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Οδηγα 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου
της 16ης ∆εκεµβρου 1996
σχετικ µε την προστασα των επιβαιν ντων των οχηµτων µε
κινητρα σε περπτωση µετωπικς κροσης και την τροποποηση της
οδηγας 70/156/ΕΟΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
5χοντας υπψη:
τη συνθκη για την δρυση της Ευρωπαϊκς Κοιντητας, και ιδως το
9ρθρο 100 Α,
την οδηγα 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλου, της 6ης Φεβρουαρου 1970,
περ προσεγγσεως των νοµοθεσι%ν των κρατ%ν µελ%ν που αφορο>ν
την ?γκριση τ>που των οχηµ9των µε κινητρα και των ρυµουλκουµ?νων τους (1), και ιδως το 9ρθρο 13 παρ9γραφος 4,
την πρταση της Επιτροπς (2),
τη γν%µη της Οικονοµικς και Κοινωνικς Επιτροπς (3),
Αποφασζοντας µε τη διαδικασα του 9ρθρου 189 Β της συνθκης (4),
Εκτιµ%ντας:
τι, για να επιτευχθε πλρως ο στχος της εσωτερικς αγορ9ς, εναι
απαρατητη η πλρης εναρµνιση των τεχνικ%ν απαιτσεων για τα
οχµατα µε κινητρα.
τι, για να περιορισθε αριθµς των θυµ9των τροχαων ατυχηµ9των
στην Ευρ%πη, εναι αναγκαο να θεσπιστο>ν νοµοθετικ9 µ?τρα για να
βελτιωθε, σο το δυνατν, η προστασα των επιβαινντων ενς
οχµατος µε κινητρα σε περπτωση µετωπικς σ>γκρουσης. τι µε την
παρο>σα οδηγα θεσπζονται απαιτσεις για τις δοκιµ?ς που αφορο>ν
τις µετωπικ?ς συγκρο>σεις, περιλαµβανοµ?νων κριτηρων εµβιοµηχανικς, %στε να εξασφαλιστε υψηλ εππεδο προστασας σε µετωπικ
κρο>ση.
τι σκοπς της παρο>σας οδηγας εναι να θεσπισθο>ν απαιτσεις µε
β9ση τα αποτελ?σµατα των ερευν%ν που διεξ9γονται απ την
ευρωπαϊκ επιτροπ πειραµατικ%ν οχηµ9των, που θα επιτρ?ψουν
τον καθορισµ κριτηρων δοκιµ%ν καλ>τερα προσαρµοσµ?νων στις
πραγµατικ?ς σηµεριν?ς συνθκες των τροχαων ατυχηµ9των.
τι απαιτεται πστωση χρνου %στε οι κατασκευαστ?ς οχηµ9των να
µπορ?σουν να εφαρµσουν αποδεκτ9 κριτρια δοκιµ%ν.
τι, για να αποφευχθε η αλληλεπικ9λυψη των προτ>πων, τα οχµατα
που πληρο>ν τις απαιτσεις της παρο>σας οδηγας πρ?πει να
εξαιρεθο>ν απ την υποχρ?ωση συµµρφωσης προς ξεπερασµ?νες
πλ?ον απαιτσεις 9λλης οδηγας σον αφορ9 την συµπεριφορ9 του
τιµονιο> και της στλης του τιµονιο> σε περπτωση κρο>σης.
τι η παρο>σα οδηγα προστθεται στον κατ9λογο των ειδικ%ν
οδηγι%ν που πρ?πει να εφαρµζονται προκειµ?νου να τηρηθε η
διαδικασα κοινοτικς ?γκρισης που θεσπστηκε απ την οδηγα
70/156/ΕΟΚ. τι, κατ9 συν?πεια, οι διατ9ξεις της οδηγας 70/156/ΕΟΚ
σχετικ9 µε τα συστµατα, τα κατασκευαστικ9 στοιχεα και τις τεχνικ?ς
µον9δες του οχµατος εφαρµζονται και στην παρο>σα οδηγα.
τι η διαδικασα για τον καθορισµ του σηµεου αναφορ9ς των
καθισµ9των σε οχµατα µε κινητρα αναφ?ρεται στο παρ9ρτηµα ΙΙΙ
της οδηγας 77/649/ΕΟΚ του Συµβουλου, της 27ης Σεπτεµβρου 1977,
περ προσεγγσεως των νοµοθεσι%ν των κρατ%ν µελ%ν που αφορο>ν
(1) ΕΕ αριθ. L 42 της 23. 2. 1970. σ. 1. οδηγα πως τροποποιθηκε τελευταα
απ την οδηγα 95/54/ΕΚ της Επιτροπς (ΕΕ αριθ. L 266 της 8. 11. 1995, σ.
1).
(2) ΕΕ αριθ. C 396 της 31. 12. 1994, σ. 34.
(3) ΕΕ αριθ. C 256 της 2. 10. 1995, σ. 21.
(4) Γν%µη του Ευρωπαϊκο> Κοινοβουλου της 12ης Ιουλου 1995 (ΕΕ αριθ. C
249 της 25. 9. 1995, σ. 50), κοιν θ?ση του Συµβουλου της 28ης ΜαHου 1996
(ΕΕ αριθ C 219 της 27. 7. 1996, σ. 22), και απφαση του Ευρωπαϊκο>
Κοινοβουλου της 19ης Σεπτεµβρου 1996 (ΕΕ αριθ. C 320 της 28. 10. 1996,
σ. 149). Απφαση του Συµβουλου της 25ης ∆εκεµβρου 1996.
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στο οπτικ πεδο του οδηγο> των οχηµ9των µε κινητρα (1). τι, κατ9
συν?πεια, δεν απαιτεται να συµπεριληφθε εκ ν?ου στην παρο>σα
οδηγα. τι πρ?πει να γνει αναφορ9 στην οδηγα 74/297/ΕΟΚ του
Συµβουλου, της 4ης Ιουνου 1974, περ προσεγγσεως των νοµοθεσι%ν
των κρατ%ν µελ%ν των αναφεροµ?νων στην εσωτερικ διαρρ>θµιση
των σχηµ9των µε κινητρα (συµπεριφορ9 του συστµατος οδηγσεως
σε περπτωση προσκρο>σεως) (2). τι γνεται παραποµπ στον
αµερικανικ Code of Federal Regulations (3),
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ρθρο 1
Για τους σκοπο>ς της παρο>σας οδηγας ο ρος «χηµα» ?χει την
?ννοια που δδεται στο 9ρθρο 2 της οδηγας 70/156/ΕΟΚ.
ρθρο 2
1. Καν?να κρ9τος µ?λος δεν µπορε, για λγους προστασας των
επιβαινντων σε περπτωση µετωπικς κρο>σης,
— να αρνεται για τ>πο οχµατος µε κινητρα τη χοργηση ?γκρισης
ΕΚ τ>που  εθνικς ?γκρισης τ>που 
— να απαγορε>ει την εγγραφ, π%ληση  θ?ση σε κυκλοφορα
οχµατος,
εφσον πληρο>νται οι απαιτσεις της παρο>σας οδηγας.
2.

Απ την 1η Οκτωβρου 1998, τα κρ9τη µ?λη:

— δεν επιτρ?πεται πλ?ον να χορηγο>ν ?γκριση ΕΚ τ>που σ>µφωνα
µε το 9ρθρο 4 της οδηγας 70/156/ΕΟΚ,
— µπορο>ν να αρνο>νται εθνικ ?γκριση τ>που για ?να χηµα,
ε9ν δεν πληρο>νται οι απαιτσεις της παρο>σας οδηγας.
3. Η παρ9γραφος 2 δεν εφαρµζεται σε τ>πους οχηµ9των εγκριθ?ντων πριν απ την 1η Οκτωβρου 1998, σ>µφωνα µε την οδηγα
75/297/ΕΟΚ και στις επελθο>σες επεκτ9σεις της ?γκρισης.
4. Τα οχµατα που εγκρνονται β9σει της παρο>σας οδηγας
τεκµαρονται πληρο>ντα τις απαιτσεις του σηµεου 5.1 του παραρτµατος Ι της οδηγας 74/297/ΕΟΚ.
5.

Απ την 1η Οκτωβρου 2003 τα κρ9τη µ?λη:

— θεωρο>ν τι τα πιστοποιητικ9 συµµρφωσης που συνοδε>ουν ν?α
οχµατα β9σει της οδηγας 70/156/ΕΟΚ δεν εναι πλ?ον ?γκυρα
για τους σκοπο>ς του 9ρθρου 7 παρ9γραφος 1 της οδηγας αυτς
και
— µπορο>ν να αρνο>νται τη χοργηση 9δειας κυκλοφορας, την
π%ληση  τη θ?ση σε υπηρεσα καινουργ%ν οχηµ9των µη
συνοδευοµ?νων απ πιστοποιητικ συµµρφωσης β9σει της
οδηγας 70/159/ΕΟΚ,
εφσον δεν τηρο>νται οι διατ9ξεις της παρο>σας οδηγας, περιλαµβανοµ?νων των σηµεων 3.2.1.2 και 3.2.1.3 του παραρτµατος ΙΙ.
ρθρο 3
Στο παρ9ρτηµα IV της οδηγας 70/156/ΕΟΚ στο µ?ρος Ι, προστθεται
στον πνακα το ακλουθο σηµεο:
(1) ΕΕ αριθ. L 267 της 19. 10. 1977, σ. 1. οδηγα πως τροποποιθηκε τελευταα
απ την οδηγα 90/630/ΕΟΚ της Επιτροπς (ΕΕ αριθ. L 341 της 6. 12. 1990,
σ. 20).
(2) ΕΕ αριθ. L 165 της 20. 6. 1974, σ. 16. οδηγα πως τροποποιθηκε τελευταα
απ την οδηγα 91/662/ΕΟΚ της Επιτροπς (ΕΕ αριθ. L 366 της 31. 12.
1991, σ. 1).
(3) United States of America Code of Federal Regulations, Title 49, Chapter V, Part
572.
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ρθρο 4
Στο πλασιο της προσαρµογς της παρο>σας οδηγας στην τεχνικ
προδο, η Επιτροπ:
α) θα αναθεωρσει την οδηγα εντς δ>ο ετ%ν απ την ηµεροµηνα
που προβλ?πεται στο 9ρθρο 5 παρ9γραφο 1, προκειµ?νου να
αυξηθε η ταχ>τητα της δοκιµς και να συµπεριληφθο>ν τα
οχµατα της κατηγορας Ν1. Η αναθε%ρηση περιλαµβ9νει και
στοιχεα που αφορο>ν τις ?ρευνες για τα ατυχµατα, τα αποτελ?σµατα των δοκιµ%ν σ>γκρουσης αυτοκιντων σε φυσικ κλµακα,
στοιχεα κστους-οφ?λους, και, ιδως, σ>γχρονα στοιχεα που
αφορο>ν τις απαιτσεις για τα (εµβιοµηχανικ9 και γεωµετρικ9)
χαρακτηριστικ9, καθ%ς και τις ν?ες απαιτσεις σχετικ9 µε την
εισχ%ρηση του δαπ?δου. Εξετ9ζονται επσης τα ενδεχµενα οφ?λη
για την προστασα των επιβαινντων, καθ%ς και η βιοµηχανικ
δυναττητα δοκιµς µε αυξηµ?νη ταχ>τητα και επ?κτασης της
οδηγας και στα οχµατα της κατηγορας Ν1. Η Επιτροπ θα
υποβ9λει ?κθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο>λιο και το Συµβο>λιο
για τα αποτελ?σµατα της αναθε%ρησης.
β) θα επανεξετ9σει, εντς του 1996, και, ενδεχοµ?νως, θα τροποποισει το προσ9ρτηµα 7 του παραρτµατος ΙΙ για να συνυπολογσει
και τις δοκιµ?ς αξιολγησης του αστραγ9λου του ανδρεικ?λου
Hybrid III, περιλαµβανοµ?νων και δοκιµ%ν επ οχηµ9των.
γ) θα επανεξετ9σει, εντς του 1997, και, ενδεχοµ?νως, θα τροποποισει τις οριακ?ς τιµ?ς για τις κακ%σεις του αυχ?να (που
προβλ?πονται στα σηµεα 3.2.1.2 και 3.2.1.3 του παραρτµατος
ΙΙΙ) µε β9ση τις τιµ?ς που καταγρ9φονται κατ9 τις δοκιµ?ς
?γκρισης και τα στοιχεα απ τις στατιστικ?ς ατυχηµ9των και τις
εµβιοµηχανικ?ς ?ρευνες.
δ) θα προβε επσης, εντς του 1997, στις απαρατητες τροποποισεις
των ειδικ%ν οδηγι%ν %στε να εξασφαλισθε η συµβαττητα των
αντιστοχων διαδικασι%ν ?γκρισης και επ?κτασης που προβλ?πονται απ 9λλες οδηγες µε τις διαδικασες της παρο>σας οδηγας.
ρθρο 5
1. Τα κρ9τη µ?λη θ?τουν σε ισχ> τις νοµοθετικ?ς, κανονιστικ?ς και
διοικητικ?ς διατ9ξεις που απαιτο>νται για να συµµορφωθο>ν προς την
παρο>σα οδηγα την "C1 1η Απριλου 1997 3 , το αργτερο.
Πληροφορο>ν αµ?σως σχετικ9 την Επιτροπ.
Οι διατ9ξεις αυτ?ς, ταν θεσπζονται απ τα κρ9τη µ?λη, αναφ?ρονται
στην παρο>σα οδηγα  συνοδε>ονται απ παρµοια αναφορ9 κατ9
την επσηµη δηµοσευσ τους. Οι λεπτοµερες διατ9ξεις για την
αναφορ9 αυτ καθορζονται απ τα κρ9τη µ?λη.
2. Τα κρ9τη µ?λη ανακοιν%νουν στην Επιτροπ το κεµενο των
κυριοτ?ρων διατ9ξεων εσωτερικο> δικαου τις οποες θεσπζουν στον
τοµ?α που δι?πεται απ την παρο>σα οδηγα.
3. Τα κρ9τη µ?λη λαµβ9νουν τα κατ9λληλα µ?τρα %στε τα αποτελ?σµατα των δοκιµ%ν ?γκρισης που πραγµατοποιο>ν οι αρµδιες αρχ?ς
τους να γνονται γνωστ9 στο κοιν.
ρθρο 6
Η παρο>σα οδηγα αρχζει να ισχ>ει την εικοστ ηµ?ρα απ τη
δηµοσευσ της στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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ρθρο 7
Η παρο>σα οδηγα απευθ>νεται στα κρ9τη µ?λη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆ιοικητικς διατξεις για την γκριση εν ς τπου
οχµατος
1. Ατηση για ?γκριση ΕΚ τ>που
2. 5γκριση ΕΚ τ>που
3. Τροποποηση του τ>που και των εγκρσεων
4. Συµµρφωση της παραγωγς
Προσ9ρτηµα 1: ∆ελτο πληροφορι%ν
Προσ9ρτηµα 2: Πιστοποιητικ ?γκρισης ΕΚ τ>που

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τεχνικς απαιτσεις
1. Πεδο εφαρµογς
2. Ορισµο
3. Προδιαγραφ?ς
Προσ9ρτηµα 1: ∆ιαδικασα δοκιµς
Προσ9ρτηµα 2: Καθορισµς των κριτηρων επιδσεων
Προσ9ρτηµα 3 : ∆ι9ταξη των ανδρεικ?λων και
ρ>θµιση του συστµατος
συγκρ9τησης
Προσ9ρτηµα 4: ∆ιαδικασα δοκιµς µε τροχοφορεο
Προσ9ρτηµα 5: Τεχνικ µετρσεων κατ9 τις δοκιµ?ς:
αυτοµατισµο µ?τρησης
Προσ9ρτ ηµα 6 : Καθορι σµς τ ου ε κκ? ντ ρου
παραµορφ%σιµου φρ9γµατος
Προσ9ρτηµα 7: ∆ιαδικασα πιστοποησης για την
κνµη και το πδι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

1.1.

Σ>µφωνα µε το 9ρθρο 3 παρ9γραφος 4 της οδηγας 70/156/ΕΟΚ
σχετικ9 µε την προστασα των επιβαινντων των οχηµ9των µε
κινητρα σε περπτωση µετωπικς σ>γκρουσης ενς τ>που οχµατος
µε κινητρα, η ατηση υποβ9λλεται απ τον κατασκευαστ.

1.2.

Υπδειγµα του δελτου πληροφορι%ν δδεται στο προσ9ρτηµα 1.

1.3.

∆εγµα του προς ?γκριση τ>που οχµατος διατθεται στην τεχνικ
υπηρεσα που διενεργε δοκιµ?ς ?γκρισης τ>που.

1.4.

Ο κατασκευστς δικαιο>ται να παρουσι9σει οποιαδποτε στοιχεα
και αποτελ?σµατα δοκιµ%ν τα οποα αποδεικν>ουν τη συµµρφωση
προς τις απαιτσεις µε επαρκ βαθµ βεβαιτητας.

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

2.1.

Ε9ν πληρο>νται οι σχετικ?ς απαιτσεις απ το συγκεκριµ?νο τ>πο
οχµατος, χορηγεται η ?γκριση ΕΚ τ>που σ>µφωνα µε το 9ρθρο 4
παρ9γραφος 3 και, κατ9 περπτωση, 9ρθρο 4 παρ9γραφος 4 της
οδηγας 70/156/ΕΟΚ.

2.2.

Υπδειγµα του δελτου ?γκρισης ΕΚ τ>που δδεται στο προσ9ρτηµα
2.

2.3.

Για κ9θε εγκριθ?ντα τ>πο οχµατος χορηγεται αριθµς ?γκρισης
σ>µφωνα µε το παρ9ρτηµα VII της οδηγας 70/156/ΕΟΚ. Κρ9τος
µ?λος δεν επιτρ?πεται να χορηγε τον διο αριθµ για διαφορετικο>ς
τ>πους οχηµ9των.

2.4.

Σε περπτωση αµφιβολι%ν περ την πισττητα του οχµατος προς τις
απαιτσεις της παρο>σας οδηγας λαµβ9νονται υπψη στοιχεα 
αποτελ?σµατα δοκιµ%ν που παρ?χει ο κατασκευστς τα οποα εναι
δυνατν να χρησιµε>σουν για την επιβεβαωση της δοκιµς ?γκρισης
που διενεργε η αρµδια για τις εγκρσεις αρχ.

3.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ

3.1.

Σε περπτωση που τροποποιηθε ο τ>πος οχµατος που ?χει εγκριθε
σ>µφωνα µε την παρο>σα οδηγα, ισχ>ουν οι διατ9ξεις του 9ρθρου 5
της οδηγας 70/156/ΕΟΚ.

3.2.

Σε περπτωση τροποποησης η οποα µεταβ9λλει τη γενικ µορφ
της δοµς του οχµατος /και επιφ?ρει α>ξηση της µ9ζας 9νω του
8 % απαιτεται επαν9ληψη της δοκιµς που περιγρ9φεται στο
προσ9ρτηµα 1 του παραρτµατος II, ε9ν κατ9 την κρση της τεχνικς
υπηρεσας η τροποποηση ενδ?χεται να επηρε9σει σηµαντικ9 τα
αποτελ?σµατα των δοκιµ%ν.

3.3.

Ε9ν οι τροποποισεις αφορο>ν µνον εσωτερικ9 εξαρτµατα, ε9ν η
µ9ζα δεν διαφ?ρει 9νω του 8 % και ε9ν παραµ?νει αµετ9βλητος ο
αριθµς των αρχικ%ς προβλεποµ?νων εµπρσθιων καθισµ9των του
οχµατος διενεργο>νται:

3.3.1.

η απλοποιηµ?νη δοκιµ που προβλ?πεται στο προσ9ρτηµα 4 του
παραρτµατος II /και

3.3.2.

τµηµατικ δοκιµ η οποα καθορζεται απ την τεχνικ υπηρεσα µε
τις επελθο>σες τροποποισεις.

4.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4.1.

Γενικ%ς, τα µ?τρα για να εξασφαλζεται η συµµρφωση της
παραγωγς πρ?πει να λαµβ9νονται σ>µφωνα µε τις διατ9ξεις του
9ρθρου 10 της οδηγας 70/156/ΕΟΚ.
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Προσ+ρτηµα 1
∆ελτο πληροφορι7ν αριθ. …
σµφωνα µε το παρρτηµα I της οδηγας 70/156/ΕΟΚ (1) για τους σκοπος της
γκρισης ΕΚ εν ς τπου µηχανοκνητου οχµατος σον αφορ την προστασα
των επιβαιν ντων σε περπτωση µετωπικς κροσης
Οι ακλουθες πληροφορες παρ?χονται, κατ9 περπτωση, εις τριπλο>ν και
περιλαµβ9νουν πνακα περιεχοµ?νων. Τυχν σχ?δια, παρ?χονται στην
κατ9λληλη κλµακα και µε επαρκες λεπτοµ?ρειες, σε µ?γεθος A4  διπλωµ?να
σε αυτ το µ?γεθος. Τυχν φωτογραφες πρ?πει να δεχνουν επαρκ%ς τις
λεπτοµ?ρειες.
Εφσον υπ9ρχουν συστµατα, κατασκευαστικ9 στοιχεα  ιδιατερες τεχνικ?ς
µον9δες που ελ?γχονται απ ηλεκτρονικ?ς διατ9ξεις πρ?πει να δνονται οι
πληροφορες που αφορο>ν τις επιδσεις τους.
0.

Γενικ

0.1.

Μ9ρκα (εταιρικ επωνυµα του κατασκευαστ):

0.2.

Τ>πος και γενικ εµπορικ περιγραφ (-?ς):

0.3.

Μ?σα αναγν%ρισης του τ>που, εφσον υπ9ρχει σχετικ σµανση στο
χηµα (β):

0.3.1.

Θ?ση της εν λγω σµανσης:

0.4.

Κατηγορα οχµατος (γ):

0.5.

Qνοµα και διε>θυνση κατασκευαστ:

0.8.

∆ιε>θυνση (-εις) της µον9δας (-ων) συναρµολγησης:

1.

Γενικ κατασκευαστικ χαρακτηριστικ του οχµατος

1.1.

Φωτογραφες /και σχ?δια αντιπροσωπευτικο> οχµατος:

1.6.

Θ?ση και δι9ταξη του κινητρα:

2.

Μζες και διαστσεις (ε) (kg και mm) (ενδεχοµ?νως µε παραποµπ
σε σχ?δια)

2.4.

Κλµακα διαστ9σεων (ολικ%ν) του οχµατος

2.4.2.

Πλασιο µε αµ9ξωµα:

2.4.2.1.

Μκος (ι):

2.4.2.2.

Πλ9τος (ια):

2.4.2.6.

Απσταση απ το ?δαφος (πως ορζεται στο σηµεο 4.5.4 του
τµµατος A του παραρτµατος II της οδηγας 71/156/ΕΟΚ):

2.4.2.7.

Μεταξνιο:

2.6.

Μ9ζα του οχµατος µε το αµ9ξωµα σε ετοιµτητα λειτουργας 
µ9ζα του πλαισου µε το θ9λαµο, εφσον ο κατασκευαστς δεν
παρ?χει το αµ9ξωµα [µε ψυκτικ µ?σο, λιπαντικ9, κα>σιµο,
εργαλεα, εφεδρικ τροχ και οδηγ (ο) µ?γιστη και ελ9χιστη για
κ9θε παραλλαγ]:

2.6.1.

Κατανοµ της µ9ζας αυτς µεταξ> των αξνων και, στην περπτωση
κεντροαξονικο> ρυµουλκο>µενου, φορτο στο σηµεο ζε>ξης
(µ?γιστο και ελ9χιστο για κ9θε παραλλαγ):

7.

Σστηµα διεθυνσης

7.2.

Μηχανισµς και χειρισµς:

7.2.6.

Περιοχ και τρπος ρ>θµισης της δι9ταξης ελ?γχου του συστµατος
ρ>θµισης εφσον απαιτεται:

9.

Αµξωµα

9.1.

Τ>πος αµαξ%µατος:

9.2.

Χρησιµοποιο>µενα υλικ9 και µ?θοδοι κατασκευς:

9.10.

Εσωτερικ9 εξαρτµατα:

(1) Η αρθµηση των στοιχεων και των υποσηµει%σεων που χρησιµοποιο>νται
στο παρν πληροφοριακ δελτο αντιστοιχε στην αρθµηση του παραρτµατος I της οδηγας 70/156/ΕΟΚ. Περιλαµβ9νονται µνο τα σηµεα που
αφορο>ν το σκοπ της παρο>σας οδηγας.
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9.10.3.

Καθσµατα:

9.10.3.1.

Αριθµς:

9.10.3.2.

Θ?ση και δι9ταξη:

9.10.3.5.

Συντεταγµ?νες  σχ?διο του σηµεου R (*):

9.10.3.5.1. Κ9θισµα οδηγο>:
9.10.3.6.

Γωνα ερεισιν%του σ>µφωνα µε τη µελ?τη:

9.10.3.6.1. Κ9θισµα οδηγο>:
9.10.3.6.2. Υπλοιπες θ?σεις καθηµ?νων (*):
9.10.3.7.

∆ιαδροµ ρ>θµισης του καθσµατος:

9.10.3.7.1. Κ9θισµα οδηγο>
οριζοντως

καθ?τως

9.10.3.7.2. Υπλοιπες θ?σεις καθηµ?νων (*)
οριζοντως

καθ?τως

9.12.

Ζ%νες ασφαλεας /και λοιπ9 συστµατα συγκρ9τησης

9.12.1.

Πλθος και θ?ση των ζων%ν ασφαλεας και συστηµ9των
συγκρ9τησης καθ%ς και καθσµατα στα οποα µπορο>ν να
χρησιµοποιηθο>ν:

Πλρες σµα ?γκρισης ΕΚ τ>που

R/C/L

Πρ%τη σειρ9 καθισµ9των
∆ε>τερη σειρ9 καθισµ9των κ.λπ.
Προαιρετικ9 πρσθετα εξαρτµατα (π.χ. ρ>θµιση >ψους
καθισµ9των, σ>στηµα προφρτισης κ.λπ.)
(R = δεξι9 πλευρ9, C = κ?ντρο, L = αριστερ πλευρ9)

9.12.2.

Vπαρξη φουσκωτ%ν αεροσ9κκων στα µπροστιν9 καθσµατα:
— πλευρ9 οδηγο> ναι/χι (1)
— πλευρ9 επιβ9τη ναι/χι (1)
— κ?ντρο

9.12.3.

ναι/χι (1)

Πλθος και θ?ση αγκυρ%σεων των ζων%ν ασφαλεας αποδεικτικ
στοιχεο της συµµρφωσς τους προς την οδηγα 76/115/ΕΟΚ, πως
τροποποιθηκε (δηλαδ αριθµς ?γκρισης  πρακτικ δοκιµς) (**):

Ηµεροµηνα, φ9κελος
(*) Μνο στο µπροστιν κ9θισµα του επιβ9τη.
(**) Μνο τα πλαϊν9 µπροστιν9 καθσµατα.
(1) ∆ιαγρ9φεται ,τι δεν ισχ>ει.

Παραλλαγ (ε9ν
υπ9ρχει)
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Προσ+ρτηµα 2
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
[µγιστες διαστσεις: A4 (210 × 297 mm)]
∆ΕΛΤΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ
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Προσθκη στο δελτ ο -γκρισης ΕΚ τ0που αριθ. …
σχετικ9 µε την ?γκριση τ>που οχµατος σον αφορ9 την οδηγα …/…/ΕΚ
1.

Πρ3σθετες πληροφορ ες

1.1.

Σ>ντοµη περιγραφ της δοµς, των διαστ9σεων και των υλικ%ν
κατασκευς του οχµατος:

1.2.

Περιγραφ του συστµατος προστασας που εναι τοποθετηµ?νο
εντς του θαλ9µου:

1.3.

Περιγραφ των εσωτερικ%ν διαρρυθµσεων  εξαρτηµ9των που
ενδεχοµ?νως επηρε9ζουν τις δοκιµ?ς:

1.4.

Θ?ση κινητρα: εµπρς/πσω/στη µ?ση του οχµατος (1)

1.5.

Μετ9δοση κνησης: εµπροσθοκνηση/οπισθοκνηση (1)

1.6.

Μ9ζα του οχµατος προς δοκιµ:
Εµπρσθιος 9ξονας:
Οπσθιος 9ξονας:
Σ>νολο:

5.

Παρατηρσεις: (π.χ. για οχµατα µε τιµνι αριστερ9/δεξι9)

6.

Vπαρξη φουσκωτ%ν αεροσ9κκων στα µπροστιν9 καθσµατα:
— πλευρ9 οδηγο>

ναι/χι (1)

— πλευρ9 επιβ9τη

ναι/χι (1)

— κ?ντρο

ναι/χι (1)

(1)

∆ιαγρ9φεται ,τι δεν ισχ>ει.

(1) ∆ιαγρ9φεται ,τι δεν ισχ>ει.

1996L0079 — EL — 02.02.2000 — 001.001 — 12
!B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1.

Η παρο>σα οδηγα ισχ>ει για τα οχµατα µε κινητρα της
κατηγορας M1 µε συνολικ επιτρεπτ µ9ζα µ?χρι 2,5 τνους,
εξαιρουµ?νων των σε πολλ9 στ9δια κατασκευαζοµ?νων οχηµ9των
τα οποα παρ9γονται σε πλθος που δεν υπερβανει εκενο που
καθορζεται για ολιγ9ριθµες σειρ?ς παραγωγς. ?γκριση για
βαρ>τερα οχµατα και οχµατα κατασκευαζµενα σε πολλ9
στ9δια εναι δυνατν να χορηγηθε κατπιν αιτσεως του
κατασκευαστ.

2.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπο>ς της παρο>σας οδηγας ως:

2.1.

«Σ>στηµα προστασας», νοο>νται τα εσωτερικ9 εξαρτµατα και
διατ9ξεις που συγκρατο>ν τους επιβ9τες και συµβ9λλουν στην
τρηση των απαιτσεων που καθορζονται κατωτ?ρω στο σηµεο 3.

2.2.

« Τ>πος συστµατος προστασας », νοεται η κατηγορα προστατευτικ%ν διατ9ξεων που δεν διαφ?ρουν σε σηµαντικ9 σηµεα
σον αφορ9:
—

την τεχνολογα τους,

—

τη γεωµετρα τους,

—

τα συστατικ9 υλικ9 τους,

2.3.

«πλ9τος του οχµατος» νοεται η απσταση µεταξ> δ>ο επιπ?δων
παραλλλων προς το δι9µηκες δι9µεσο εππεδο του οχµατος και
εφαπτοµ?νων του οχµατος εκατ?ρωθεν του επιπ?δου αυτο>, χωρς
µως να λαµβ9νονται υπψη τα εξωτερικ9 κ9τοπτρα, οι φανο
πλευρικς σµανσης, οι δεκτες πεσης των ελαστικ%ν, οι φανο
δεικτ%ν κατε>θυνσης, οι φανο θ?σης, οι ε>καµπτοι λασπωτρες και
το προεξ?χον τµµα του π?λµατος των ελαστικ%ν αµ?σως π9νω απ
το σηµεο επαφς µε το ?δαφος,

2.4.

«αλληλεπικ9λυψη» νοεται το ποσοστ του πλ9τους του οχµατος
που ?ρχεται σε απευθεας επαφ µε την πρσοψη του φρ9γµατος,

2.5.

«πρσοψη του παραµορφ%σιµου φρ9γµατος» νοεται τεµ9χιο απ
υλικ παραµορφ%σιµο σε σ>νθλιψη, τοποθετηµ?νο στην πρσοψη
9καµπτου φρ9γµατος,

2.6.

«τ>πος οχµατος», νοεται κατηγορα µηχανοκνητων οχηµ9των τα
οποα δεν παρουσι9ζουν µεταξ> τους ουσιαστικ?ς διαφορ?ς σον
αφορ9:

2.6.1.

το µκος και, το πλ9τος του οχµατος, εφσον οι διαφορ?ς αυτ?ς
επηρε9ζουν αρνητικ9 τα αποτελ?σµατα της δοκιµς κρο>σης που
καθορζεται στην παρο>σα οδηγα,

2.6.2.

τη δοµ, τις διαστ9σεις, τη µορφ και τα υλικ9 του τµµατος του
οχµατος εµπρς απ το εγκ9ρσιο εππεδο που δι?ρχεται απ το
σηµεο «R» του καθσµατος του οδηγο>, εφσον οι διαφορ?ς αυτ?ς
επηρε9ζουν αρνητικ9 τα αποτελ?σµατα της δοκιµς κρο>σης που
καθορζεται στην παρο>σα οδηγα,

2.6.3.

τη µορφ και τις εσωτερικ?ς διαστ9σεις του θαλ9µου επιβατ%ν και
τον τ>πο του συστµατος προστασας, εφσον οι διαφορ?ς αυτ?ς
επηρε9ζουν αρνητικ9 τα αποτελ?σµατα δοκιµς κρο>σης που
καθορζεται στην παρο>σα οδηγα,

2.6.4.

τη θ?ση (εµπρς, πσω  στο µ?σον) και τον προσανατολισµ
(εγκ9ρσια  διαµκης) του κινητρα,

2.6.5.

τη µ9ζα, εφσον οι διαφορ?ς αυτ?ς επηρε9ζουν αρνητικ9 το
αποτ?λεσµα της δοκιµς κρο>σης που καθορζεται στην παρο>σα
οδηγα,

2.6.6.

τις προαιρετικ?ς διατ9ξεις τοποθ?τησης  εξαρτµατα που παρ?χει ο
κατασκευαστς, εφσον οι διαφορ?ς αυτ?ς επηρε9ζουν αρνητικ9 το
αποτ?λεσµα της δοκιµς κρο>σης που καθορζεται στην παρο>σα
οδηγα,
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2.7.

«θ9λαµος επιβατ%ν» νοεται ο χ%ρος για τους επιβ9τες που ορζεται
απ την οροφ, το δ9πεδο, τα πλευρικ9 τοιχ%µατα, τις θ>ρες, τους
εξωτερικο>ς υαλοπνακες και το εµπρσθιο διαχωριστικ δι9φραγµα και το εππεδο που δι?ρχεται απ το οπσθιο διαχωριστικ
δι9φραγµα του θαλ9µου  απ το εππεδο του στηργµατος του
ερεισνωτου των οπσθιων καθισµ9των,

2.8.

«σηµεο R» νοεται το σηµεο αναφορ9ς που καθορζεται για κ9θε
κ9θισµα απ τον κατασκευαστ σε σχ?ση προς την δοµ του
οχµατος,

2.9.

«σηµεο H» νοεται το σηµεο αναφορ9ς που καθορζεται για κ9θε
κ9θισµα απ την τεχνικ υπηρεσα η οποα εναι αρµδια για την
?γκριση,

2.10.

«µ9ζα κενο> οχµατος» νοεται η µ9ζα του οχµατος σε κατ9σταση
λειτουργας, χωρς επιβ9τες και φορτο αλλ9 µε δεξαµεν καυσµου
πλρη, ψυκτικ υγρ, λιπαντικ9, εργαλεα και εφεδρικ τροχ (ε9ν
αποτελο>ν το συνθη εξοπλισµ που παρ?χει ο κατασκευαστς του
οχµατος),

2.11.

«αερσακκος» νοεται το σ>στηµα που συµπληρ%νει τις ζ%νες
ασφαλεας και τα συστµατα συγκρ9τησης στα οχµατα µε
κινητρα, δηλαδ τα συστµατα τα οποα, σε περπτωση σοβαρς
σ>γκρουσης ξεδιπλ%νουν αυτµατα µια ε>καµπτη κατασκευ που
αποσκοπε στη µεωση, µ?σω της συµπεσης του αερου που περι?χει,
της σοβαρτητας των επαφ%ν ενς  περισσοτ?ρων µερ%ν του
σ%µατος ενς επιβ9τη του οχµατος µε το εσωτερικ του θαλ9µου.

3.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.1.

Γενικς προδιαγραφς που ισχουν για λες τις δοκιµς

3.1.1.

Για κ9θε κ9θισµα ορζεται το σηµεο «H» σ>µφωνα µε τη διαδικασα
που ορζεται στο παρ9ρτηµα III της οδηγας 77/649/ΕΟΚ του
Συµβουλου.

3.2.

Απαιτσεις που πρπει να πληρονται

3.2.1.

Τα κριτρια επιδσεων, που καταγρ9φονται, σ>µφωνα µε το
προσ9ρτηµα 5, στα ανδρεκελα των εµπρσθιων εξωτερικ%ν
καθισµ9των πρ?πει να πληρο>ν τις ακλουθες προϋποθ?σεις:

3.2.1.1.

Το κριτριο επιδσεων για την κεφαλ (HPC) πρ?πει µην υπερβανει
την τιµ 1 000 και η επιτ9χυνση της κεφαλς να µην υπερβανει την
τιµ 80 g για περισστερο απ 3 ms. Η επιτ9χυνση υπολογζεται
σωρευτικ9 και δεν περιλαµβ9νει την αναπδηση της κεφαλς,

3.2.1.2.

το κριτριο τραυµατισµο> του αυχ?να (NIC) πρ?πει να µην
υπερβανει τις τιµ?ς που ορζονται στα διαγρ9µµατα 1 και 2 του
παρντος παραρτµατος (1),

3.2.1.3.

η ροπ κ9µψης του αυχ?να περ τον 9ξονα y πρ?πει να µην
υπερβανει την τιµ 57 Nm στον τεταµ?νο αυχ?να (1),

3.2.1.4.

το κριτριο συµπεσης του θ%ρακα (ThCC) πρ?πει να µην υπερβανει
τα 50 mm,

3.2.1.5.

το κριτριο ταχ>τητας εσδυσης (V*C) πρ?πει να µην υπερβανει την
τιµ 1,0 m/s,

3.2.1.6.

το κριτριο φρτισης για τον µηρ (FFC) πρ?πει να µην υπερβανει
το κριτριο επιδσεων της συν9ρτησης φορτου/χρνου που ορζεται
στο δι9γραµµα 3,

3.2.1.7.

το κριτριο θλιπτικς φρτισης της κνµης (TCFC) πρ?πει να µην
υπερβανει τα 8 kN,

3.2.1.8.

ο δεκτης κνµης (TI7), µετρο>µενος στο 9νω και το κ9τω 9κρο κ9θε
κνµης, πρ?πει να µην υπερβανει την τιµ 1,3 σε ?καστο των δ>ο
9κρων,

3.2.1.9.

η µετατπιση των ολισθαινουσ%ν αρθρ%σεων του γνατος πρ?πει να
µην υπερβανει τα 15 mm,

(1) Μ?χρι την ηµεροµηνα που προβλ?πει το 9ρθρο 2 παρ9γραφος 2, οι τιµ?ς
για τον συχ?να δεν αποτελο>ν αποφασιστικ κριτριο για την ?γκριση. Τα
αποτελ?σµατα καταχωρο>νται στο πρακτικ δοκιµς και καταγρ9φονται
απ την αρµδια για την ?γκριση αρχ. Μετ9 την %ς 9νω ηµεροµηνα, οι
τιµ?ς που προβλ?πονται στο σηµεο αυτ αποτελο>ν αποφαστικ9 κριτρια
για την ?γκριση, εκτς αν θεσπισθο>ν 9λλες σ>µφωνα µε τις διατ9ξεις του
9ρθρου 4 στοιχεο γ),  µ?χρι να θεσπισθο>ν.
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3.2.2.

η εναποµ?νουσα µετατπιση του τιµονιο>, µετρο>µενη στο κ?ντρο
του 9ξονα του τιµονιο>, πρ?πει να µην υπερβανει τα 80 mm προς τα
9νω και τα 100 mm προς τα πσω,

3.2.3.

κατ9 τη δι9ρκεια της δοκιµς λες οι πρτες εναι κλειστ?ς,

3.2.4.

κατ9 τη δι9ρκεια της δοκιµς δεν επιτρ?πεται να εναι µανδαλωµ?να
τα συστµατα που µανδαλ%νουν τις εµπρσθιες θ>ρες,

3.2.5.

µετ9 την κρο>ση πρ?πει, χωρς την χρση εργαλεων π?ραν σων
χρει9ζονται για τη στριξη του  των ανδρεκελου(-ων) στην
κατ9λληλη θ?ση να εναι δυνατν:

3.2.5.1.

να ανογει τουλ9χιστον µα θ>ρα αν9 σειρ9 καθισµ9των που
υπ9ρχει θ>ρα και, ταν δεν υπ9ρχει θ>ρα, να µετατοπζονται τα
καθσµατα  να αναδιπλ%νονται τα ερεισνωτα για να επιτρ?πουν
την αποββαση λων των επιβατ%ν ωστσο η απατηση αυτ ισχ>ει
µνο για οχµατα µε 9καµπτη οροφ,

3.2.5.2.

να ελευθερ%νονται τα ανδρεκελα απ το σ>στηµα συγκρ9τησης το
οποο, ταν εναι µανδαλωµ?νο, να εναι δυνατν να απασφαλιστε
ασκ%ντας πεση 60 N κατ’ αν%τατο ριο στο κ?ντρο του διακπτη
απασφ9λισης,

3.2.5.3.

τα ανδρεκελα να αφαιρεθο>ν απ το χηµα χωρς ρ>θµιση των
καθισµ9των.

3.2.6.

Κατ9  µετ9 την κρο>ση δεν επιτρ?πεται να σηµει%νονται παρ9
ελ9χιστες διαρρο?ς υγρ%ν απ ολκληρο το σ>στηµα τροφοδοσας
µε κα>σιµα. Ε9ν µετ9 την κρο>ση παρατηρεται συνεχς διαρρο
υγρ%ν απ οποιοδποτε σηµεο του συστµατος τροφοδοσας µε
κα>σιµα, η διαρρο δεν επιτρ?πεται να υπερβανει τα 5 × 10−4 kg/s.
ε9ν τα υγρ9 απ το σ>στηµα τροφοδοσας καυσµων αναµειγν>ονται
µε υγρ9 απ 9λλα συστµατα και τα δι9φορα υγρ9 δεν εναι ε>κολο
να διαχωριστο>ν και να αναγνωριστο>ν, κατ9 την αξιολγηση της
παροχς της διαρρος, πρ?πει να λαµβ9νονται υπψη λα τα υγρ9
που συλλ?γονται.

∆ι+γραµµα 1
Κριτριο εφελκυσµο αυχνα
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∆ι+γραµµα 2
Κριτριο διτµησης αυχνα
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∆ι+γραµµα 3
Κριτριο φ ρτισης µηρο
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Προσ+ρτηµα 1
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ

1.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1.

Χ7ρος δοκιµ7ν
Ο χ%ρος δοκιµ%ν πρ?πει να εναι επαρκο>ς εκτ9σεως %στε να χωρ9
το στβο επιτ9χυνσης, το φρ9γµα και τις τεχνικ?ς εγκαταστ9σεις που
απαιτο>νται για τις δοκιµ?ς. Σε απσταση τουλ9χιστον 5 µ?τρα
εµπρς απ το φρ9γµα, η επιφ9νεια του εδ9φους πρ?πει να εναι
οριζντια, ισπεδη και οµαλ.

1.2.

Φργµα
Η εµπρσθια ψη του φρ9γµατος αποτελεται απ παραµορφ%σιµη
κατασκευ η οποα περιγρ9φεται στο προσ9ρτηµα 6 του παρντος
παραρτµατος. Η πρσοψη της παραµορφ%σιµης κατασκευς
πρ?πει να εναι κ9θετη ±1° προς τη διε>θυνση πορεας του
οχµατς κατ9 τη δοκιµ. Το φρ9γµα στερε%νεται σε γκο µ9ζας
χι µικρτερης απ 7 × 104 kg, του οποου η εµπρσθια ψη πρ?πει
να εναι κατακρυφη ±1°. Η µ9ζα αυτ στερε%νεται µε αγκυρ%σεις
στο ?δαφος  τοποθετεται επ του εδ9φους µε, ε9ν χρει9ζεται,
πρσθετες διατ9ξεις συγκρ9τησης που να περιορζουν την
µετατπισ της.

1.3.

Προσανατολισµ ς του εµποδου
Το εµπδιο πρ?πει να εναι προσανατολισµ?νο κατ9 τρπο %στε η
πρ%τη επαφ του οχµατος µε το φρ9γµα να γνεται απ την πλευρ9
του 9ξονα (κολ%νας) του τιµονιο>. Qταν η δοκιµ µπορε να γνει σε
χηµα µε τιµνι δεξι9  αριστερ9, η δοκιµ διενεργεται υπ τη
δυσµεν?στερη θ?ση του τιµονιο> την οποα καθορζει η τεχνικ
υπηρεσα που εναι αρµδια για τις δοκιµ?ς.

1.3.1.

Θ-ση του οχµατος ως προς το φρ+γµα
Το 40 % ± 20 mm του πλ9τους του οχµατος πρ?πει να
αλληλεπικαλ>πτεται µε το µ?τωπο του φρ9γµατος.

1.4.

Κατσταση του οχµατος

1.4.1.

Γενικ προδιαγραφ
Το υπ δοκιµ χηµα πρ?πει να εναι αντιπροσωπευτικ της µαζικς
παραγωγς, να περιλαµβ9νει τον εξοπλισµ που τοποθετεται
κανονικ%ς και να εναι στην κανονικ κατ9σταση λειτουργας.
Επιτρ?πεται η αντικατ9σταση ορισµ?νων κατασκευαστικ%ν µερ%ν
απ ισοδ>ναµες µ9ζες, εφσον η αντικατ9σταση αυτ σαφ%ς δεν
?χει αισθητ?ς επιπτ%σεις επ των αποτελεσµ9των που µετρο>νται
σ>µφωνα µε το σηµεο 6.

1.4.2.

Μ+ζα του οχµατος

1.4.2.1.

Η µ9ζα του υπ δοκιµν οχµατος πρ?πει να εναι η µ9ζα του κενο>
οχµατος.

1.4.2.2.

Η δεξαµεν καυσµου πληρο>ται µε νερ µ9ζας µ?χρι το 90 % της
χωρητικτητας της πλρους δεξαµενς, πως καθορζει ο
κατασκευαστς, µε ανοχ ±1 %.

1.4.2.3.

Qλα τα λοιπ9 συστµατα (π?δησης, ψ>ξης κ.λπ.) επιτρ?πεται να
εναι κεν9. στην περπτωση αυτ πρ?πει να αντισταθµζεται η µ9ζα
των αντστοιχων υγρ%ν.

1.4.2.4.

Ε9ν η µ9ζα των συσκευ%ν µ?τρησης επ του κινουµ?νου οχµατος
υπερβανει τα επιτρεπµενα 25 kg, επιτρ?πεται να αντισταθµιστε µε
αφαιρ?σεις µ9ζας που να µην ?χουν αισθητ?ς επιπτ%σεις στα
αποτελ?σµατα που µετρο>νται σ>µφωνα µε το ακλουθο σηµεο 6.

1.4.2.5.

Η µ9ζα των συσκευ%ν µ?τρησης δεν επιτρ?πεται να µεταβ9λει το
φορτο αναφορ9ς κ9θε 9ξονα αναφορ9ς κατ9 περισστερο απ 5 %,
καµα δε απκλιση δεν πρ?πει να υπερβανει τα 20 kg.

1.4.2.6.

Η µ9ζα του οχµατος που προκ>πτει σ>µφωνα µε τις διατ9ξεις του
ανωτ?ρω σηµεου 1.4.2.1 πρ?πει να αναφ?ρεται στο πρακτικ της
δοκιµς.
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1.4.3.

Θ+λαµος επιβατν

1.4.3.1.

Θ?ση του τιµονιο>
Ε9ν το τιµνι εναι ρυθµιζµενο πρ?πει να τοποθετηθε στην
κανονικ θ?ση που αναφ?ρει ο κατασκευαστς , ε9ν δεν υπ9ρχει
?νδειξη απ τον κατασκευαστ, στο µ?σο µεταξ> των ακραων
θ?σεων ρ>θµισης. Στο τ?λος της πορεας µε µηχανοκνηση το τιµνι
αφνεται ελε>θερο και οι βραχον?ς του πρ?πει να εναι στην θ?ση
που, σ>µφωνα µε τον κατασκευαστ, αντιστοιχε στην ευθεα πορεα
του οχµατος.

1.4.3.2.

Υα λ ο π  ν α κ ε ς
Οι κινητο υαλοπνακες του οχµατος πρ?πει να εναι κλειστο. Κατ9
τις δοκιµ?ς και σε συµφωνα µε τον κατασκευαστ επιτρ?πεται να
ανογονται, υπ τον ρο τι η χειρολαβ για την µετακνησ τους
ευρσκεται στην δια θ?ση που ?χει ταν οι υαλοπνακες εναι
κλειστο.

1.4.3.3.

Μοχλς ταχυττων
Ο µοχλς των ταχυττων πρ?πει να ευρσκεται στο νεκρ σηµεο.

1.4.3.4.

Πεντ9λια
Τα πεντ9λια πρ?πει να εναι στην κανονικ θ?ση αν9παυσης.
Εφσον ρυθµζονται, πρ?πει να βρσκονται στην µεσαα θ?ση εκτς
αν ο κατασκευαστς προβλ?πει 9λλως.

1.4.3.5.

Θ>ρες
Οι θ>ρες πρ?πει να εναι κλειστ?ς αλλ9 χι µανδαλωµ?νες.

1.4.3.6.

Ανοιγµενη οροφ
Ε9ν υπ9ρχει ανοιγµενη  αφαιρ?σιµη οροφ πρ?πει να εναι στη
θ?ση της και κλειστ. Για τις µετρσεις κατ9 τις δοκιµ?ς και σε
συµφωνα µε τον κατασκευαστ, επιτρ?πεται να εναι ανοικτ.

1.4.3.7.

Αλεξλια
Τα αλεξλια πρ?πει να εναι αναδιπλωµ?να.

1.4.3.8.

Κ9τοπτρο οδγησης
Το εσωτερικ κ9τοπτρο οδγησης πρ?πει να βρσκεται στην
κανονικ θ?ση χρσης.

1.4.3.9.

Υπ ο σ τ η ρ  γ µ α τ α β ρ α χ ι  ν ω ν
Τα κινητ9 υποστηργµατα βραχινων στα εµπρσθια και οπσθια
καθσµατα πρ?πει να ευρσκονται στην οριζντια θ?ση, εκτς ε9ν
αυτ εναι αδ>νατο λγω της θ?σης των ανδρεικ?λων στο χηµα.

1.4.3.10.

Υπ ο σ τ η ρ  γ µ α τ α κ ε φ α λ  ς
Καθ’ >ψος ρυθµιζµενα υποστηργµατα κεφαλς πρ?πει να ρυθµζονται στο αν%τατο >ψος.

1.4.3.11.

Καθσµατα

1.4.3.11.1. Θ?ση των εµπρσθιων καθισµ9των
Κατ9 µκος ρυθµιζµενα καθσµατα πρ?πει να εναι τοποθετηµ?να
?τσι %στε το σηµεο «H» (βλ?πε σηµεο 3.3.1) να βρσκεται στο µ?σο
της διαδροµς που µπορε να διαν>σει  στην πλησι?στερη προς το
µ?σο θ?ση µανδ9λωσης και το >ψος να εναι το οριζµενο απ τον
κατασκευαστ (ε9ν εναι δυνατ ανεξ9ρτητη ρ>θµισ τους καθ’
>ψος).
Ε9ν πρκειται για π9γκο καθισµ9των το σηµεο αναφορ9ς εναι το
σηµεο «H» της θ?σης του οδηγο>.
1.4.3.11.2. Θ?ση των ερεισνωτων των εµπρσθιων καθισµ9των
Ε9ν εναι ρυθµιζµενα, τα ερεισνωτα των καθισµ9των πρ?πει να
ρυθµζονται ?τσι %στε η κλση του κορµο> του ανδρεικ?λου να εναι
σο το δυνατν πλησι?στερη προς την κλση που συνιστ9 ο
κατασκευαστς για κανονικ χρση , ε9ν δεν υπ9ρχει
συγκεκριµ?νη σ>σταση εκ µ?ρους του κατασκευαστ, να σχηµατζει
γωνα 25° προς τα πσω ως προς την κατακρυφο.
1.4.3.11.3. Οπσθια καθσµατα
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Ε9ν εναι ρυθµιζµενα, τα οπσθια καθσµατα  π9γκοι καθισµ9των
πρ?πει να ?χουν τοποθετηθε στην πλ?ον αποµακρυσµ?νη πσω θ?ση.
2.

ΑΝ∆ΡΕΙΚΕΛΑ

2.1.

Εµπρ σθια καθσµατα

2.1.1.

Ανδρεκελο τ>που Hybrid III (1) εφοδιασµ?νο µε αστρ9γαλο 45°,
ρυθµισµ?νο σ>µφωνα µε τις προδιαγραφ?ς τοποθετεται σε καθ?να
εξωτερικ εµπρσθιο κ9θισµα σ>µφωνα µε τους ρους που
καθορζονται στο προσ9ρτηµα 3. Για την καταγραφ των
στοιχεων τα οποα εναι απαρατητα %στε να καθορισθο>ν τα
κριτρια επιδσεων, το ανδρεκελο πρ?πει να εναι εφοδιασµ?νο µε
συσκευ?ς µετρσεων που να πληρο>ν τις προδιαγραφ?ς του
προσαρτµατος 5. Ο αστρ9γαλος του ανδρεικ?λου θα πιστοποιηθε
σ>µφωνα µε τις διαδικασες που προβλ?πει το προσ9ρτηµα 7 του
παρντος παραρτµατος.

2.1.2.

Το χηµα δοκιµ9ζεται µε τα συστµατα συγκρ9τησης που προβλ?πει
ο κατασκευαστς.

3.

ΠΡΟΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3.1.

Για την πρωση του οχµατος χρησιµοποιεται ετε ο κινητρας του
ετε 9λλη δι9ταξη πρωσης.

3.2.

Την στιγµ της κρο>σης δεν επιτρ?πεται να επενεργε στο χηµα
οποιαδποτε πρσθετη δι9ταξη διε>θυνσης  πρωσης.

3.3.

Η τροχι9 που διαγρ9φει το χηµα πρ?πει να ικανοποιε τις
απαιτσεις των σηµεων 1.2 και 1.3.1.

4.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Η ταχ>τητα κρο>σεως του οχµατος πρ?πει να εναι 56 −0+2 km/h.
Ωστσο, ε9ν η δοκιµ διενεργεται µε µεγαλ>τερη ταχ>τητα κρο>σης
και το χηµα πληρο τις απαιτσεις η δοκιµ θεωρεται επιτυχς.

5.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΕΙΚΕΛΩΝ ΣΤΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

5.1.

Qλες οι µετρσεις που εναι αναγκαες για την επαλθευση των
κριτηρων επιδσεων πρ?πει να διενεργο>νται µε συστµατα
µετρσεων που πληρο>ν τις προδιαγραφ?ς του προσαρτµατος 5.

5.2.

Οι δι9φορες παρ9µετροι πρ?πει να καταγρ9φονται µε ανεξ9ρτητους
δια>λους δεδοµ?νων των ακολο>θων CFC (channel frequency class,
κλ9ση συχνοττων δια>λου):

5.2.1.

Κεφαλ του ανδρεικ-λου
Η επιτ9χυνση (α) του κ?ντρου β9ρους υπολογζεται µε β9ση τις
συνιστ%σες της επιτ9χυνσης κατ9 τους τρεις 9ξονες που µετρο>νται
µε CFC 1 000.

5.2.2.

Αυχ-νας του ανδρεικ-λου

5.2.2.1

Η αξονικ δ>ναµη εφελκυσµο> και η διατµητικ δ>ναµη κατ9 την
?ννοια εµπρς/πσω στη σ>νδεση κεφαλς — αυχ?να µετρ9ται µε
CFC 1 000.

5.2.2.2.

Η ροπ κ9µψης ως προς εγκ9ρσιο 9ξονα στη σ>νδεση κεφαλς —
αυχ?να µετρ9ται µε CFC 600.

5.2.3.

Θρακας του ανδρεικ-λου
Η σ>νθλιψη του θ%ρακα µεταξ> του στ?ρνου και της σπονδυλικς
στλης µετρ9ται µε CFC 180.

(1) Οι τεχνικ?ς προδιαγραφ?ς και λεπτοµερ σχ?δια του Hybrid III σ>µφωνα µε
τις κ>ριες διαστ9σεις του 50 % εκατοστηµορου ανδρ%ν των Ηνωµ?νων
Πολιτει%ν της Αµερικς, καθ%ς και οι προδιαγραφ?ς για την ρ>θµισ του
για αυτ τη δοκιµ εναι κατατεθειµ?νες στη Γενικ Γραµµατεα των
Ηνωµ?νων Εθν%ν και µπορο>ν να ζητηθο>ν προς µελ?τη στη Γραµµατεα
της Οικονοµικς Επιτροπς για την Ευρ%πη, Palais des Nations, Γενε>η,
Ελβετα.

1996L0079 — EL — 02.02.2000 — 001.001 — 20
!B
5.2.4.

Μηρ3ς και κνµη του ανδρεικ-λου

5.2.4.1.

Η αξονικ θλιπτικ δ>ναµη και οι ροπ?ς κ9µψης µετρ%νται µε CFC
600.

5.2.4.2.

Η µετατπιση της κνµης ως προς τον µηρ µετρ9ται στην
ολισθανουσα 9ρθρωση του γνατος µε CFC 180.

6.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

6.1.

Για να καταστε δυνατ η διεν?ργεια της απλοποιηµ?νης δοκιµς που
περιγρ9φεται στο προσ9ρτηµα 4 πρ?πει να καθορζεται η καµπ>λη
επιβρ9δυνσης της δοµς µε β9ση τις τιµ?ς διαµκων επιταχυνσιοµ?τρων στην β9ση του στ>λου της συγκρουµενης
πλευρ9ς του οχµατος µε CFC 180 µ?σω δια>λων δεδοµ?νων οι
οποοι να πληρο>ν τις απαιτσεις που καθορζονται στο
προσ9ρτηµα 5.

6.2.

Η καµπ>λη της ταχ>τητας που χρησιµοποιεται για τη διαδικασα
δοκιµ%ν η οποα περιγρ9φεται στο προσ9ρτηµα 4 πρ?πει να
προκ>πτει απ το δι9µηκες επιταχυνσιµετρο στο στ>λο «Β» της
συγκρουµενης πλευρ9ς του οχµατος.
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Προσ+ρτηµα 2
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

1.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ (HPC)

1.1.

Το κριτριο αυτ θεωρεται τι πληρο>ται εφσον κατ9 τη δι9ρκεια
της δοκιµς δεν παρατηρεται επαφ µεταξ> της κεφαλς
οποιουδποτε κατασκευαστικο> στοιχεου του οχµατος.

1.2.

Σε περπτωση που αυτ δεν συµβανει υπολογζεται η τιµ HCP µε
β9ση την επιτ9χυνση (α), η οποα µετρ9ται σ>µφωνα µε το σηµεο
5.2.1 του προσαρτµατος 1 στο παρν παρ9ρτηµα, σ>µφωνα µε τον
ακλουθο τ>πο:

2;5
Z t2
1
adt
HPC ¼ ðt2  t1 Þ
t2  t1 t1
που:

1.2.1.

«a» εναι η συνισταµ?νη επιτ9χυνση που µετρ9ται σ>µφωνα µε το
σηµεο 5.2.1 του προσαρτµατος 1 στο παρν παρ9ρτηµα και
εκφρ9ζεται σε επιτ9χυνση της βαρ>τητας g (1 g = 9.81 m/s2).

1.2.2.

Ε9ν η ?ναρξη της επαφς της κεφαλς µπορε να καθοριστε
ικανοποιητικ%ς, t1 και t2 εναι οι δ>ο χρονικ?ς στιγµ?ς, εκφρασµ?νες
σε δευτερλεπτα, οι οποες καθορζουν το χρονικ δι9στηµα απ την
?ναρξη της επαφς της κεφαλς µ?χρι το τ?λος της καταγραφς για
την οποα η τιµ HPC εναι η µ?γιστη.

1.2.3.

Σε περπτωση που δεν µπορε να καθοριστε η ?ναρξη της επαφς
της κεφαλς, t1 και t2 εναι οι δ>ο χρονικ?ς στιγµ?ς, εκφρασµ?νες σε
δευτερλεπτα, οι οποες καθορζουν το χρονικ δι9στηµα µεταξ> της
?ναρξης και του τ?λους της καταγραφς για την οποα η τιµ HPC
εναι η µ?γιστη.

1.2.4.

Για τον υπολογισµ της µ?γιστης τιµς δεν λαµβ9νονται υπψη τιµ?ς
HPC που αντιστοιχο>ν σε χρονικ δι9στηµα (t1−t2 µεγαλ>τερο απ
36 ms).

1.3.

Η τιµ της συνισταµ?νης επιτ9χυνσης της κεφαλς κατ9 την
πρσκρουση προς τα εµπρς, της οποας σηµει%νεται υπ?ρβαση
επ 3 ms σωρευτικ%ς υπολογζεται απ την συνισταµ?νη επιτ9χυνση
της κεφαλς που µετρ9ται σ>µφωνα µε το σηµεο 5.2.1 του
προσαρτµατος 1 στο παρν παρ9ρτηµα.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ (NIC)

2.1.

Τα κριτρια αυτ9 υπολογζονται ως συν9ρτηση των αξονικ%ν
δυν9µεων θλψης και εφελκυσµο> και των ελκτικ%ν δυν9µεων
σ>νδεσης στη σ>νδεση κεφαλς-αυχ?να, που εκφρ9ζονται σε kN και
µετρο>νται σ>µφωνα µε το σηµεο 5.2.2, του παραρτµατος I στο
παρν παρ9ρτηµα, καθ%ς και της χρονικς δι9ρκειας που
ασκο>νται οι δυν9µεις αυτ?ς, που εκφρ9ζεται σε ms.

2.2.

Το κριτριο της ροπς κ9µψης του αυχ?να ορζεται ως η ροπ
κ9µψης, περ εγκ9ρσιο 9ξονα διερχµενο απ τη σ>νδεση κεφαλς/
αυχ?να η οποα εκφρ9ζεται σε Nm και µετρ9ται σ>µφωνα µε το
σηµεο 5.2.2 του προσαρτµατος 1 στο παρν παρ9ρτηµα.

2.3.

Καταγρ9φεται η ροπ κ9µψης του αυχ?να, εκφρασµ?νη σε Nm.

3.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ (ThPC) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣ∆ΥΣΗΣ (V*C)

3.1.

Το κριτριο συµπεσης θ%ρακα (ThPC) ορζεται ως η απλυτη τιµ
παραµρφωσης του θ%ρακα εκφρασµ?νη σε mm και µετρο>µενη
σ>µφωνα µε το παρ9ρτηµα II προσ9ρτηµα 1 σηµεο 5.2.3 του
προσαρτµατος 1 στο παρν παρ9ρτηµα.

3.2.

Το κριτριο ταχ>τητας εσδυσης (V*C) υπολογζεται ως το στιγµιαο
γινµενο της δ>ναµης συµπεσης και της ταχ>τητας κ9µψης του
στ?ρνου, που µετ9ται σ>µφωνα µε την παρ9γραφο 6 καθ%ς και το
σηµεο 5.2.3 του προσαρτµατος 1 στο παρν παρ9ρτηµα.
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4.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ (FFC)

4.1.

Το κριτριο αυτ καθορζεται απ θλιπτικ φρτιση, εκφρασµ?νη σε
kN, που ασκεται αξονικ9 σε κ9θε µηρ του ανδρεικ?λου και
µετρ9ται σ>µφωνα µε το σηµεο 5.2.4 του προσαρτµατος 1 στο
παρν παρ9ρτηµα, και απ τη δι9ρκεια που ασκεται η θλιπτικ
φρτιση, που εκφρ9ζεται σε ms.

5.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ (TCFC) ΚΑΙ
∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ (TI)

5.1.

Το κριτριο θλιπτικς φρτισης της κνµης καθορζεται απ τη
θλιπτικ φρτιση (F2), εκφρασµ?νη σε kN, η οποα ασκεται αξονικ9
σε κ9θε κνµη του ανδρεικ?λου και µετρ9ται σ>µφωνα µε το σηµεο
5.2.4 του προσαρτµατος 1 του παρντος παραρτµατος.

5.2.

Ο δεκτης καταπνησης κνµης (∆Κ) υπολογζεται απ τις ροπ?ς
κ9µψης (MX και MY), που µετρο>νται σ>µφωνα µε το σηµεο 5.1
ανωτ?ρω, σ>µφωνα µε τον ακλουθο τ>πο:




TI ¼ MR =ðMC Þ  þ FZ =ðFC Þ 
R

Z

που: MX

= Ροπ κ9µψης περ τον 9ξονα x

MY

= Ροπ κ9µψης περ τον 9ξονα y

(MC)R

= Κρσιµη ροπ κ9µψης, µε τιµ 225 Nm

FZ

= Αξονικ θλιπτικ δ>ναµη κατ9 τον 9ξονα των z

(FC)Z

= Κρσιµη θλιπτικ δ>ναµη κατ9 τον 9ξονα των z,
της οποας η τιµ εναι 35,9 kN
qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
= ðMX Þ2 þ ðMY Þ2

MR

Ο δεκτης κνµης υπολογζεται για το 9νω και το κ9τω 9κρο κ9θε
κνµης. ωστσο η τιµ F2 επιτρ?πεται να µετρηθε σε ?να µνον
9κρο. Η τιµ που προκ>πτει χρησιµοποιεται για τους υπολογισµο>ς
∆K του 9νω και κ9τω 9κρου. Οι ροπ?ς MX και MY µετρο>νται
χωριστ9 σε αµφτερα τα 9κρα.
6.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣ∆ΥΣΗΣ (V*C) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ∆ΡΕΙΚΕΛΟ HYBRID
III

6.1.

Το κριτριο ταχ>τητας εσδυσης V*C υπολογζεται ως το στιγµαο
γινµενο της συµπεσης και της ταχ>τητας κ9µψης του στ?ρνου. Και
τα δ>ο αυτ9 µεγ?θη προκ>πτουν απ τη µ?τρηση της κ9µψης του
στ?ρνου.

6.2.

Το σµα µ?τρησης της κ9µψης του στ?ρνου φιλτρ9ρεται µια φορ9 µε
CFC 180. Η συµπεση τη χρονικ στιγµ t υπολογζεται απ το
φιλτραρισµ?νο αυτ σµα µε τον τ>πο:
DðtÞ
CðtÞ ¼
0; 299
Η ταχ>τητα κ9µψης του στ?ρνου τη χρονικ στιγµ t υπολογζεται
απ το φιλτραρισµ?νο σµα µ?τρησης της κ9µψης, µε τον τ>πο:




8  Dðt þ 1Þ  Dðt  1Þ  Dðt þ 2Þ  Dðt  2Þ
VðtÞ ¼
12δt
που: D(t) εναι η κ9µψη τη χρονικ στιγµ t, και δt το χρονικ
δι9στηµα, σε δευτερλεπτα, µεταξ> των µετρσεων της κ9µψης. Η
µ?γιστη επιτρεπµενη τιµ του δt ορζεται σε 1.25 × 10 −4
δευτερλεπτα. Η διαδικασα υπολογισµο> περιγρ9φεται στο
ακλουθο δι9γραµµα:
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Προσ+ρτηµα 3
∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΕΙΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

1.

∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΕΙΚΕΛΩΝ

1.1.

Χωριστ καθσµατα
Το εππεδο συµµετρας του ανδρεικ?λου πρ?πει να συµππτει µε το
κατακρυφο δι9µεσο εππεδο του καθσµατος.

1.2.

Εµπ σθιος πγκος καθισµτων

1.2.1.

Οδηγ3ς
Το εππεδο συµµετρας του ανδρεικ?λου πρ?πει να συµππτει µε το
κατακρυφο εππεδο που δι?ρχεται απ το κ?ντρο του τιµονιο> και
εναι παρ9λληλο προς το δι9µηκες δι9µεσο εππεδο του οχµατος.
Ε9ν το σχµα του π9γκου καθορζει τη θ?ση του καθσµατος, κ9θε
κ9θισµα θεωρεται ως χωριστ.

1.2.2.

Εξωτερικ θ-ση συνοδηγο0
Το εππεδο συµµετρας του ανδρεικ?λου συνοδηγο> πρ?πει να
ευρσκεται συµµετρικ%ς της θ?σης του ανδρεικ?λου οδηγο> ως
προς το δι9µηκες δι9µεσο εππεδο του οχµατος. Ε9ν το σχµα του
π9γκου καθορζει τη θ?ση του καθσµατος, κ9θε κ9θισµα θεωρεται
ως χωριστ.

1.3.

Πγκος καθισµτων για τους εµπρ σθιους επιβτες
(µη περιλαµβανοµνου του οδηγο)
Τα εππεδα συµµετρας των ανδρεικ?λων πρ?πει να συµππτουν µε
τα δι9µεσα εππεδα των θ?σεων καθηµ?νων που καθορζει ο
κατασκευαστς.

2.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝ∆ΡΕΙΚΕΛΩΝ

2.1.

Κεφαλ
Η εγκ9ρσια πλατφρµα µε τα ργανα µ?τρησης για την κεφαλ
πρ?πει να εναι οριζντια µε ανοχ 2,5°. Για να εναι οριζντια η
κεφαλ του ανδρεικ?λου δοκιµ%ν σε οχµατα µε καθσµατα σε ορθ
γωνα χωρς ρυθµιζµενο ερεισνωτο γνεται το εξς: Πρ%τον,
ρ>θµιση της θ?σης του σηµεου H εντς των ορων που καθορζονται
στο ακλουθο σηµεο 2.4.3.1 %στε να οριζοντιωθε η εγκ9ρσια
πλατφρµα των οργ9νων µ?τρησης στην κεφαλ του ανδρεικ?λου
δοκιµ%ν. Ε9ν η εγκ9ρσια πλατφρµα οργ9νων µ?τρησης της
κεφαλς δεν εναι ακµη οριζοντιωµ?νη, ττε ρυθµζεται η πυελικ
γωνα του ανδρεικ?λου δοκιµ%ν εντς των ορων που προβλ?πονται
στο σηµεο 2.4.3.2 του παρντος προσαρτµατος. Ε9ν η εγκ9ρσια
πλατφρµα των οργ9νων µ?τρησης της κεφαλς εξακολουθε να µην
εναι οριζντια, ττε προσαρµζεται η αγκ>λη στηρξεως του αυχ?να
του ανδρεικ?λου δοκιµ%ν κατ9 το ελ9χιστο δυνατ που απαιτεται
%στε να εξασφαλιστε τι η εγκ9ρσια πλατφρµα των οργ9νων
µ?τρησης στην κεφαλ εναι οριζντια µε ανοχ 2,5°.

2.2.

Βραχονες

2.2.1.

Τα 9νω τµµατα των βραχινων του οδηγο> πρ?πει να ευρσκονται
εκατ?ρωθεν του κορµο> και οι κεντρικο 9ξον?ς τους να εναι σο το
δυνατν πλησι?στεροι σε κατακρυφο εππεδο.

2.2.2.

Τα 9νω τµµατα των βραχινων του συνοδηγο> πρ?πει να
εφ9πτονται στο ερεισνωτο του καθσµατος και τις πλευρ?ς του
κορµο>.

2.3.

Χρια

2.3.1.

Οι παλ9µες του ανδρεικ?λου οδηγο> πρ?πει να εναι σε επαφ µε το
9νω τµµα της στεφ9νης του τιµονιο> στην οριζντια δι9κεντρο της
στεφ9νης. Οι αντχειρες πρ?πει να ευρσκονται π9νω στη στεφ9νη
του τιµονιο> και να στερε%νονται µε κολλητικ ταινα στη στεφ9νη
του τιµονιο> ?τσι %στε ταν το χ?ρι του ανδρεικ?λου δοκιµ%ν ωθηθε
προς τα 9νω δ>ναµη τουλ9χιστον 9 N και χι µεγαλ>τερη απ 22 N
το χ?ρι να ελευθερ%νεται απ τη στεφ9νη του τιµονιο>.
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2.3.2.

Οι παλ9µες του ανδρεικ?λου συνοδηγο> πρ?πει να εφ9πτονται στο
εξωτερικ των µηρ%ν. Το µικρ δ9κτυλο πρ?πει να αγγζει το
µαξιλ9ρι του καθσµατος.

2.4.

Κορµ ς

2.4.1.

Σε οχµατα εφοδιασµ?να µε π9γκους καθισµ9των, το 9νω τµµα του
κορµο> των ανδρεικ?λων του οδηγο> και του συνοδηγο> πρ?πει να
στηρζονται στο ερεισνωτο του καθσµατος. Το µεσοβελιαο εππεδο
του ανδρεικ?λου οδηγο> πρ?πει να εναι κατακρυφο και
παρ9λληλο προς τη διαµκη δι9µεσο του οχµατος και να δι?ρχεται
απ το κ?ντρο της στεφ9νης του τιµονιο>. Το µεσοβελιαο εππεδο
του ανδρεικ?λου συνοδηγο> πρ?πει να εναι κατακρυφο και
παρ9λληλο προς την διαµκη δι9µεσο του οχµατος και να απ?χει
απ αυτν σο το µεσοβελιαο εππεδο του ανδρεικ?λου οδηγο>.

2.4.2.

Σε οχµατα εφοδιασµ?να µε ατοµικ9 καθσµατα, το 9νω τµµα του
κορµο> των ανδρεικ?λων οδηγο> και συνοδηγο> πρ?πει να
στηρζονται στο ερεισνωτο του καθσµατος. Το µεσοβελιαο
εππεδο των ανδρεικ?λων οδηγο> και συνοδηγο> πρ?πει να εναι
κατακρυφα και να συµππτουν µε διαµκη δι9µεσο του ατοµικο>
καθσµατος.

2.4.3.

Κ+τω κορµ3ς

2.4.3.1.

Σηµεο « H »
Τα σηµεα «H» των ανδρεικ?λων οδηγο> και συνοδηγο> πρ?πει να
συµππτουν µε ανοχ µικρτερη απ 13 mm κατ9 την κατακρυφο
και 13 mm κατ9 την οριζντιο απ σηµεο το οποο ευρσκεται 6 mm
κ9τω απ την θ?ση του σηµεου H. Εντο>τοις το µκος του µηρο> και
της κνµης του µηχανισµο> του σηµεου H πρ?πει να ρυθµζονται
αντιστοχως σε 414 και 401 mm, αντ των 432 και 417 mm.

2.4.3.2.

Πυελικ γωνα
Η γωνα, καθορζεται µε τη χρση καλµπρας πυελικς γωνας (1)
που εισ9γεται στην οπ µ?τρησης του σηµεου H του ανδρεικ?λου. Η
γωνα αυτ που σχηµατζει ως προς την οριζντιο η εππεδη
επιφ9νεια της καλµπρας σε απσταση 76,2 mm πρ?πει να ?χει την
τιµ 22,5° ±2,5°.

2.5.

Π δια

2.5.1.

Οι µηρο των ανδρεικ?λων οδηγο> και συνοδηγο> πρ?πει να
αναπα>ονται στο µαξιλ9ρι του καθσµατος σον περισστερο
επιτρ?πει η τοποθ?τηση των πελµ9των. Οι εξωτερικ?ς επιφ9νειες
της στεφ9νης στην κλεδα των γον9των πρ?πει να απ?χουν αρχικ%ς
µεταξ> τους 270 mm ±10 mm.

2.5.2.

Το αριστερ πδι του ανδρεικ?λου οδηγο> και αµφτερα τα πδια
του ανδρεικ?λου συνοδηγο> πρ?πει να ευρσκονται, εφσον εναι
δυνατν, σε κατακρυφα διαµκη εππεδα. Το δεξ πδι του
ανδρεικ?λου οδηγο> πρ?πει να ευρσκεται εφσον εναι δυνατν,
σε κατακρυφο εππεδο. Επιτρ?πεται τελικ ρ>θµιση %στε να
καθσταται δυνατ η τοποθ?τηση του π?λµατος σ>µφωνα µε το
σηµεο 2.6 για τις δι9φορες διαρρυθµσεις στο θ9λαµο των επιβατ%ν.

2.6.

Πλµατα

2.6.1.

Το δεξ π?λµα του ανδρεικ?λου του οδηγο> πρ?πει, χωρς να πι?ζει,
να αναπα>εται επ του επιταχυντ µε το απ%τατο πσω 9κρο της
φτ?ρνας επ του δαπ?δου στο εππεδο του ποδπληκτρου. Ε9ν το
π?λµα δεν µπορε να τοποθετηθε επ του ποδπληκτρου του
επιταχυντ πρ?πει να τοποθετεται ?τσι %στε να σχηµατζει ορθ
γωνα µε την κνµη και να εναι σον το δυνατν προς τα εµπρς
κατ9 τη διε>θυνση της δι9µεσης γραµµς του ποδπληκτρου, εν% το
απ%τατο πσω 9κρο της φτ?ρνας να αναπα>εται επ της επιφ9νειας
του δαπ?δου. Η φτ?ρνα του αριστερο> π?λµατος πρ?πει να
τοποθετεται σο το δυνατν προς τα εµπρς και να αναπα>εται
επ του δαπ?δου. Το αριστερ π?λµα πρ?πει να τοποθετεται σο το
δυνατν εππεδα επ του υποπδιου αν9παυσης. Η διαµκης
δι9µεση γραµµ του αριστερο> π?λµατος πρ?πει να τοποθετεται
σο το δυνατν παρ9λληλα προς τη διαµκη δι9µεσο γραµµ του
οχµατος.

(1) Μ?χρις του θεσπισθε σχετικ διεθν?ς πρτυπο χρησιµοποιο>νται καλµπρες σ>µφωνα µε το σχ?διο GM 78051-532, Part 572.
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2.6.2.

Οι φτ?ρνες αµφοτ?ρων των πελµ9των του ανδρεικ?λου συνοδηγο>
πρ?πει να τοποθετο>νται σο το δυνατν προς τα εµπρς και να
αναπα>ονται επ του δαπ?δου. Αµφτερα τα π?λµατα πρ?πει να
τοποθετο>νται σο το δυνατν περισστερο εππεδα επ των
υποποδων αν9παυσης. Η διαµκης δι9µεση γραµµ των πελµ9των
πρ?πει να τοποθετεται σο το δυνατν παρ9λληλα προς την
διαµκη δι9µεση γραµµ του οχµατος.

2.7.

Τα ργανα µ?τρησης πρ?πει να τοποθετο>νται ?τσι %στε κατ’ ουδ?να
τρπο να επηρε9ζουν τη µετατπιση του ανδρεικ?λου κατ9 την
κρο>ση.

2.8.

Η θερµοκρασα των ανδρεικ?λων και του συστµατος των οργ9νων
µ?τρησης πρ?πει να σταθεροποιεται πριν απ τη δοκιµ και να
διατηρεται, σο το δυνατν, στους 19°C µ?χρι 22°C.

2.9.

Ενδυµασα των ανδρεικλων

2.9.1.

Τα ανδρεκελα πρ?πει να εναι ενδεδυµ?να µε εφαρµοστ9 ενδ>µατα
απ ελαστικ β9µβακα, µε κοντ9 µανκια και παντελνια ?ως το
µ?σο της κνµης, σ>µφωνα µε τις προδιαγραφ?ς του προτ>που
FMVSS 208, σχ?δια 78051-292 και 293,  ισοδ>ναµες προδιαγραφ?ς.

2.9.2.

Σε κ9θε πδι των ανδρεικ?λων τοποθετεται και στερε%νεται
υπδηµα µεγ?θους 11XW το οποο σον αφορ9 το µ?γεθος, τη
σλα και το π9χος του τακουνιο> πληρο τις προδιαγραφ?ς του
στρατιωτικο> προτ>που των ΗΠΑ MIL-S 13192 ?κδοση «Ρ» και του
οποου το β9ρος εναι 0,5 ± 0,1 kg.

3.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

!M1

!B
Αφο> το ανδρεκελο τοποθετηθε στην προκαθορισµ?νη θ?ση
σ>µφωνα µε τις σχετικ?ς απαιτσεις των σηµεων 2.1 ?ως 2.6,
τοποθετεται στο ανδρεκελο η ζ%νη ασφαλεας και ασφαλζεται η
πρπη. Ο ιµ9ντας του υπογαστρου πρ?πει να τεντωθε. Πρ?πει να
ανασυρθε ο ιµ9ντας του κορµο> απ την δι9ταξη επαν9ταξης και
να αφεθε %στε να περιελιχθε εκ ν?ου. Η διαδικασα αυτ
επαναλαµβ9νεται τ?σσερις φορ?ς. Στον ιµ9ντα του υπογαστρου
πρ?πει να ασκεται εφελκυστικ δ>ναµη µεγ?θους 9 ?ως 18 N. Ε9ν το
σ>στηµα της ζ%νης ασφαλεας εναι εφοδιασµ?νο µε δι9ταξη
χαλ9ρωσης της τ9σης, ο 9νω ιµ9ντας του κορµο> πρ?πει να
χαλαρ%νεται στον µ?γιστο βαθµ για την κανονικ χρση της
ζ%νης που συνιστ9ται απ τον κατασκευστ στις οδηγες χρσης του
οχµατος. Ε9ν το σ>στηµα της ζ%νης ασφαλεας δεν ?χει δι9ταξη
χαλ9ρωσης της τ9σης, το τµµα του ιµ9ντα της ζ%νης που
περιβ9λλει τους %µους πρ?πει να αφεθε για να επαναταχθε
αυτοµ9τως απ την δ>ναµη που ασκε η δι9ταξη επαν9ταξης.
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Προσ+ρτηµα 4
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟΦΟΡΕΙΟ

1.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΟΚΙΜΗΣ

1.1.

Τροχοφορεο
Το τροχοφορεο πρ?πει να εναι κατασκευασµ?νο ?τσι %στε να µην
σηµει%νεται µνιµη παραµρφωση µετ9 τη δοκιµ. Πρ?πει να
κατευθ>νεται ?τσι %στε, κατ9 τη δι9ρκεια της κρο>σης, η
απκλιση απ το κατακρυφο εππεδο να µην υπερβανει τις 5°
και απ το οριζντιο εππεδο τις 2°.

1.2.

Κατσταση της δοµς του συστµατος

1.2.1.

Γενικ+
Η δοµ του υπ δοµικ οχµατος πρ?πει να εναι αντιπροσωπευτικ
της µαζικς παραγωγς των αντιστοχων οχηµ9των. Ορισµ?να
κατασκευαστικ9 στοιχεα επιτρ?πεται να αντικατασταθο>ν  να
αφαιρεθο>ν εφσον η αντικατ9σταση  η αφαρεσ τους δεν
επηρε9ζει τα αποτελ?σµατα των δοκιµ%ν.

1.2.2.

Ρυθµ σεις
Οι ρυθµσεις πρ?πει να πληρο>ν τα προβλεπµενα στο σηµεο 1.4.3
του προσαρτµατος 1 της παρο>σας οδηγας, λαµβ9νοντας υπψη
τα οριζµενα στο ανωτ?ρω σηµεο 1.2.1.

1.3.

Στερωση της δοµς του οχµατος

1.3.1.

Η δοµ του οχµατος πρ?πει να εναι σταθερ9 στερεωµ?νη στο
τροχοφορεο, %στε να εναι αδ>νατη η µετατπισ της ως προς το
τροχοφορεο κατ9 τη δι9ρκεια της δοκιµς.

1.3.2.

Η µ?θοδος που χρησιµοποιεται για την στερ?ωση της δοµς του
οχµατος στο τροχοφορεο δεν επιτρ?πεται να ?χει ως αποτ?λεσµα
την ενσχυση των αγκυρ%σεων των καθισµ9των  των διατ9ξεων
συγκρ9τησης, ο>τε να επιφ?ρει ασ>νηθη παραµρφωση της δοµς
του οχµατος.

1.3.3.

Συνιστ9ται δι9ταξη στερ?ωσης τ?τοια %στε η δοµ του οχµατος ετε
να επικ9θεται σε φορες τοποθετηµ?νους περπου κατ9 τον 9ξονα
των τροχ%ν, ετε ει δυνατν, να στερε%νεται στο τροχοφορεο µε τις
συνδ?σεις του συστµατος αν9ρτησης.

1.3.4.

Η γωνα που σχηµατζει ο διαµκης 9ξονας του οχµατος και η
διε>θυση κνησης του τροχοφορεου πρ?πει µετ9 την κρο>ση να εναι
0°±2°.

1.4.

Ανδρεκελα
Τα ανδρεκελα και η τοποθ?τησ τους πρ?πει να πληρο>ν τις
προδιαγραφ?ς του σηµεου 2 του προσαρτµατος 3.

1.5.

Dργανα µτρησης

1.5.1.

Επιβρ+δυνση της δοµς του οχµατος
Οι µορφοτροπες που µετρο>ν την επιβρ9δυνση της δοµς του
οχµατος κατ9 την κρο>ση πρ?πει να εναι τοποθετηµ?νοι
παραλλλως προς τον διαµκη 9ξονα του τροχοφορεου, σ>µφωνα
µε τις προδιαγραφ?ς του προσαρτµατος 5 (CFC 180).

1.5.2.

Μετρσεις επ των ανδρεικ-λων
Qλες οι µετρσεις που απαιτο>νται για τον ?λεγχο των απαριθµουµ?νων κριτηρων καθορζονται στο προσ9ρτηµα 1 σηµεο 5.

1.6.

Καµπλη επιβρδυνσης της δοµς του οχµατος
Η καµπ>λη επιβρ9δυνσης της δοµς του οχµατος κατ9 την φ9ση
κρο>σης πρ?πει να εναι ?τσι %στε η καµπ>λη µεταβολς της
ταχ>τητας ως συν9ρτηση του χρνου, η οποα προκ>πτει απ
ολοκλρωση, να µην διαφ?ρει σε καν?να σηµεο περισστερο απ
± m/s απ την καµπ>λη αναφορ9ς για την «µεταβολ της ταχ>τητας
ως συν9ρτηση του χρνου» του υπ δοκιµ οχµατος, πως ορζεται
στο σχµα 1 του παρντος προσαρτµατος. Επιτρ?πεται µετατπιση
της καµπ>λης αναφορ9ς κατ9 τον 9ξονα του χρνου για να
προσδιορισθε η ταχ>τητα της δοµς του οχµατος εντς της
ζ%νης ανοχς.
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1.7.

Καµπλη αναφορς ∆V = f(t) για το υπ δοκιµ χηµα
Η καµπ>λη αναφορ9ς προκ>πτει απ ολοκλρωση της καµπ>λης
επιβρ9δυνσης του υπ δοκιµ οχµατος η οποα ?χει µετρηθε κατ9
τη δοκιµ µετωπικς κρο>σης επ φρ9γµατος, πως προβλ?πεται στο
σηµεο 6 του προσαρτµατος 1 στο παρν παρ9ρτηµα.

1.8.

Ισοδναµη µθοδος
Για τη δοκιµ επιτρ?πεται να χρησιµοποιεται µ?θοδος διαφορετικ
απ την επιβρ9δυνση επ τροχοφορεου, υπ τον ρο τι αυτ
πληρο την απατηση σχετικ9 µε το πεδο τιµ%ν µεταβολς της
ταχ>τητας που προβλ?πεται στο σηµεο 1.6.

Σχµα 1
Ισοδναµη καµπλη — Ζ7νη ανοχς για την καµπλη V = F (t)
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Προσ+ρτηµα 5
Τεχνικ µετρσεων κατ τις δοκιµς: αυτοµατισµο µτρησης

1.

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1.

∆αυλος δεδοµνων
Ο δαυλος δεδοµ?νων περιλαµβ9νει λους τους αυτοµατισµο>ς: απ
τον µορφοτροπ?α ( πολλαπλο>ς µορφοτροπες των οποων οι
?ξοδοι συνδυ9ζονται κατ9 κ9ποιο τρπο) µ?χρι και τις µεθδους
αν9λυσης µε τις οποες µπορε να τροποποιηθε η συχντητα  το
πλ9τος των δεδοµ?νων.

1.2.

Μορφοτροπας
Η πρ%τη δι9ταξη δια>λου δεδοµ?νων που χρησιµοποιεται για την
µετατροπ φυσικο> µεγ?θους, το οποο πρ?πει να µετρηθε σε 9λλο
φυσικ µ?γεθος (π.χ. ηλεκτρικ τ9ση), το οποο µπορε να
επεξεργασθε το υπλοιπο τµµα του δια>λου.

1.3.

Κλση πλτους διαλου: CAC (Channel amplitude class)
Η ονοµασα για δαυλο δεδοµ?νων ο οποος πληρο ορισµ?να
χαρακτηριστικ9 πλ9τους τα οποα καθορζονται στο παρν
προσ9ρτηµα. Ο αριθµς CAC ισο>ται αριθµητικ%ς προς το
αν%τατο ριο της περιοχς µετρσεων.

1.4.

Χαρακτηριστικς συχν τητες FH, FL, FN
Οι συχντητες αυτ?ς καθορζονται στο σχµα 1.

1.5.

Κλση συχνοττων διαλου: CFC (Channels frequency class)
Η κλ9ση συχνοττων δια>λου χαρακτηρζεται απ αριθµ που
δεχνει τι η φασµατικ απκριση του δια>λου κεται εντς των
ορων που καθορζονται στο σχµα 1. Ο αριθµς αυτς και η τιµ της
συχντητας FH σε Hz ισο>νται.

1.6.

Συντελεστς ευαισθησας
Η κλση της ευθεας που αντιστοιχε καλ>τερα στις τιµ?ς
βαθµονµησης οι οποες καθορζονται µε τη µ?θοδο των ελαχστων
τετραγ%νων εντς της κλ9σης πλ9τους δια>λου.

1.7.

Συντελεστς βαθµον µησης διαλου δεδοµνων
Ο µ?σος ρος των συντελεστ%ν ευαισθησας που υπολογζεται για
συχντητες ισοκατανεµηµ?νες σε λογαριθµικ κλµακα µεταξ> των
τιµ%ν FL και 0,4 FH.

1.8.

Γραµµικ σφλµα
Ο λγος, σε ποσοστ9 %, της µ?γιστης διαφορ9ς µεταξ> της τιµς
βαθµονµησης και της αντστοιχης τιµς η οποα καταγρ9φεται επ
της οριζµενης στο σηµεο 1.6 ευθεας γραµµς για το αν%τατο ριο
της κλ9σης πλ9τους δια>λου.

1.9.

Εγκρσια ευαισθησα
Ο λγος του εξερχοµ?νου σµατος προς το εισερχµενο σµα ταν
διεγερεται ο µορφοτροπ?ας εγκαρσως προς τον 9ξονα µ?τρησης.
Εκφρ9ζεται ως ποσοστ της ευαισθησας κατ9 µκος του 9ξονα
µ?τρησης.

1.10.

Χρ νος καθυστρησης φσης
Ο χρνος καθυστ?ρησης φ9σης δια>λου δεδοµ?νων ισο>ται προς το
πηλκον της καθυστ?ρησης φ9σης (σε ακτνια) ηµιτονοειδο>ς
σµατος προς την κυκλικ συχντητα του ιδου σµατος (σε ακτνια
αν9 δευτερλεπτο).

1.11.

Περιβλλον
Το σ>νολο, σε συγκεκριµ?νη χρονικ στιγµ, λων των εξωτερικ%ν
συνθηκ%ν και παραγντων που επενεργο>ν στο δαυλο δεδοµ?νων.
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2.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

2.1.

Γραµµικ σφλµα
Η απλυτη τιµ του γραµµικο> σφ9λµατος δια>λου δεδοµ?νων σε
οποιαδποτε συχντητα της CFC επιτρ?πεται να εναι κατ’ αν%τατο
ριο 2,5 % της τιµς της CAC, για λη την περιοχ µετρσεων.

2.2.

Πλτος σε συνρτηση προς τη συχν τητα
Η φασµατικ απκριση δια>λου δεδοµ?νων πρ?πει να κεται µεταξ>
των οριακ%ν καµπυλ%ν που δδονται στο σχµα 1. Η µηδενικ
στ9θµη dB καθορζεται απ τον συντελεστ βαθµονµησης.

2.3.

Χρ νος καθυστρησης φσης
Ο χρνος καθυστ?ρησης φ9σης µεταξ> του εισερχοµ?νου και του
εξερχοµ?νου σµατος του δια>λου δεδοµ?νων πρ?πει να καθορζεται
και να µην αποκλνει περισστερο απ 0,1 FH δευτερλεπτα στο
δι9στηµα τιµ%ν απ 0,03 FH µ?χρι FH.

2.4.

Βση χρ νου

2.4.1.

Πρ?πει να καταγρ9φεται β9ση χρνου η οποα να παρ?χει
τουλ9χιστον αν9 10 ms και ακρβεια µ?τρησης 1 %.

2.4.2.

Σχετικ χρονικ καθυστ-ρηση
Η σχετικ χρονικ καθυστ?ρηση µεταξ> του σµατος δ>ο 
περισσοτ?ρων δια>λων δεδοµ?νων, ανεξαρττως απ την κλ9ση
συχντητ9ς τους, δεν επιτρ?πεται να υπερβανει το 1 ms,
εξαιρουµ?νης της καθυστ?ρησης που οφελεται στην µετατπιση
φ9σης.
∆>ο  περισστεροι δαυλοι δεδοµ?νων µε συνδυασµ?να τα σµατα
πρ?πει να ?χουν την δια κλ9ση συχντητας και η σχετικ χρονικ
καθυστ?ρηση δεν επιτρ?πεται να εναι µεγαλ>τερη απ 0,1 FH
δευτερλεπτα.
Η απατηση αυτ ισχ>ει για αναλογικ9 σµατα καθ%ς και για
παλµο>ς συγχρονισµο> και ψηφιακ9 σµατα.

2.5.

Εγκρσια ευαισθησα µορφοτροπα
Η εγκ9ρσια ευαισθησα µορφοτροπ?α πρ?πει να εναι µικρτερη απ
5 % για οποιαδποτε κατε>θυνση.

2.6.

Βαθµον µηση

2.6.1.

Γενικ3τητες
Ο δαυλος δεδοµ?νων πρ?πει να βαθµονοµεται τουλ9χιστον µα
φορ9 ετησως µε β9ση εξοπλισµ αναφορ9ς ελεγχθ?ντα β9σει
γνωστ%ν προτ>πων. Οι µ?θοδοι σ>γκρισης µε τον εξοπλισµ
αναφορ9ς δεν πρ?πει να επιτρ?πουν σφ9λµα µεγαλ>τερο απ 1 %
της CAC. Η χρση του εξοπλισµο> αναφορ9ς περιορζεται στο
φ9σµα συχνοττων για το οποο ?χει ελεγχθε. Τα υποσυστµατα
δια>λου δεδοµ?νων επιτρ?πεται να ελ?γχονται µεµονωµ?να και τα
αποτελ?σµατα να σταθµζονται στην ακρβεια του συνολικο>
δια>λου δεδοµ?νων. Για τον σκοπ αυτ µπορε, για παρ9δειγµα,
να χρησιµοποιεται ηλεκτρικ σµα γνωστο> πλ9τους για την
προσοµοωση του σµατος εξδου του µορφοτροπ?α, ?τσι %στε να
καθσταται δυνατς ο ?λεγχος του συντελεστ ενσχυσης του
σµατος απ τον δαυλο δεδοµ?νων, εξαιρουµ?νου του
µορφοτροπ?α.

2.6.2.

Ακρ βεια του εξοπλισµο0 αναφορ+ς για την βαθµον3µηση
Η ακρβεια του εξοπλισµο> αναφορ9ς πιστοποιεται  βεβαι%νεται
απ επσηµη υπηρεσα µετρολογας.

2.6.2.1.

Στατικ βαθµονµηση

2.6.2.1.1.

Επιταχ>νσεις
Το σφ9λµα πρ?πει να εναι µικρτερο απ ±1,5 % της κλ9σης
πλ9τους δια>λου.

2.6.2.1.2.

∆υν9µεις
Το σφ9λµα πρ?πει να εναι µικρτερο απ ±1 % της κλ9σης πλ9τους
δια>λου.

2.6.2.1.3.

Μετατοπσεις
Το σφ9λµα πρ?πει να εναι µικρτερο απ ±1,0 % της κλ9σης
πλ9τους δια>λου.
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2.6.2.2.

∆υναµικ βαθµονµηση

2.6.2.2.1.

Επιταχ>νσεις
Το σφ9λµα των επιταχ>νσεων αναφορ9ς, εκφραζµενο ως προσοστ
της κλ9σης πλ9τους δια>λου, πρ?πει να εναι µικρτερο απ ±1,5 %
για συχντητες κ9τω των 400 Hz, µικρτερο απ ±2 % για
συχντητες απ 400 Hz µ?χρι 900 Hz και µικρτερο απ ±2,5 % για
συχντητες 9νω των 900 Hz.

2.6.2.3.

Χρνος
Το σχετικ σφ9λµα του χρνου αναφορ9ς πρ?πει να εναι µικρτερο
απ 10−5.

2.6.3.

Συντελεστς ευαισθησ ας και γραµµικ3 σφ+λµα
Ο συντελεστς ευαισθησας και το γραµµικ σφ9λµα πρ?πει να
καθορζονται µε την µ?τρηση του σµατος εξδου του δια>λου
δεδοµ?νων ?ναντι γνωστο> σµατος εισδου για δι9φορες τιµ?ς του
σµατος αυτο>. Η βαθµονµηση του δια>λου δεδοµ?νων πρ?πει να
καλ>πτει λη την περιοχ τιµ%ν της κλ9σης πλ9τους.
Για αµφδροµους δια>λους πρ?πει να χρησιµοποιο>νται θετικ?ς και
αρνητικ?ς τιµ?ς.
Ε9ν ο εξοπλισµς βαθµονµησης δεν µπορε να παραγ9γει το
απαιτο>µενο σµα εισδου λγω υπ?ρµετρα υψηλ%ν τιµ%ν του προς
µ?τρηση µεγ?θους, οι βαθµονοµσεις πρ?πει να διενεργο>νται εντς
των ορων των προτ>πων βαθµονµησης και τα ρια αυτ9 να
καταγρ9φονται στο πρακτικ δοκιµς.
Ο δαυλος δεδοµ?νων στο σ>νολ του πρ?πει να βαθµονοµεται στην
συχντητα  στο φ9σµα συχνοττων µε χαρακτηριστικ τιµ µεταξ>
FL και 0,4 FH.

2.6.4.

Βαθµον3µηση της φασµατικς απ3κρισης
Οι καµπ>λες απκρισης της φ9σης και του πλ9τους σε συν9ρτηση
προς την συχντητα πρ?πει να καθορζονται µε τη µ?τρηση της
φ9σης και του πλ9τους των σηµ9των εξδου του δια>λου δεδοµ?νων
σε συν9ρτηση προς γνωστ σµα εισδου, για δι9φορες τιµ?ς του
σµατος αυτο> που κυµανονται µεταξ>, αφενς, της συχντητας FL
και, αφετ?ρου, του δεκαπλασου της CFC  3 000 Hz, αν9λογα ποια
συχντητα εναι χαµηλτερη.

2.7.

Συνπειες των συνθηκ7ν του περιβλλοντος
Τακτικο ?λεγχοι πρ?πει να διενεργο>νται για να εντοπζονται
επιδρ9σεις απ το περιβ9λλον (πως π.χ. ηλεκτρικ  µαγνητικ
ρο, µετατοπσεις καλωδων κ.λπ.). Για το σκοπ αυτ εναι δυνατν
να χρησιµοποιεται η καταγραφ του σµατος εξδου µε εφεδρικο>ς
δια>λους εξοπλισµ?νων µε οµοι%µατα µορφοτροπ?ων. Ε9ν
καταγρ9φονται σηµαντικ9 σµατα εξδου πρ?πει να λαµβ9νονται
διορθωτικ9 µ?τρα π.χ. αντικατ9σταση των καλωδων.

2.8.

Επιλογ και ορισµ ς του διαλου δεδοµνων
Ο δαυλος δεδοµ?νων ορζεται β9σει της CAC και της CFC.
Η CAC πρ?πει να εναι 110, 210  510.

3.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΩΝ
Οι µορφοτροπες στερε%νονται %στε οι καταγραφ?ς τους να
επηρε9ζονται απ τις δονσεις σο το δυνατν λιγτερο. Θεωρεται
αποδεκτ οποιοδποτε µ?σο στερ?ωσης του οποου η χαµηλτερη
συχντητα συντονισµο> ισο>ται τουλ9χιστον προς το πενταπλ9σιο
της συχντητας FH του δια>λου δεδοµ?νων που στερε%νει. Ιδως οι
µορφοτροπες επιτ9χυνσης πρ?πει να στερε%νονται ?τσι %στε η
αρχικ γωνα µεταξ> του πραγµατικο> 9ξονα µετρσεων και του
αντιστοχου 9ξονα του συστµατος αναφορ9ς να µην εναι
µεγαλ>τερη απ 5°, εκτς ε9ν ?χει εκτιµηθε αναλυτικ%ς 
πειραµατικ%ς η επδραση της στερ?ωσης στα καταγραφ?ντα
δεδοµ?να. Ε9ν σε ?να σηµεο µετρο>νται επιταχ>νσεις κατ9
πολλο>ς 9ξονες, κ9θε 9ξονας µορφοτροπ?α επιτ9χυνσης πρ?πει να
µην απ?χει περισστερο απ 10 mm απ το σηµεο αυτ και το
κ?ντρο της σεισµικς µ9ζας κ9θε επιταχυνσιοµ?τρου πρ?πει να µην
απ?χει περισστερο απ 30 mm απ το σηµεο αυτ.
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4.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

4.1.

Αναλογικ µαγνητικ καταγραφ
Η ταχ>τητα της ταινας πρ?πει να εναι σταθερ και η απκλισ της
να µην υπερβανει το 0,5 % της χρησιµοποιο>µενης ταχ>τητας. Η
σηµατοθορυβικ σχ?ση (λγος S/N) της συσκευς οργ9νου
καταγραφς δεν επιτρ?πεται να εναι χαµηλτερη απ 42 dB στην
µ?γιστη ταχ>τητα της ταινας. Η συνολικ αρµονικ παραµρφωση
πρ?πει να εναι µικρτερη απ 3 % και το γραµµικ σφ9λµα πρ?πει
να εναι µικρτερο απ 1 % της περιοχς µετρσεων.

4.2.

Ψηφιακ µαγνητικ εγγραφ
Η ταχ>τητα της ταινας πρ?πει να εναι σταθερ και η απκλιση να
µην υπερβανει το 10 % της ταχ>τητας που χρησιµοποιεται.

4.3.

Καταγραφ σε χαρτοταινα
Σε περπτωση που τα δεδοµ?να καταγρ9φονται 9µεσα η ταχ>τητα
της χαρτοταινας σε mm/s πρ?πει να εναι τουλ9χιστον το 1,5πλ9σιο
του αριθµο> που εκφρ9ζει τη συχντητα FH σε Hz. Ειδ9λλως η
ταχ>τητα της χαρτοταινας πρ?πει να εναι επαρκς για να
επιτυγχ9νεται ισοδ>ναµη διακριτικ ικαντητα.

5.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

5.1.

Φιλτρρισµα
Κατ9 την καταγραφ  την επεξεργασα των δεδοµ?νων επιτρ?πεται
φιλτρ9ρισµα αν9λογα µε τις συχντητες της κλ9σης του δια>λου
δεδοµ?νων. Ωστσο, πριν την καταγραφ πραγµατοποεται
αναλογικ φιλτρ9ρισµα σε τιµ?ς υψηλτερες της συχντητας CFC
?τσι %στε να χρησιµοποιεται τουλ9χιστον το 50 % του δυναµικο>
φ9σµατος τιµ%ν της συσκευς καταγραφς και να περιορζεται ο
κνδυνος υψηλ%ν συχνοττων που επιφ?ρουν κορεσµ στη συσκευ
καταγραφς  σφ9λµατα κατ9 τη διαδικασα της ψηφιακς
µετατροπς.

5.2.

Ψηφιακ µετατροπ

5.2.1.

Συχν3τητα δειγµατοληψ ας
Η συχντητα δειγµατοληψας πρ?πει να εναι τουλ9χιστον ση προς
8 FH. Ε9ν τα δεδοµ?να καταγρ9φονται αναλογικ9 και υπ9ρχει
διαφορ9 µεταξ> των ταχυττων καταγραφς και αν9γνωσης, η
συχντητα δειγµατοληψας επιτρ?πεται να διαιρεται µε τον λγο
των ταχυττων.

5.2.2.

∆ιακριτικ ικαν3τητα πλ+τους
Οι ψηφιολ?ξεις πρ?πει να αποτελο>νται τουλ9χιστον απ 7 δυαδικ9
ψηφα (bits) και ?να δυαδικ ψηφο ελ?γχου (parity bit).

6.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελ?σµατα πρ?πει να παρουσι9ζονται σε φ>λλα µεγ?θους A4
(210 × 297 mm). Qταν τα αποτελ?σµατα παρουσι9ζονται υπ µορφ
διαγραµµ9των, η µον9δα διαβ9θµισης των αξνων πρ?πει να
αντιστοιχε σε κατ9λληλο πολλαπλ9σιο της επιλεχθεσας µον9δας
µ?τρησης (για παρ9δειγµα: 1, 2, 5, 10, 20 mm). Χρησιµοποιο>νται οι
διεθνες µον9δες SI, εκτς ε9ν πρκειται για την ταχ>τητα του
οχµατος που επιτρ?πεται να χρησιµοποιο>νται χλµ/%ρα και για τις
επιταχ>νσεις λγω κρο>σης, που επιτρ?πεται να χρησιµοποιεται ως
µον9δα η επιτ9χυνση της βαρ>τητας, µε τιµ g = 9,81 m/s2.
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Σχµα 1
Καµπλη φασµατικς απ κρισης
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Προσ+ρτηµα 6
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

1.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Οι διαστ9σεις του φρ9γµατος καθορζονται στο σχµα 1 του
παρντος προσαρτµατος. Κατωτ?ρω δδονται οι διαστ9σεις των
επιµ?ρους κατασκευαστικ%ν στοιχεων του φρ9γµατος.

1.1.

1.2.

1.3.

Κρια κυψελοειδς µζα
∆ιαστ+σεις

Για λες τις διαστ9σεις ανοχ ±2,5 mm

Vψος:

650 mm [κατ9 τη διε>θυνση του διαµκους 9ξονα της κυψελοειδο>ς
ταινας (φ>λλου)]

Πλ9τος:

1 000 mm

Π9χος:

450 mm (κατ9 τη διε>θυνση του 9ξονα των κυψελδων)

Υλικ3

Αλουµνιο 3003 (ISO 209 µ?ρος 1)

Π9χος φ>λλου:

0,076 mm

Μ?γεθος κυψελδας:

19,14 mm

Πυκντητα:

28,6 kg/m3

Αντοχ σε σ>νθλιψη:

0,342 MPa + 0 % − 10 % (1)

Ανασταλτικ ς προσκρουστρας
∆ιαστ+σεις

Για λες τις διαστ9σεις ανοχ ±2,5 mm

Vψος:

330 mm (κατ9 τη διε>θυνση του διαµκους 9ξονα της κυψελοειδο>ς
ταινας)

Πλ9τος:

1 000 mm

Π9χος:

90 mm (κατ9 τη διε>θυνση του 9ξονα των κελλων των κυψελ%ν)

Υλικ3

Αλουµνιο 3003 (ISO 209 Μ?ρος 1)

Π9χος φ>λλου:

0,076 mm

Μ?γεθος κυψελδας:

6,4 mm

Πυκντητα:

82,6 kg/m3

Αντοχ σε σ>νθλιψη:

1,711 MPa + 0 % − 10 % (1)

Φλλο (πλκα) επαφς
∆ιαστ+σεις

1.4.

Vψος:

800±2,5 mm

Πλ9τος:

1 000±2,5 mm

Π9χος:

2,0±0,1 mm

Φλλο επνδυσης
∆ιαστ+σεις

1.5.

Μκος:

1 700±2,5 mm

Πλ9τος:

1 000±2,5 mm

Π9χος:

0,81±0,07 mm

Υλικ3

Αλουµνιο 5251/5052 (ISO 209 Μ?ρος 1)

Φλλο επαφς ανασταλτικο προσκρουστρα
∆ιαστ+σεις
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1.

Vψος:

330±2,5 mm

Πλ9τος:

1 000±2,5 mm

Π9χος:

0,81±0,07 mm

Υλικ3

Αλουµνιο 5251/5052 (ISO 209 Μ?ρος 1)

Κ λλα
Πρ?πει παντο> να χρησιµοποιεται κλλα πολυουρεθ9νης δ>ο συστατικ%ν (πως π.χ. ρητνη Ciba-Geigy XB
5090/1 µε σκληρυντ XB5304,  ισοδ>ναµη κλλα).

(1)

Σ>µφωνα µε την διαδικασα πιστοποησης που περιγρ9φεται στο σηµεο 2.

2.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙ∆ΟΥΣ ΜΑΖΑΣ
ΕΞ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πλρης µ?θοδος δοκιµς για την πιστοποηση της κυψελοειδο>ς
µ9ζας εξ αλουµινου περι?χεται στο πρτυπο NHTSA TP-214D.
Παρατθεται εν συνεχεα συνοπτικ9 η µ?θοδος που πρ?πει να
εφαρµζεται για υλικ αντοχς απ 0,342 MPa µ?χρι 1,711 MPa για το
φρ9γµα µετωπικς κρο>σης.

2.1.

Σηµεα δειγµατοληψας
Για να εξασφαλιστε τι η αντοχ σε σ>νθλιψη εναι ενιαα σε λη την
πρσοψη του φρ9γµατος λαµβ9νονται 8 δεγµατα απ 4 σηµεα που
εναι ισοκατανεµηµ?να στην κυψελοειδ µ9ζα. Για να πιστοποιηθε η
κυψελοειδς µ9ζα πρ?πει 7 απ τα 8 δεγµατα να πληρο>ν τις
απαιτσεις για την αντοχ σε σ>νθλιψη που παρατθενται εν
συνεχεα.
Τα σηµεα δειγµατοληψας εξαρτ%νται απ το µ?γεθος της
κυψελοειδο>ς µ9ζας. Πρ%τον, 4 δεγµατα, καθ?να διαστ9σεων
300 mm × 300 mm × 50 mm π9χος, αποκπτονται απ την
πρσοψη του φρ9γµατος. Στο σχµα 2 απεικονζονται τα σηµεα
της κυψελοειδο>ς µ9ζας που πρ?πει να αποκπτωνται τα δεγµατα.
Καθ?να απ αυτ9 τα µεγ9λα δεγµατα τεµαχζεται σε δοκµια για τη
δοκιµ πιστοποησης (διαστ9σεων 150 mm × 150 mm × 50 mm). Η
πιστοποηση βασζεται στη δοκιµ των δ>ο δοκιµων απ καθ?να
απ τα 4 αυτ9 σηµεα. Τα υπλοιπα δ>ο δεγµατα πρ?πει να
διατεθο>ν στον αιτο>µενο την χοργηση πιστοποησης κατπιν
αιτµατς του.

2.2.

Μγεθος δοκιµων
Για τη δοκιµ πρ?πει να χρησιµοποιο>νται δοκµια µε τις ακλουθες
διαστ9σεις:
Μκος: 150 mm ±6 mm
Πλ9τος: 150 mm ±6 mm
Π9χος: 50 mm ±2 mm
Τα τοιχ%µατα στις 9κρες του δοκιµου πρ?πει να ψαλιδιστο>ν ως
εξς:
Κατ9 τη διε>θυνση «W» (κατ9 πλ9τος) οι 9κρες πρ?πει να µην εναι
µεγαλ>τερες απ 1,8 mm (βλ?πε σχµα 3).
Κατ9 τη διε>θυνση «L» (κατ9 µκος): σε αµφτερα τα 9κρα του
δοκιµου να αποµενει το µισυ του µκους του τοιχ%µατος κλειστς
κυψελδας (κατ9 τη διε>θυνση της ταινας) (βλ?πε σχµα 3).

2.3.

Μτρηση της επιφνειας
Το µκος του δεγµατος µετρ9ται σε τρα σηµεα: 12,7 mm απ κ9θε
9κρο και στο κ?ντρο. τα αντστοιχα µκη συµβολζονται L1, L2 και
L3 (σχµα 3). Κατ9 τον διο τρπο µετρ9ται το πλ9τος και
καταγρ9φεται µε τα σ>µβολα W1, W2 και W3 (σχµα 3). Οι
µετρσεις αυτ?ς διενεργο>νται στο µ?σο του π9χους του δεγµατος.
Η επιφ9νεια σ>νθλιψης υπολογζεται εν συνεχεα απ τον ακλουθο
τ>πο:
ðL1 þ L2 þ L3Þ
ðW1 þ W2 þ W3Þ

A ¼
3
3

2.4.

Ταχτητα και απ σταση πρ σκρουσης
Η σ>νθλιψη του δοκιµου διενεργεται µε ελ9χιστη ταχ>τητα 5,1 mm/
min και αν%τατη ταχ>τητα 7,6 mm/min. Η ελ9χιστη απσταση
σ>νθλιψης πρ?πει να εναι 16,5 mm.
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2.5.

Συλλογ δεδοµνων
Για κ9θε δοκµο πρ?πει να συλλ?γονται οι τιµ?ς, υπ αναλογικ 
ψηφιακ µορφ, της συν9ρτησης δ>ναµη-παραµρφωση. Ε9ν τα
δεδοµ?να συλλ?γονται αναλογικ%ς πρ?πει να προβλ?πεται ο τρπος
µετατροπς τους σε ψηφιακ9. Qλα τα ψηφιακ9 δεδοµ?να πρ?πει να
συλλ?γονται µε συχντητα χι κατ%τερη απ 5 Hz (π?ντε σηµεα αν9
δευτερλεπτο).

2.6.

Καθορισµ ς της αντοχς σε σνθλιψη
∆εν λαµβ9νονται υπψη τα δεδοµ?να που αντιστοιχο>ν σε σ>νθλιψη
µικρτερη απ 6,4 mm  µεγαλ>τερη απ 16,5 mm. Τα υπλοιπα
δεδοµ?να ταξινοµο>νται στις ακλουθες τρεις κατηγορες 
διαστµατα παραµρφωσης (n = 1, 2, 3) (βλ?πε σχµα 4):
1.

06,4 µ?χρι και 09,7 mm

2.

09,7 µ?χρι κ9τω της τιµς 13,2 mm

3.

13,2 µ?χρι και 16,5 mm

Υπολογζεται εν συνεχεα ο µ?σος ρος της δ>ναµης για κ9θε
κατηγορα παραµρφωσης µε τον ακλουθο τ>πο:
FðnÞ ¼

½FðnÞ1 þ FðnÞ2 þ    FðnÞm
που m ¼ 1; 2; 3
m

που m συµβολζει τον αριθµ των σηµεων µ?τρησης για κ9θε
δι9στηµα µετατοπσεων. Υπολογζεται εν συνεχεα η αντοχ σε
σ>νθλιψη για κ9θε κατηγορα µε τον τ>πο:
FðnÞ
που n ¼ 1; 2; 3
SðnÞ ¼
A
2.7.

Απαιτοµενη αντοχ του δοκιµου σε σνθλιψη
Για να πληρο τις απαιτσεις της πιστοποησης το δοκµο πρ?πει να
πληρο την ακλουθη συνθκη:
0,308 MPa 4 S(n) 4 0,376 MPa για υλικ αντοχς 0,342 MPa
1,540 MPa 4 S(n) 4 1,882 MPa για υλικ αντοχς 1,711 MPa n = 1, 2,
3.

2.8.

Απατηση αντοχς της κυψελοειδος µζας σε σνθλιψη
Υπκειται σε δοκιµ 8 δεγµατα απ 4 σηµεα, τα οποα εναι
κατανεµηµ?να στην κυψελοειδ µ9ζα. Για να πληρο η κυψελοειδς
µ9ζα τις απαιτσεις πιστοποησης πρ?πει 7 απ τα 8 δεγµατα να
πληρο>ν την προδιαγραφ για την αντοχ σε σ>νθλιψη που
προβλ?πεται στο προηγο>µενο δοκµιο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

3.1.

Αµ?σως πριν την συγκλληση οι επιφ9νειες των αλουµιν?νιων
φ>λλων που πρκειται να συγκοληθο>ν καθαρζονται πλρως µε
το κατ9λληλο διαλυτικ, π.χ. µε 1-1-1 τριχλωροαιθ9νιο. Ο καθαρισµς διενεργεται τουλ9χιστον 2 φορ?ς  σες χρει9ζεται για να
εξαλειφθο>ν υπολεµµατα λπους  σκνης. Οι καθαρισµ?νες
επιφ9νειες λειανονται εν συνεχεα µε γυαλχαρτο κοκκοµετρικο>
βαθµο> 120. ∆εν επιτρ?πεται να χρησιµοποιεται γυαλχαρτο µε
κκκους µετ9λλου/ανθρακοπυριτου. Οι επιφ9νειες πρ?πει να
λειανθο>ν τελεως και το γυαλχαρτο να αλλ9ζεται τακτικ9 κατ9
τη λεανση %στε να αποφευχθε ο σχηµατισµς συσσωµατωµ9των
που µπορε να οδηγσει σε στλβωση. Μετ9 τη λεανση οι επιφ9νειες,
ξανακαθαρζονται πως προβλ?πεται ανωτ?ρω. Οι επιφ9νειες
καθαρζονται µε διαλ>τη τ?σσερις φορ?ς. Η σκνη και τα
υπολεµατα απ τη λεανση πρ?πει να αποµακρυνθο>ν για να µην
επηρε9σουν δυσµεν%ς τη συγκλληση.

3.2.

Η κλλα αλεφεται σε µα επιφ9νεια µνον, χρησιµοποι%ντας
ελαστικ κυλινδρικ στρωτρα µε ραβδ%σεις. Qταν πρκειται για
τη συγκλληση της κυψελοειδο>ς µ9ζας µε το φ>λλο αλουµινου, η
κλλα πρ?πει να αλεφεται µνο στο φ>λλο αλουµινου. Επ της
επιφ9νειας πρ?πει να αλεφεται οµοιµορφα κλλα 0,5 kg/m2 κατ’
αν%τατο ριο, που ισοδυναµε σε στρ%µα µ?γιστο π9χους 0,5 mm.

4.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

4.1.

Η κυρα κυψελοειδς µ9ζα πρ?πει να συγκολλεται µε το φ>λλο
επαφς ?τσι %στε οι 9ξονες των κυψελδων να εναι κ9θετοι στο
φ>λλο επαφς. Το φ>λλο επ?νδυσης πρ?πει να συγκολλεται µε την
επιφ9νεια της πρσοψης της κυψελοειδο>ς µ9ζας. Οι ακρτατες
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9νω και κ9τω επιφ9νειες του φ>λλου επ?νδυσης πρ?πει να MHN
συγκολλο>νται µε την κ>ρια κυψελοειδ µ9ζα αλλ9 να εφ9πτονται
σε αυτ. Το φ>λλο επ?νδυσης πρ?πει να συγκολλεται µε το φ>λλο
επαφς στις φλ9ντζες στερ?ωσης.
4.2.

Το προκ9λυµµα του ανασταλτικο> προσκρουστρα πρ?πει να
συγκολλεται στην πρσοψη του φ>λλου επ?νδυσης ?τσι %στε οι
9ξονες των κυψελδων να εναι κ9θετοι στο φ>λλο επ?νδυσης. Η
κ9τω επιφ9νεια του ανασταλτικο> προσκρουστρα πρ?πει να εναι
στο διο εππεδο µε την κ9τω επιφ9νεια του φ>λλου επ?νδυσης. Το
φ>λλο του ανασταλτικο> προσκρουστρα πρ?πει να συγκολλεται
στην πρσοψη του ανασταλτικο> προσκρουστρα.

4.3.

Ο ανασταλτικς προσκρουστρας πρ?πει να διαιρεται σε τρα σα
τµµατα µε δ>ο οριζντιες σχισµ?ς. Οι σχισµ?ς χαρ9σσονται ?τσι
%στε να διατρ?χουν λο το π9χος του ανασταλτικο> προσκρουστρα
και να εκτενονται σε λο το πλ9τος του. Για την κοπ των σχισµ%ν
χρησιµοποιεται πρινι και το πλ9τος τους πρ?πει να εναι το πλ9τος
της χρησιµοποιο>µενης λεπδας χωρς να υπερβανει τα 4,0 mm.

4.4.

Για την στερ?ωση του παραµορφ%σιµου φρ9γµατος ανογονται οπ?ς
στις φλ9ντζες στερ?ωσης (βλ?πε σχµα 5). Οι οπ?ς πρ?πει να ?χουν
δι9µετρο 9,5 mm. Στην 9νω φλ9ντζα στερ?ωσης ανογονται π?ντε
οπ?ς σε απσταση 40 mm απ την 9νω ακµ τις φλ9ντζες και στις
κ9τω φλ9ντζες στερ?ωσης ανογονται π?ντε οπ?ς σε απσταση 40 mm
απ την κ9τω ακµ της φλ9ντζας. Οι οπ?ς πρ?πει να ευρσκονται σε
απσταση 100 mm, 300 mm, 500 mm, 700 mm, 900 mm απ αµφτερες
τις ακµ?ς του φρ9γµατος. Qλες οι οπ?ς πρ?πει να ανογονται στις
προβλεπµενες ανοµαστικ?ς αποστ9σεις µε ανοχ ±1 mm.

5.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

5.1.

Το παραµορφ%σιµο φρ9γµα πρ?πει να εναι σταθερ9 στερεωµ?νο
στην 9κρη µ9ζας χι µικρτερης απ 7 × 104 kg  επ κατασκευς
προσαρτηµ?νης σε αυτ τη µ9ζα. Η πρσοψη του φρ9γµατος πρ?πει
να στερε%νεται κατ9 τρπο %στε το χηµα να µην ?ρχεται σε επαφ
σε καµα φ9ση της πρσκρουσης µε µ?ρος της προσαρτηµ?νης δοµς
που απ?χει περισστερο απ 75 mm απ την 9νω επιφ9νεια του
φρ9γµατος (εξαιρουµ?νης της 9νω φλ9ντζας στερ?ωσης) (1). Η
εµπρσθια ψη της επιφ9νειας επ της οποας στερε%νεται το
παραµορφ%σιµο φρ9γµα πρ?πει να εναι εππεδη και συνεχς καθ’
>ψος και πλ9τος και να εναι κατακρυφη ±1° και κ9θετη ±1° προς
τον 9ξονα του στβου επιτ9χυνσης. Η επιφ9νεια στερ?ωσης πρ?πει
να µην µετατοπζεται περισστερο απ 10 mm κατ9 την δοκιµ. Ε9ν
χρει9ζεται, πρ?πει να χρησιµοποιο>νται πρσθετες διατ9ξεις
αγκ>ρωσης  αν9σχεσης %στε να αποφε>γεται µετατπιση του
γκου σκυροδ?µατος. Η ακµ του παραµορφ%σιµου φρ9γµατος
πρ?πει να ευθυγραµµζεται µε την ακµ του γκου σκυροδ?µατος
προς την πλευρ9 του οχµατος η οποα υπκειται σε κρο>ση.

5.2.

Το παραµορφ%σιµο φρ9γµα στερε%νεται επ του σκυροδ?µατος µε
δ?κα βλτρα, π?ντε στην 9νω φλ9ντζα στερ?ωσης και π?ντε στην
κ9τω. Η δι9µετρος των βλτρων αυτ%ν πρ?πει να εναι τουλ9χιστον
8 mm. Για την 9νω και κ9τω φλ9ντζα πρ?πει να χρησιµοποιο>νται
χαλυβδοταινες σ>σφιξης (βλ?πε σχµατα 1 και 5), διαστ9σεων
60 mm καθ’ >ψος και 1 000 mm κατ9 πλ9τος και π9χους τουλ9χιστον
3 mm. Σε αµφτερες τις ταινες πρ?πει να ανογονται π?ντε οπ?ς
διαµ?τρου 9,5 mm, οι οποες να αντιστοιχο>ν στις οπ?ς της φλ9ντζας
στερ?ωσης επ του φρ9γµατος (βλ?πε σηµεο 4). Κατ9 τη δοκιµ
κρο>σης δεν επιτρ?πεται να υποχωρσει καµα απ αυτ?ς τις
στερε%σεις.

(1) Μ9ζα της οποας το 9κρο ?χει >ψος µεταξ> 925 mm και 1 000 mm και
β9θος τουλ9χιστον 1 000 mm θεωρεται τι πληρο την απατηση αυτ.
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Σχµα 1
Παραµορφ7σιµο φργµα για δοκιµ µετωπικς κροσης

Πλ9τος φρ9γµατος = 1 000 mm.
Qλες οι διαστ9σεις σε mm.
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Σχµα 2
Σηµεα δειγµατοληψας για την πιστοποηση

Ε9ν a 5 900 mm: x = 1⁄3 (b − 600 mm) και y = 1⁄3 (a − 600 mm) (για
a 4 b)

Ε9ν a 4 900 mm: x = 1⁄5 (b − 1 200 mm) και y = 1⁄2 (a − 300 mm) (για
a 4 b)
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Σχµα 3
Iξονες κυψελοϊδος µλους και µετροµενες διαστσεις

e

= d/2

f

= 0,8 mm

Σχµα 4
∆ναµη σνθλιψης και παραµ ρφωση
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Σχµα 5
Σηµεα δινοιξης οπ7ν για τη στερωση του φργµατος

∆ι9µετρος οπ%ν: 9,5 mm.
Qλες οι διαστ9σεις σε mm.
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Προσ+ρτηµα 7
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟ∆Ι ΤΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΙΚΕΛΟΥ

1.

∆ΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟ∆ΙΟΥ

1.1.

Σκοπς της δοκιµς αυτς εναι η µ?τρηση της αντδρασης του
ποδιο> και του αστραγ9λου του ανδρεικ?λου Hybrid III σε ακριβ%ς
καθορισµ?νες κρο>σεις εκκρεµο>ς µε συµπαγ?ς µ?τωπο κρο>σης.

1.2.

Χρησιµοποιο>νται πλρη συγκροτµατα αριστερς (86-5001-001) και
δεξι9ς (86-5001-002) κνµης του Hybrid III, εφοδιασµ?να µε
συγκροτµατα αριστερο> (78051-614) και δεξιο> (78051-615)
ποδιο> και αστραγ9λου και µε συγκροτµατα γνατος. Για την
στερ?ωση του συγκροτµατος γνατος (7805116 Rev. Β) στη δι9ταξη
δοκιµς χρησιµοποιεται ο προσοµοιωτς φορτου του µηρο> (78051319 Rev. Α).

1.3.

∆ιαδικασα δοκιµς

1.3.1.

Κ9θε συγκρτηµα κνµης διατηρεται επ τ?σσερις %ρες πριν απ τη
δοκιµ σε θερµοκρασα 22 ± 3 °C και σχετικ υγρασα40 ± 30 %. Στη
δι9ρκεια αυτ δεν περιλαµβ9νεται ο χρνος που χρει9ζεται για την
επιτευξη σταθερ%ν συνθηκ%ν.

1.3.2.

Πριν απ τη δοκιµ, η επιφ9νεια πρσκρουσης στο δ?ρµα και το
µ?τωπο κρο>σης του εκκρεµο>ς καθαρζονται µε ισοπροπυλικ
αλκολη  9λλη ισοδ>ναµη ουσα και πασπαλζονται µε τ9λκ.

1.3.3.

Ευθυγραµµζεται το επιταχυνσιµετρο του κρουστικο> εκκρεµο>ς
κατ9 τρπο %στε ο ευασθητος 9ξον9ς του να εναι παρ9λληλος
προς τη διε>θυνση της πρσκρουσης στο πδι.

1.3.4.

Το συγκρτηµα κνµης στερε%νεται στο υποστριγµα σ>µφωνα µε
το σχµα 1. Το υποστριγµα δοκιµς πρ?πει να στερε%νεται %στε να
αποφε>γεται οποιαδποτε µετακνηση κατ9 την κρο>ση. Ο
κεντρικς 9ξονας του π οσοµοιωτ φορτου του µηρο> (78051-319)
πρ?πει να εναι κατακρυφος ± 0,5°. Το σ>στηµα συγκρ9τησης
ρυθµζεται %στε η γραµµ που εν%νει τη διχαλωτ 9ρθρωση του
γον9του µε τον κοχλα προσαρµογς του αστρ9γαλου να εναι
οριζντια ± 3°, εν% η φτ?ρνα να ακουµπ9 σε εππεδη επιφ9νεια απ
δ>ο φ>λλα υλικο> µε χαµηλ συντελεστ τριβς (PTFE). Πρ?πει να
εξασφαλζεται τι η σ9ρκα της κνµης ευρσκεται λη προς την
γειτονικ προς το γνατο 9κρη της κνµης. Ο αστρ9γαλος
ρυθµζεται κατ9 τρπο %στε το εππεδο της κ9τω πλευρ9ς του
ποδιο> να εναι κατακρυφο και κ9θετο προς τη διε>θυνση κρο>σης
± 3° και το µεσοβελιαο εππεδο του ποδιο> να εναι
ευθυγραµµισµ?νο µε τον βραχονα του εκκρεµο>ς. Η 9ρθρωση του
γνατος ρυθµζεται εντς της περιοχς τιµ%ν 1,5 ± 0,5 g πριν απ
κ9θε δοκιµ. Η 9ρθρωση του αστραγ9λου ρυθµζεται κατ9 τρπο
%στε οι κινσεις να εναι ελε>θερες και εν συνεχεα περισφγγεται
σο χρει9ζεται για να διατηρεται σταθερ το πδι επ του φ>λλου
PTFE.

1.3.5.

Το συµπαγ?ς κρουστικ εκκρεµ?ς αποτελεται απ οριζντιο
κ>λινδρο δι9µετρου 50 ± 2 mm και βραχονα στριξης διαµ?τρου
19 ± 1 mm (σχµα 4). Ο κ>λινδρος ?χε µ9ζα 1,25 ± 0,02 kg, στην οποα
περιλαµβ9νονται τα ργανα µ?τρησης και οποιοδποτε τµα του
βραχονα στριξης εντς του κυλνδρου. Ο βραχονας του εκκρεµο>ς
?χει µ9ζα 285 ± 5 g. Η µ9ζα των περιστρεφοµ?νων µερ%ν του 9ξονα
στον οποο εναι προσαρµοσµ?νος ο βραχονας στριξης δεν πρ?πει
να υπερβανει τα 100 g. Η απσταση µεταξ> του κεντρικο>
οριζντιου 9ξονα του κρουστικο>, κυλνδρου και του 9ξονα
περιστροφς του εκκρεµο>ς πρ?πει να εναι 1 250 ± 1 mm. Ο
κρουστικς κ>λινδρος τοποθετεται µε τον διαµκη του 9ξονα
οριζντιο και κ9θετο προς την διε>θυνση της κρο>σης. Το
εκκρεµ?ς πρ?πει να κτυπ9 το π?λµα σε απσταση 185 ± 2 mm απ
τη β9ση της φτ?ρνας η οποα ακουµπ9 σε συµπαγ οριζντια
επιφ9νεια κατ9 τρπο %στε ο διαµκης κεντρικς 9ξονας του
βραχονα του εκκρεµο>ς να σχηµατζει µε την κατακρυφο γωνα το
αν%τερο 1° κατ9 τη στιγµ της κρο>σης. Το κρουστικ εκκρεµ?ς
πρ?πει να διαθ?τει σ>στηµα καθοδγησης %στε να αποφε>γεται
οποιαδποτε σηµαντικ&eeacgr; πλ9για, κατακρυφη  περιστροφικ
κνηση κατ9 τη χρονικ στιγµ 0.

1.3.6.

Μεταξ> διαδοχικ%ν δοκιµ%ν στο διο πδι πρ?πει να παρεµβ9λλεται
δι9λειµµα τουλ9χιστον 30 λεπτ%ν της %ρας.

1.3.7.

Το σ>στηµα καταγραφς των δεδοµ?νων, περιλαµβανοµ?νων των
µορφοτροπ?ων, πρ?πει να πληρε τις προδιαγραφ?ς για την κλ9ση
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δια>λου 600 (CFC 600), πως περιγρ9φεται στο προσ9ρτηµα 5 του
παρντος παραρτµατος.
1.4.

Προδιαγραφ επιδ σεων

1.4.1.

Qταν το ακροστριγµα κ9θε π?λµατος κρο>εται µε ταχ>τητα
6,7 ± 0,1 m/s σ>µφωνα µε το σηµεο 1.3, η µ?γιστη ροπ στρ?ψης
της κ9τω κνµης περ τον 9ξονα y (My) πρ?πει να εναι 120 ± 25 Nm.

2.

∆ΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟ∆ΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΟ∆ΗΜΑ

2.1.

Σκοπς της δοκιµς αυτς εναι η µ?τρηση της αντδρασης του
δ?ρµατος και του ενθ?µατος του ανδρεικ?λου Hybrid III σε ακριβ%ς
καθορισµ?νες κρο>σεις εκκρεµο>ς µε συµπαγ?ς µ?τωπο κρο>σης.

2.2.

Χρησιµοποιο>νται πλρη συγκροτµατα αριστερς (86-5001-001) και
δεξι9ς (86-5001-002) κνµης του Hybrid III, εφοδιασµ?να µε
συγκροτµατα αριστερο> (78051-614) και δεξιο> (78051-615)
ποδιο> και αστραγ9λου και µε συγκροτµατα γνατος. Για την
στερ?ωση του συγκροτµατος γνατος (7805116 Rev. Β) στη δι9ταξη
δοκιµς χρησιµοποιεται ο προσοµοιωτς φορτου του µηρο> (78051319 Rev. Α).

2.3.

∆ιαδικασα δοκιµς

2.3.1.

Κ9θε συγκρτηµα κνµης διατηρεται επ τ?σσερις %ρες πριν απ τη
δοκιµ σε θερµοκρασα 22 ± 3 °C και σχετικ υγρασα 40 ± 30 %. Στη
δι9ρκεια αυτ δεν περιλαµβ9νεται ο χρνος που χρει9ζεται για την
επτευξη σταθερ%ν συνθηκ%ν.

2.3.2.

Πριν απ τη δοκιµ, η επιφ9νεια πρσκρουσης στο δ?ρµα και το
µ?τωπο κρο>σης του εκκρεµο>ς καθαρζονται µε ισοπροπυλικ
αλκολη  9λλη ισοδ>ναµη ουσα και πασπαλζονται µε τ9λκ.
Πρ?πει να διαπιστ%νεται τι δεν υπ9ρχουν εµφανες βλ9βες στο
?νθεµα της φτ?ρνας που απορροφ9 την εν?ργεια κρο>σης.

2.3.3.

Ευθυγραµµζεται το επιταχυν;σιµετρο του κρουστικο> εκκρεµο>ς
κατ9 τρπο %στε ο ευασθητος 9ξον9ς του να εναι παρ9λληλος
προς τον διαµκη κεντρικ 9ξονα του εκκρεµο>ς.

2.3.4.

Το συγκρτηµα κνµης στερε%νεται στο υποστριγµα σ>µφωνα µε
το Γ σχµα 2. Το υποστριγµα δοκιµς πρ?πει να στερε%νεται %στε
να αποφε>γεται οποιαδποτε µετακνηση κατ9 την κρο>ση. Ο
κεντρικς 9ξονας του προσοµοιωτ φορτου του µηρο> (78051-319)
πρ?πει να εναι κατακρυφος ± 5°. Το σ>στηµα συγκρ9τησης
ρυθµζεται %στε η γραµµ που εν%νει τη διχαλωτ 9ρθρωση του
γον9του µε τον κοχλα προσαρµογς του αστρ9γαλου να εναι
οριζντια ± 3°, εν% η φτ?ρνα να ακουµπ9 σε εππεδη επιφ9νεια απ
δ>ο φ>λλα υλικο> µε χαµηλ συντελεστ τριβς (PTFE). Πρ?πει να
εξασφαλζεται τι η σ9ρκα της κνµης ευρσκεται λη προς την
γειτονικ προς το γνατο 9κρη της κνµης. Ο αστρ9γαλος
ρυθµζεται κατ9 τρπο %στε το εππεδο της κ9τω πλευρ9ς του
ποδιο> να εναι κατακρυφο και κ9θετο προς τη διε>θυνση κρο>σης
± 3° και το µεσοβελιαο εππεδο του ποδιο> να εναι
ευθυγραµµισµ?νο µε τον βραχονα του εκκρεµο>ς. Η 9ρθρωση του
γνατος ρυθµζεται εντς της περιοχς τιµ%ν 1,5 ± 0,5 g πριν απ
κ9θε δοκιµ. Η 9ρθρωση του αστραγ9λου ρυθµζεται κατ9 τροπο
%στε οι κινσεις να εναι ελε>θερες και εν συνεχεα περισφγγεται
σο χρει9ζεται για να διατηρεται σταθερ το πδι επ του φ>λλου
PTFE.

2.3.5.

Το συµπαγ?ς κρουστικ εκκρεµ?ς αποτελεται απ οριζντιο
κ>λινδρο διαµ?τρου 52 mm και βραχονα στριξης διαµ?τρου
191 mm (σχµα 4). Ο κ>λινδρος ?χει µ9ζα 1,25 ± 0,02 kg, στην
οποα περιλαµβ9νονται τα ργανα µ?τρησης και οποιοδποτε τµµα
του βραχονα στριξης εντς του κυλνδρου. Ο βραχονας του
εκκρεµο>ς ?χει µ9ζα 285 ± 5 g. Η µ9ζα των περιστρεφοµ?νων µερ%ν
του 9ξονα στον οποο εναι προσαροσµ?νος ο βραχονας στριξης
δεν πρ?πει να υπερβανει τα 100 g. Η απσταση µεταξ> του
κεντρικο> οριζντιου 9ξονα του κρουστικο> κυλνδρου και του
9ξονα περιστροφς του εκκρεµο>ς πρ?πει να εναι 1 250 ± 1 mm. Ο
κρουστικς κ>λινδρος τοποθετεται µε το διαµκη του 9ξονα
ορντιο και κ9θετο προς την διε>θυνση της κρο>σης. Το εκκρεµ?ς
πρ?πει να κτυπ9 το π?λµα σε απσταση 62 ± 2 mm απ τη β9ση της
φτ?ρνας η οποα ακουµπ9 σε συµπαγ οριζντια επιφ9νεια κατ9
τρπο %στε ο διαµκης κεντρικς 9ξονας του βραχονα του
εκκρεµο>ς να σχηµατζει µε την κατακρυφο γωνα το αν%τερο 1
κατ9 τη στιγµ της κρο>σης. Το κρουστικ εκκρεµ?ς πρ?πει να
διαθ?τει σ>στηµα καθοδγησης %στε να αποφε>γεται οποιαδποτε
σηµαντικ πλ9για, κατακρυφη  περιστροφικ κνηση κατ9 τη
χρονικ στιγµ 0.
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2.3.6.

Μεταξ> διαδοχικ%ν δοκιµ%ν στο διο πδι πρ?πει να παρεµβ9λλεται
δι9λειµµα τουλ9χιστον 30 λεπτ%ν της %ρας.

2.3.7.

Το σ>στηµα καταγραφς των δεδοµ?νων, περιλαµβανοµ?νων των
µορφοτροπ?ων, πρ?πει να πληρε τις προδιαγραφ?ς για την κλ9σ;η
δια>λου 600 (CFC 600), πως περιγρ9φεται στο προσ9ρτηµα 5 του
παρντος παραρτµατος.

2.4.

Προδιαγραφ επιδ σεων

2.4.1.

Qταν η φτ?ρνα κ9θε ποδιο> κρο>εται µε ταχ>τητα 4,4 ± 0,1 m/s
σ>µφωνα µε το σηµεο 2.3, η µ?γιστη επιτ9χυνση του εκκρεµο>ς
πρ?πει να εναι 295 ± 50 Nm.

3.

∆ΟΚΙΜΗ ΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟ∆ΙΟΥ (ΜΕ
ΥΠΟ∆ΗΜΑ)

3.1.

Σκοπς της δοκιµς αυτς εναι η µ?τρηση της αντδρασης του
υποδµατος καθ%ς και της σ9ρκας της φτ?ρνας και του αστραγ9λου
του ανδρεικ?λου Hybrid III σε ακριβ%ς καθορισµ?νες κρο>σεις
εκκρεµο>ς µε συµπαγ?ς µ?τωπο κρο>σης.

3.2.

Χρησιµοποιο>νται πλρη συγκροτµατα αριστερς (86-5001-001) και
δεξι9ς (86-5001-002) κνµης του Hybrid III, εφοδιασµ?να µε
συγκροτµατα Ι αριστερο> (78051-614) και δεξιο> (78051-615)
ποδιο> και αστραγ9λου και µε συγκροτµατα γνατος. Για τη
στερ?ωση του συγκροτµατος γνατος (7805116 Rev. Β) στη δι9ταξη
δοκιµς χρησιµοποιεται ο προσοµοιωτς φορτου του µηρο> (78051319 Rev. Α). Το πδι πρ?π&egr;ι να φ?ρει το υπδηµα που ορζεται
στο παρ9ρτηµα 2 προσ9ρτηµα 3 σηµεο 2.9.2.

3.3.

∆ιαδικασα δοκιµς

3.3.1.

Κ9θε συγκρτηµα κνµης διατηρεται επ τ?σσερις %ρες πριν απ τη
δοκιµ σε θερµοκρασα 22 ± 3 °C και σχετικ υγρασα 40 ± 30 %. Στη
δι9ρκεια αυτ δεν περιαµβ9νεται ο χρνος που χρει9ζεται για την
επτευξη σταθερ%ν συνθηκ%ν.

3.3.2.

Πριν απ τη δοκιµ, η επιφ9νεια πρσκρουσης σην σλα του
υποδµατος καθαρζεται µε καθαρ παν εν% το µ?τωπο κρο>σης
του εκκρεµο>ς καθαρζεται µε ισοπροπυλικ αλκολη  9λλη
ισοδ>ναµη ουσα. Πρ?πει να διαπιστ%νεται τι δεν υπ9ρχουν
εµφανες βλ9βες στο ?νθεµα της φτ?ρνας που απορροφ9 την
εν?ργεια κρο>σης.

3.3.3.

Ευθυγραµµζεται το επιταχυνσιµετρο του κρουστικο> εκκρεµο>ς
κατ9 τροπο %στε ο ευασθητος 9ξον9ς του να εναι παρ9λληλος
προς το διαµκη κεντρικ 9ξονα του εκκρεµο>ς.

3.3.4.

Το συγκρτηµα κνµης στερε%νεται στο υποστριγµα σ>µφωνα µε
τ;ο σχµα 3. Το υποστριγµα δοκιµς πρ?πει να στερε%νεται %στε να
αποφε>γεται οποιαδποτε µετακνηση κατ9 την κρο>ση. Ο
κεντρικς 9ξονας του προσοµοιωτ φορτου του µηρο> (78051-319)
πρ?πει να εναι κατακρυφος ± 0,5°. Το σ>στηµα συγκρ9τησης
ρυθµζεται %στε η γραµµ που εν%νει τη χαλωτ 9ρθρωση του
γον9του µε τον κοχλα προσαρµογς του αστρ9γαλου να εναι
οριζντια ± 3°, εν% η φτ?ρνα να ακουµπ9 σε εππεδη επιφ9νεια απ
δ>ο φ>λλα υλικο> µε χαµηλ συντελεστ τριβς (PTFE). Πρ?πει να
εξασφαλζεται τι η σ9ρκα της κνµης ευρσκεται λη προς την
γειτονικ προς το γνατο 9κρη της κνµης. Ο αστρ9γαλος
ρυθµζεται κατ9 τρπο %στε το εππεδο της κ9τω πλευρ9ς του
ποδιο> να εναι κατακρυφο και κ9θετο προς τη διε>θυνση κρο>σης
± 3° και το µεσοβελιαο εππεδο του ποδιο> και του υποδµατος να
εναι ευθυγραµµισµ?νο µε τον βραχονα του εκκρεµο>ς. Η 9ρθρωση
του γνατος ρυθµζεται εντς της περιοχς τιµ%ν 1,5 ± 0,5 g πριν απ
κ9θε δοκιµ. Η 9ρθρωση του αστραγ9λου πρ?πει να ρυθµζεται
κατ9 τρπο %στε να εναι µνον σο σφιχτ χρει9ζεται για να
διατηρεται σταθερ το πδι επ του φ>λλου PTFE.

3.3.5.

Το συµπαγ?ς κρουστικ εκκρεµ?ς αποτελεται απ οριζντιο
κ>λινδρο διαµ?τρου 50 ± 2 mm και βραχονα στριξης διαµ?τρου
19 ± 1 mm (σχµα 4). Ο κ>λινδρος ?χε µ9ζα 1,25 ± 0,02 kg, στην οποα
περιλαµβ9νονται τα ργανα µ?τρησης και οποιοδποτε τµµα του
βραχονα στριξης εντς του κυλνδρου. Ο βραχονας του εκκρεµο>ς
?χει µ9ζα 285 ± 5 g. Η µ9ζα των περιστρεφοµ?νων µερ%ν του 9ξονα
στον οποο εναι προσαρµοσµ?νος ο βραχονας στριξης δεν πρ?πει
να υπερβανει τα 100 g. Η απσταση µεταξ> του κεντρικο>
οριζντιου 9ξονα του κρουστικο> κυλνδρου και του 9ξονα
περιστροφς του εκκρεµο>ς πρ?πει να εναι 1 250 ± 1 mm. Ο
κρουστικς κ>λινδρος τοποθετεται µε τον διαµκη του 9ξονα
οριζντιο και κ9θετο προς τη διε>θυνση της κρο>σης. Το
(εκκρεµ?ς πρ?;πει να κτυπ9 το π?λµα σε απσταση 62 ± 2 mm απ
τη β9ση της φτ?ρνας η οποα ακουµπ9 σε συµπαγ οριζντια
επιφ9νεια κατ9 τρπο %στε ο διαµκης κεντρικς 9ξονας του
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βραχονα του εκκρεµο>ς να σχηµατζει µε την κατακρυφο γωνα το
αν%τερο 1° κατ9 τη στιγµ της κρο>σης. Το κρουστικ εκκρεµ?ς
πρ?πει να διαθ?τει σ>στηµα καθοδγησης %στε να αποφε>γεται
οποιαδποτε σηµαντικ πλ9για, κατακρυφη  περιστροφικ κνηση
κατ9 τη χρονικ στιγµ 0.
3.3.6.

Μεταξ> διαδοχικ%ν δοκιµ%ν στο διο πδι πρ?πει να παρεµβ9λλεται
δι9λειµµα τουλ9χιστον 30 λεπτ%ν της %ρας.

3.3.7.

Το σ>στηµα καταγραφς των δεδοµ?νων, περιλαµβανοµ?νων των
µορφοτροπ?ων, πρ?πει να πληρε τις προδιαγραφ?ς για την κλ9ση
δια>λου 600 (CFC 600), πως περιγρ9φεται στο προσ9ρτηµα 5 του
παρντος παραρτµατος.

3.4.

Προδιαγραφ επιδ σεων

3.4.1.

Qταν το τακο>νι κ9θε υποδµατος κρο>εται µε ταχ>τητα 6,7 ± 0,1 m/
s σ>µφωνα µε το σηµεο 3.3, η µ?γιστη θλιπτικ δ>ναµη στην κνµη
(Fz) πρ?πει να εναι 3,3 ± 0,5kN.
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Σχµα 1
∆οκιµ κροσης στο εµπρ σθιο µρος του ποδιο
Προδιαγραφς διταξης δοκιµς
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Σχµα 2
∆οκιµ κροσης στο οπσθιο µρος του ποδιο (χωρς υπ δηµα)
Προδιαγραφς διταξης δοκιµς

1996L0079 — EL — 02.02.2000 — 001.001 — 48
!M1
Σχµα 3
∆οκιµ κροσης στο οπσθιο µρος του ποδιο (µε υπ δηµα)
Προδιαγραφς διταξης δοκιµς
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Σχµα 4
Κρουστικ εκκρεµς

