
0,27 1,587 2,599 1,337 0,363 -0,021 -0,008 -4,087 
0,28 1,627 2,716 1,522 0,455 -0,067 -0,031 -3,969 
0,29 1,838 2,724 1,510 0,442 -0,064 -0,018 -4,087 
0,30 1,533 2,709 1,407 0,560 -0,001 0,018 -4,113 
0,31 1,877 2,614 1,507 0,507 -0,004 0,005 -3,982 
0,32 1,814 2,544 1,512 0,638 -0,027 -0,037 -4,048 
0,33 1,796 2,528 1,518 0,494 -0,064 -0,060 -4,022 
0,34 1,879 2,504 1,576 0,586 -0,034 -0,021 -4,087 
0,35 1,534 2,379 1,457 0,481 -0,027 -0,008 -3,995 
0,36 1,590 2,371 1,540 0,520 -0,018 0,009 -4,113 
0,37 1,835 2,363 1,516 0,481 -0,024 0,009 -4,127 
0,38 1,508 2,387 1,364 0,586 -0,011 -0,004 -3,995 
0,39 1,843 2,363 1,557 0,481 -0,054 -0,044 -4,087 
0,40 1,572 2,410 1,567 0,507 -0,057 0,012 -4,008 
0,41 1,846 2,450 1,445 0,612 -0,047 -0,037 -4,074 
0,42 1,884 2,544 1,562 0,533 -0,018 -0,024 -4,061 
0,43 1,618 2,622 1,542 0,376 -0,073 -0,027 -4,008 
0,44 1,957 2,638 1,683 0,468 -0,083 -0,011 -4,035 
0,45 1,852 2,622 1,545 0,297 -0,106 -0,004 -4,008 
0,46 1,529 2,552 1,458 0,494 -0,129 -0,014 -4,113 
0,47 1,607 2,528 1,634 0,350 -0,152 0,038 -3,995 
0,48 1,922 2,528 1,559 0,573 -0,146 -0,031 -4,166 
0,49 1,856 2,512 1,537 0,402 -0,169 -0,041 -4,035 
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Tab. P4-4b: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (15-21), t = 50 - 50,49 s 
 

Time P_sani Lambda Spare Magnitude 
speed 1 

Transverse 
speed 1 

Angle beta 
1 

Magnitude 
speed 2 

sec V - - km.h-1 km.h-1 ° km.h-1 

50,00 1,571 -0,935 0,968 38,482 -0,123 -0,405 0,113 
50,01 2,098 -1,068 1,472 38,614 -0,228 -0,526 0,087 
50,02 1,992 -1,013 1,303 38,679 -0,244 -0,546 0,100 
50,03 1,956 -0,943 1,224 38,522 -0,237 -0,497 0,153 
50,04 1,590 -0,911 1,110 38,679 -0,208 -0,461 0,008 
50,05 1,983 -0,895 1,231 38,771 -0,280 -0,605 0,087 
50,06 1,871 -0,895 1,124 38,771 -0,254 -0,592 0,113 
50,07 1,611 -0,950 1,202 38,732 -0,264 -0,628 0,061 
50,08 1,978 -0,903 1,099 38,784 -0,267 -0,582 0,074 
50,09 2,051 -0,872 1,505 38,745 -0,303 -0,582 0,100 
50,10 1,588 -0,935 1,202 38,876 -0,306 -0,575 0,074 
50,11 1,593 -0,958 1,069 38,968 -0,244 -0,556 -0,005 
50,12 1,660 -0,919 1,038 38,902 -0,234 -0,575 0,113 
50,13 1,927 -0,943 1,077 38,902 -0,280 -0,621 0,153 
50,14 1,613 -0,982 1,103 38,797 -0,264 -0,523 0,087 
50,15 1,942 -0,982 1,030 38,850 -0,201 -0,484 0,074 
50,16 1,939 -0,974 1,093 38,863 -0,211 -0,493 0,100 
50,17 1,675 -0,982 1,088 38,915 -0,333 -0,621 0,100 
50,18 2,000 -0,982 1,107 39,073 -0,388 -0,743 0,061 
50,19 1,640 -0,982 1,085 39,099 -0,421 -0,825 0,126 
50,20 1,973 -0,950 1,215 38,981 -0,405 -0,805 0,074 
50,21 1,921 -0,943 0,989 38,994 -0,385 -0,776 0,153 
50,22 1,826 -0,864 1,139 38,994 -0,352 -0,726 0,074 
50,23 1,678 -0,864 1,006 39,152 -0,320 -0,671 0,140 
50,24 1,936 -0,903 1,102 38,994 -0,310 -0,615 0,166 
50,25 2,084 -0,958 1,483 39,139 -0,339 -0,680 0,035 
50,26 1,839 -1,021 1,283 39,322 -0,352 -0,700 0,140 
50,27 1,607 -0,990 1,209 39,336 -0,342 -0,680 0,008 
50,28 1,611 -0,950 1,036 39,165 -0,251 -0,543 0,074 
50,29 2,041 -0,943 1,136 39,362 -0,195 -0,448 0,100 
50,30 1,669 -0,935 1,229 39,322 -0,237 -0,474 0,074 
50,31 1,654 -0,950 1,052 39,283 -0,218 -0,493 0,100 
50,32 1,708 -0,919 1,414 39,244 -0,372 -0,697 0,048 
50,33 1,985 -0,903 1,418 39,336 -0,379 -0,733 0,021 
50,34 2,003 -0,974 1,300 39,401 -0,342 -0,694 0,048 
50,35 1,960 -0,943 1,137 39,414 -0,336 -0,644 0,048 
50,36 1,939 -0,911 1,063 39,454 -0,375 -0,700 0,087 
50,37 1,679 -1,005 1,058 39,624 -0,251 -0,556 0,008 
50,38 1,940 -0,950 0,964 39,624 -0,329 -0,703 0,153 
50,39 1,948 -0,990 1,097 39,729 -0,323 -0,602 0,035 
50,40 1,802 -0,997 1,730 39,808 -0,241 -0,582 0,192 
50,41 1,950 -1,005 1,239 39,913 -0,277 -0,625 0,100 
50,42 1,866 -1,068 1,363 39,651 -0,260 -0,598 0,192 
50,43 1,633 -1,052 1,166 39,664 -0,310 -0,625 0,140 
50,44 1,686 -1,084 1,230 39,887 -0,329 -0,723 0,113 
50,45 1,823 -1,115 1,163 39,926 -0,333 -0,717 0,113 
50,46 1,987 -1,107 1,089 39,887 -0,385 -0,756 0,192 
50,47 1,951 -1,107 1,485 40,031 -0,448 -0,815 0,021 
50,48 1,652 -1,052 1,195 39,756 -0,461 -0,861 0,126 
50,49 1,973 -1,029 1,204 39,716 -0,516 -0,884 0,087 



 

 129

Tab. P4-4c: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (15-21), t = 100 - 100,49 s 
 

Time P_sani Lambda Spare Magnitude 
speed 1 

Transverse 
speed 1 

Angle beta 
1 

Magnitude 
speed 2 

sec V - - km.h-1 km.h-1 ° km.h-1 

100,00 1,659 0,023 1,067 64,210 -2,000 -1,865 0,035 
100,01 1,646 0,015 1,014 64,539 -1,921 -1,790 0,061 
100,02 1,646 -0,040 1,044 64,250 -1,928 -1,770 0,113 
100,03 1,877 0,000 1,035 64,145 -2,010 -1,849 0,179 
100,04 1,907 0,031 1,142 64,263 -2,190 -1,983 0,140 
100,05 1,647 0,023 1,170 64,223 -2,187 -2,010 0,048 
100,06 1,994 -0,040 1,117 64,434 -2,220 -2,059 0,113 
100,07 1,617 -0,071 0,991 64,342 -2,203 -2,023 0,113 
100,08 1,947 -0,087 1,032 64,486 -2,259 -2,056 0,113 
100,09 1,590 -0,087 0,994 64,197 -2,111 -1,950 0,100 
100,10 1,818 -0,149 0,903 64,302 -1,967 -1,796 0,113 
100,11 1,647 -0,275 1,103 64,250 -1,905 -1,754 0,100 
100,12 1,814 -0,377 1,203 64,394 -1,872 -1,737 0,126 
100,13 1,611 -0,401 1,127 64,276 -1,783 -1,629 0,113 
100,14 1,661 -0,479 1,049 64,237 -1,790 -1,632 0,021 
100,15 1,587 -0,542 1,015 64,250 -1,740 -1,662 0,113 
100,16 1,579 -0,660 1,002 63,908 -1,704 -1,583 -0,084 
100,17 1,562 -0,699 1,129 64,105 -1,678 -1,599 0,179 
100,18 1,587 -0,699 1,061 64,289 -1,773 -1,596 0,061 
100,19 1,734 -0,731 1,104 63,987 -1,685 -1,616 0,126 
100,20 1,606 -0,762 1,106 63,974 -1,655 -1,580 0,100 
100,21 1,664 -0,770 0,970 64,040 -1,593 -1,494 0,126 
100,22 1,905 -0,715 1,129 63,856 -1,517 -1,379 -0,044 
100,23 1,550 -0,738 1,020 63,908 -1,425 -1,343 0,048 
100,24 1,879 -0,793 1,177 63,843 -1,373 -1,311 0,166 
100,25 1,895 -0,903 1,141 64,105 -1,366 -1,340 0,048 
100,26 1,931 -0,935 1,136 63,817 -1,491 -1,379 0,205 
100,27 1,670 -0,927 1,040 64,066 -1,475 -1,419 0,126 
100,28 1,919 -0,919 1,091 64,145 -1,439 -1,383 0,087 
100,29 1,919 -0,966 1,053 64,053 -1,281 -1,258 0,074 
100,30 1,914 -1,021 1,086 64,092 -1,301 -1,294 0,008 
100,31 1,878 -1,060 1,180 64,000 -1,294 -1,209 0,048 
100,32 1,557 -1,131 1,128 63,948 -1,258 -1,209 0,126 
100,33 1,634 -1,139 1,004 64,118 -1,281 -1,238 0,140 
100,34 1,957 -1,209 1,082 64,118 -1,399 -1,337 0,140 
100,35 1,981 -1,217 1,225 64,105 -1,544 -1,435 0,153 
100,36 1,926 -1,225 1,121 64,171 -1,524 -1,462 0,074 
100,37 1,691 -1,147 1,133 63,935 -1,557 -1,425 0,074 
100,38 1,859 -1,115 0,983 63,869 -1,580 -1,465 0,192 
100,39 1,747 -1,092 1,094 63,764 -1,521 -1,422 0,245 
100,40 1,655 -1,100 1,011 63,856 -1,484 -1,396 0,166 
100,41 1,603 -1,068 1,093 63,948 -1,462 -1,320 0,021 
100,42 1,822 -0,982 1,188 63,922 -1,297 -1,258 0,035 
100,43 1,585 -0,966 1,062 64,092 -1,274 -1,274 0,126 
100,44 1,863 -0,903 0,975 64,132 -1,248 -1,248 0,100 
100,45 1,619 -0,903 0,929 64,105 -1,252 -1,222 0,166 
100,46 1,576 -0,864 0,947 64,040 -1,219 -1,186 0,113 
100,47 1,605 -0,785 0,982 64,053 -1,215 -1,176 0,087 
100,48 1,649 -0,778 1,099 64,145 -1,209 -1,166 0,048 
100,49 1,938 -0,856 1,018 64,158 -1,206 -1,137 0,140 
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Tab. P4-4a: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (22-27), t = 0 – 0,49 s 
 

Time Transverse 
speed 2 

Angle beta  
2 

Yaw rate Longitudinal 
acceleration 

Lateral  
acceleration 

Vertical 
acceleration 

sec km.h-1 ° °.s-1 g g g 
0,00 0 -21,004 0,069 -0,806 3,206 1,257 
0,01 0 -21,008 0,089 -0,456 4,510 -0,748 
0,02 0 -21,002 -0,003 -2,086 3,038 -13,829 
0,03 0 -21,000 0,050 0,155 4,856 1,809 
0,04 0 -21,003 0,025 -9,800 12,136 -3,380 
0,05 0 -21,006 0,157 1,245 1,015 -12,186 
0,06 0 -20,995 0,068 0,293 4,684 -2,606 
0,07 0 -21,007 0,080 0,635 0,484 -8,372 
0,08 0 -21,007 0,093 -0,935 5,388 -1,270 
0,09 0 -21,002 0,055 -1,488 3,252 -8,346 
0,10 0 -21,000 0,123 -1,805 6,811 -6,439 
0,11 0 -20,998 0,098 -4,689 7,294 -1,114 
0,12 0 -20,992 0,137 -4,213 7,436 -3,908 
0,13 0 -20,999 0,099 -13,471 13,386 12,194 
0,14 0 -20,999 0,145 -6,810 9,738 -2,083 
0,15 0 -20,992 0,105 -2,020 3,423 -13,842 
0,16 0 -21,000 0,138 -0,266 4,572 0,372 
0,17 0 -21,011 0,120 -1,890 3,487 -11,602 
0,18 0 -21,002 0,136 -7,056 8,952 7,631 
0,19 0 -21,003 0,139 -7,654 6,937 -3,911 
0,20 0 -21,010 0,255 0,637 5,365 0,355 
0,21 0 -20,999 0,159 -0,563 1,577 -14,805 
0,22 0 -21,003 0,157 -0,464 5,120 0,128 
0,23 0 -21,000 0,182 -3,643 5,319 -12,023 
0,24 0 -21,003 0,215 -1,007 5,096 1,094 
0,25 0 -21,007 0,137 -1,951 1,944 -14,450 
0,26 0 -21,003 0,203 -0,631 3,876 2,714 
0,27 0 -20,996 0,170 -8,949 10,485 -4,699 
0,28 0 -21,008 0,245 0,423 5,142 4,041 
0,29 0 -20,994 0,159 -1,063 2,847 -13,572 
0,30 0 -21,006 0,185 -0,060 4,075 2,127 
0,31 0 -20,995 0,177 -1,658 4,047 -13,161 
0,32 0 -21,006 0,206 -0,420 4,711 2,521 
0,33 0 -20,995 0,180 -1,637 2,879 -12,540 
0,34 0 -21,002 0,170 -1,071 2,388 -4,251 
0,35 0 -20,994 0,229 -1,548 4,044 -6,746 
0,36 0 -21,019 0,190 -0,205 1,550 -5,056 
0,37 0 -21,003 0,190 -2,647 6,224 -7,664 
0,38 0 -21,006 0,184 -6,318 9,841 1,181 
0,39 0 -20,991 0,256 -2,294 5,067 -7,980 
0,40 0 -21,007 0,225 1,635 2,437 -2,534 
0,41 0 -21,015 0,211 -1,707 2,171 -8,465 
0,42 0 -21,004 0,207 0,899 -1,290 -2,980 
0,43 0 -21,000 0,254 -2,902 4,151 -8,267 
0,44 0 -21,004 0,153 -3,647 6,540 -10,383 
0,45 0 -20,992 0,242 15,252 -15,090 -15,287 
0,46 0 -21,002 0,174 -13,362 13,211 4,156 
0,47 0 -21,008 0,305 15,249 -15,085 -15,282 
0,48 0 -21,003 0,190 -10,148 12,965 -0,861 
0,49 0 -21,002 0,303 1,856 2,712 -0,175 
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Tab. P4-4b: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (22-27), t = 50 - 50,49 s 
 

Time Transverse 
speed 2 

Angle beta  
2 

Yaw rate Longitudinal 
acceleration 

Lateral  
acceleration 

Vertical 
acceleration 

sec km.h-1 ° °.s-1 g g g 
50,00 0 0,028 -0,127 -12,176 12,115 12,018 
50,01 0 0,034 -0,049 -8,931 12,065 3,408 
50,02 0 0,028 0,003 -4,747 8,557 0,421 
50,03 0 0,028 -0,181 -12,238 12,157 12,055 
50,04 0 0,019 -0,163 -11,423 12,030 5,426 
50,05 0 0,021 -0,061 -10,466 12,027 5,155 
50,06 0 0,018 -0,087 -0,831 3,902 -2,153 
50,07 0 0,032 -0,130 -3,510 7,378 -0,145 
50,08 0 0,026 -0,209 -12,288 12,196 12,018 
50,09 0 0,024 -0,131 -11,214 12,031 7,311 
50,10 0 0,017 -0,119 -4,013 7,848 -1,071 
50,11 0 0,027 -0,186 -12,109 12,101 10,677 
50,12 0 0,026 -0,106 -4,540 6,953 2,017 
50,13 0 0,030 -0,210 -3,556 6,859 -1,997 
50,14 0 0,028 -0,282 -4,604 8,628 -2,004 
50,15 0 0,024 -0,106 -1,444 3,871 -4,667 
50,16 0 0,032 -0,251 -4,020 6,042 -0,914 
50,17 0 0,019 -0,210 -12,372 12,245 12,232 
50,18 0 0,022 -0,060 -8,597 12,071 4,865 
50,19 0 0,032 -0,169 3,902 -0,587 -9,715 
50,20 0 0,022 -0,248 14,077 -13,926 -14,110 
50,21 0 0,026 -0,117 -7,167 8,703 2,139 
50,22 0 0,032 -0,129 1,225 -0,620 -4,900 
50,23 0 0,035 -0,225 -6,362 10,697 1,131 
50,24 0 0,023 -0,156 0,449 -2,539 -7,238 
50,25 0 0,027 -0,168 -5,993 3,106 -0,240 
50,26 0 0,039 -0,095 0,049 2,146 -5,633 
50,27 0 0,027 -0,183 -5,013 6,057 1,153 
50,28 0 0,026 -0,168 -3,508 5,223 -5,103 
50,29 0 0,022 -0,239 -12,323 12,221 12,146 
50,30 0 0,031 -0,021 14,111 -13,961 -14,152 
50,31 0 0,022 -0,017 -7,944 9,352 1,843 
50,32 0 0,031 0,026 -9,494 11,944 2,274 
50,33 0 0,028 -0,066 3,913 -5,565 -5,946 
50,34 0 0,021 -0,253 -0,475 0,299 -9,270 
50,35 0 0,024 -0,184 -2,720 4,050 -1,114 
50,36 0 0,023 -0,263 -12,351 12,233 12,178 
50,37 0 0,018 -0,225 -12,393 12,260 12,245 
50,38 0 0,028 -0,060 -12,259 12,211 12,108 
50,39 0 0,022 -0,033 -12,207 12,177 9,795 
50,40 0 0,030 -0,127 -12,143 12,163 11,149 
50,41 0 0,030 -0,054 -12,296 12,202 12,131 
50,42 0 0,028 -0,188 11,340 -14,002 -12,349 
50,43 0 0,015 -0,097 -12,020 12,136 11,771 
50,44 0 0,036 -0,019 8,323 -11,293 -12,793 
50,45 0 0,032 -0,201 -12,258 12,189 12,040 
50,46 0 0,024 -0,131 -8,890 12,087 6,666 
50,47 0 0,036 -0,162 -4,213 8,215 -0,530 
50,48 0 0,031 -0,063 1,353 -1,303 -6,117 
50,49 0 0,019 -0,252 -11,971 12,026 5,287 
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Tab. P4-4c: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (22-27), t = 100 - 100,49 s 
 

Time Transverse 
speed 2 

Angle beta  
2 

Yaw rate Longitudinal 
acceleration 

Lateral  
acceleration 

Vertical 
acceleration 

sec km.h-1 ° °.s-1 g g g 
100,00 0 0,021 -0,026 2,944 -8,729 -4,958 
100,01 0 0,028 0,029 -12,112 12,178 11,879 
100,02 0 0,028 -0,024 -12,350 12,236 12,188 
100,03 0 0,018 0,003 -7,720 12,154 2,895 
100,04 0 0,017 -0,081 -12,262 12,208 12,076 
100,05 0 0,026 -0,077 14,099 -13,951 -14,137 
100,06 0 0,027 -0,089 -12,292 8,078 12,112 
100,07 0 0,018 -0,151 -12,288 12,226 12,153 
100,08 0 0,024 -0,003 -12,298 12,222 12,108 
100,09 0 0,023 -0,187 -12,274 12,229 12,166 
100,10 0 0,026 0,067 -10,886 12,149 7,656 
100,11 0 0,021 0,119 -0,796 7,458 -3,569 
100,12 0 0,034 -0,087 -12,191 12,142 11,973 
100,13 0 0,026 0,023 2,061 4,685 -6,208 
100,14 0 0,028 -0,161 -12,225 12,185 12,010 
100,15 0 0,031 -0,003 -3,067 10,298 -0,891 
100,16 0 0,024 -0,034 -12,229 12,157 12,055 
100,17 0 0,024 -0,108 14,088 -13,933 -14,127 
100,18 0 0,034 0,036 0,335 4,917 -3,203 
100,19 0 0,031 -0,106 -6,184 8,775 1,285 
100,20 0 0,024 -0,131 -12,294 12,207 12,132 
100,21 0 0,024 -0,023 -12,222 12,187 11,061 
100,22 0 0,021 -0,024 -3,538 8,904 3,003 
100,23 0 0,031 -0,188 -12,334 12,209 12,176 
100,24 0 0,024 -0,006 14,126 -13,973 -14,160 
100,25 0 0,019 -0,033 -12,146 12,147 10,998 
100,26 0 0,034 -0,070 -12,326 12,214 12,177 
100,27 0 0,026 -0,079 -7,468 10,312 -1,322 
100,28 0 0,026 -0,178 -12,256 12,154 12,112 
100,29 0 0,032 -0,129 -11,012 12,125 7,409 
100,30 0 0,019 0,036 -2,411 8,340 -0,456 
100,31 0 0,019 -0,094 -3,692 8,799 -2,246 
100,32 0 0,028 -0,160 -12,317 12,222 12,175 
100,33 0 0,024 -0,094 -4,277 10,527 1,108 
100,34 0 0,026 -0,112 -9,724 12,045 9,135 
100,35 0 0,026 -0,010 -2,355 -13,966 -1,080 
100,36 0 0,028 -0,041 8,959 -13,933 -14,123 
100,37 0 0,031 -0,123 -12,262 12,199 12,009 
100,38 0 0,026 -0,061 -12,276 12,219 12,116 
100,39 0 0,023 -0,129 -12,292 12,205 12,145 
100,40 0 0,022 0,017 -4,091 9,613 2,848 
100,41 0 0,015 0,005 -1,202 5,755 -2,823 
100,42 0 0,017 -0,119 -1,889 7,367 -1,608 
100,43 0 0,030 -0,094 0,319 3,458 -5,504 
100,44 0 0,026 -0,186 -12,301 12,210 12,155 
100,45 0 0,034 -0,191 -12,329 12,218 12,165 
100,46 0 0,027 -0,043 -12,098 12,138 11,172 
100,47 0 0,022 -0,004 -9,983 12,094 3,942 
100,48 0 0,027 -0,100 -12,303 12,215 12,145 
100,49 0 0,027 -0,065 -12,229 12,160 12,000 



 

 133

Tab. P4-4a,b: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (28-32), t = 0 – 0,49 s; 50 –50,49 s 
 

Time Height
3 

Height
2 

Height
1 

U_batt U_ref Time Height
3 

Height
2 

Height
1 

U_batt U_ref 

sec mm mm mm V V sec mm mm mm V V 
0,00 0,08 0,24 -1,85 -0,16 -0,07 50,00 203,10 203,48 142,26 5,67 5,68 
0,01 0,13 0,25 -1,68 -0,17 -0,07 50,01 203,32 201,67 142,25 5,67 5,69 
0,02 0,07 0,23 -1,74 -0,16 -0,07 50,02 203,37 201,27 142,32 5,67 5,69 
0,03 0,08 0,19 -1,76 -0,17 -0,07 50,03 203,45 201,64 142,49 5,68 5,68 
0,04 0,09 0,26 -1,70 -0,17 -0,07 50,04 203,58 201,67 142,99 5,69 5,70 
0,05 0,06 0,19 -1,59 -0,16 -0,05 50,05 203,37 202,46 142,02 5,66 5,68 
0,06 0,05 0,26 -1,74 -0,17 -0,07 50,06 203,69 202,72 141,55 5,64 5,65 
0,07 0,16 0,28 -1,61 -0,16 -0,06 50,07 203,69 202,99 141,68 5,64 5,65 
0,08 0,11 0,19 -1,79 -0,17 -0,07 50,08 203,88 203,54 142,03 5,66 5,66 
0,09 0,07 0,20 -1,68 -0,17 -0,07 50,09 204,17 203,77 141,70 5,65 5,66 
0,10 0,13 0,24 -1,68 -0,17 -0,07 50,10 204,11 203,60 141,86 5,66 5,67 
0,11 0,09 0,08 -1,64 -0,16 -0,06 50,11 204,27 203,26 141,90 5,65 5,66 
0,12 0,11 0,19 -1,76 -0,17 -0,07 50,12 204,32 202,96 141,29 5,63 5,65 
0,13 0,10 0,15 -1,70 -0,17 -0,07 50,13 204,15 202,74 141,44 5,64 5,64 
0,14 0,08 0,18 -1,72 -0,17 -0,06 50,14 204,26 202,67 141,02 5,63 5,63 
0,15 0,12 0,19 -1,78 -0,17 -0,07 50,15 204,10 202,75 141,53 5,64 5,66 
0,16 0,07 0,20 -1,57 -0,16 -0,06 50,16 204,12 203,04 141,89 5,65 5,66 
0,17 0,04 0,14 -1,71 -0,17 -0,07 50,17 204,45 203,42 142,25 5,67 5,67 
0,18 0,14 0,19 -1,63 -0,17 -0,07 50,18 204,38 203,43 142,15 5,66 5,68 
0,19 0,04 0,09 -1,76 -0,17 -0,07 50,19 204,21 203,45 142,02 5,66 5,67 
0,20 0,09 0,15 -1,68 -0,16 -0,05 50,20 204,33 203,45 142,07 5,66 5,66 
0,21 0,09 0,21 -1,64 -0,17 -0,07 50,21 204,38 203,25 142,16 5,67 5,68 
0,22 0,09 0,20 -1,65 -0,17 -0,06 50,22 204,61 203,50 142,19 5,67 5,68 
0,23 0,07 0,24 -1,72 -0,16 -0,06 50,23 204,60 203,78 141,87 5,65 5,66 
0,24 0,11 0,19 -1,68 -0,16 -0,05 50,24 204,84 203,87 142,08 5,66 5,67 
0,25 0,13 0,20 -1,79 -0,17 -0,06 50,25 205,00 203,89 143,33 5,72 5,72 
0,26 0,13 0,23 -1,65 -0,17 -0,06 50,26 204,74 203,68 143,35 5,72 5,73 
0,27 0,11 0,23 -1,74 -0,16 -0,06 50,27 204,62 203,52 142,57 5,68 5,69 
0,28 0,12 0,21 -1,63 -0,17 -0,06 50,28 204,47 203,43 142,75 5,68 5,69 
0,29 0,10 0,28 -1,79 -0,17 -0,06 50,29 204,33 203,37 142,44 5,67 5,68 
0,30 0,12 0,28 -1,60 -0,16 -0,06 50,30 204,00 203,22 142,16 5,67 5,68 
0,31 0,05 0,21 -1,90 -0,17 -0,07 50,31 203,82 203,18 141,58 5,65 5,66 
0,32 0,18 0,25 -1,56 -0,16 -0,05 50,32 203,74 201,83 141,18 5,63 5,65 
0,33 0,04 0,20 -1,66 -0,16 -0,06 50,33 203,76 201,56 141,24 5,63 5,64 
0,34 0,12 0,20 -1,61 -0,16 -0,06 50,34 203,74 201,97 141,42 5,64 5,64 
0,35 0,09 0,24 -1,80 -0,16 -0,05 50,35 203,75 202,14 141,81 5,65 5,66 
0,36 0,16 0,28 -1,56 -0,17 -0,06 50,36 203,61 202,61 142,38 5,68 5,67 
0,37 0,09 0,27 -1,70 -0,17 -0,06 50,37 203,92 203,25 143,35 5,72 5,72 
0,38 0,18 0,32 -1,55 -0,16 -0,05 50,38 204,13 203,35 143,06 5,71 5,72 
0,39 3,97 2,20 -0,92 -0,14 -0,03 50,39 204,38 203,78 142,57 5,68 5,70 
0,40 0,55 0,31 -1,65 -0,16 -0,06 50,40 205,15 203,25 141,45 5,64 5,66 
0,41 0,27 0,19 -1,66 -0,17 -0,07 50,41 205,25 203,28 141,50 5,64 5,66 
0,42 0,20 0,27 -1,67 -0,16 -0,06 50,42 205,15 203,85 141,38 5,64 5,64 
0,43 0,32 0,32 -1,61 -0,16 -0,05 50,43 205,36 203,98 141,25 5,63 5,64 
0,44 0,31 0,28 -1,65 -0,17 -0,06 50,44 205,26 203,85 140,92 5,62 5,64 
0,45 0,14 0,27 -1,64 -0,16 -0,05 50,45 205,11 203,11 140,73 5,61 5,61 
0,46 0,28 0,29 -1,73 -0,17 -0,06 50,46 204,88 202,60 140,63 5,62 5,63 
0,47 0,32 0,38 -1,65 -0,17 -0,05 50,47 204,32 202,63 140,83 5,62 5,63 
0,48 1,97 12,67 17,43 0,58 0,65 50,48 203,73 202,56 140,63 5,62 5,64 
0,49 15,90 54,66 65,81 2,50 2,52 50,49 203,43 202,40 141,16 5,62 5,62 
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Tab. P4-4c: Ukázka měření, datová podskupina AI Data (28-32), t = 100 - 100,49 s 
 

Time Height_3 Height_2 Height_1 U_batt U_ref 
sec mm mm mm V V 

100,00 205,95 203,71 139,65 5,56 5,58 
100,01 205,84 203,48 140,03 5,58 5,60 
100,02 205,72 203,85 140,29 5,60 5,61 
100,03 205,77 204,11 139,85 5,57 5,59 
100,04 205,63 204,30 138,49 5,52 5,54 
100,05 205,48 204,41 137,29 5,47 5,49 
100,06 205,61 204,24 136,44 5,44 5,45 
100,07 205,36 203,88 136,08 5,42 5,43 
100,08 205,13 203,06 136,64 5,45 5,46 
100,09 204,83 202,49 137,45 5,48 5,48 
100,10 204,46 201,54 138,19 5,51 5,53 
100,11 204,09 201,51 138,49 5,52 5,54 
100,12 203,76 201,10 138,60 5,52 5,53 
100,13 203,57 200,97 138,57 5,52 5,54 
100,14 203,38 201,17 138,33 5,51 5,52 
100,15 203,15 201,33 138,51 5,53 5,55 
100,16 203,21 202,16 139,19 5,55 5,56 
100,17 202,92 202,76 139,42 5,56 5,57 
100,18 202,72 202,97 139,38 5,56 5,58 
100,19 202,81 202,54 139,65 5,57 5,58 
100,20 202,80 201,97 139,74 5,57 5,58 
100,21 202,86 201,55 139,71 5,57 5,59 
100,22 203,01 201,24 139,72 5,57 5,58 
100,23 202,96 201,46 139,91 5,57 5,58 
100,24 203,10 202,30 139,44 5,56 5,58 
100,25 203,60 202,74 138,69 5,52 5,54 
100,26 203,69 203,32 137,69 5,49 5,50 
100,27 203,75 203,83 137,41 5,48 5,49 
100,28 204,28 204,07 137,50 5,48 5,48 
100,29 204,40 204,52 137,80 5,50 5,51 
100,30 204,31 204,80 138,35 5,52 5,54 
100,31 204,67 205,21 139,38 5,55 5,56 
100,32 204,98 205,64 140,08 5,59 5,59 
100,33 205,12 205,61 140,63 5,61 5,62 
100,34 205,62 205,67 140,77 5,61 5,62 
100,35 205,87 205,45 140,75 5,61 5,63 
100,36 205,98 205,32 140,59 5,61 5,62 
100,37 206,19 205,60 140,64 5,60 5,61 
100,38 206,16 205,66 140,62 5,61 5,62 
100,39 205,94 205,36 140,51 5,60 5,61 
100,40 205,75 205,27 140,61 5,61 5,63 
100,41 205,75 204,71 140,43 5,59 5,61 
100,42 205,63 204,27 139,74 5,57 5,58 
100,43 205,57 204,15 138,87 5,54 5,55 
100,44 205,47 204,00 138,36 5,51 5,52 
100,45 205,53 203,87 138,36 5,51 5,52 
100,46 205,30 204,17 138,24 5,51 5,53 
100,47 205,14 204,65 138,04 5,50 5,52 
100,48 204,97 204,63 137,38 5,46 5,48 
100,49 204,93 204,61 137,76 5,49 5,50 
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