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nutno zrušit nejpozději do června 2021.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz
www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 135 Nedestruktivní zkoušení, subkomise
SC 3 Ultrazvukové zkoušení ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 138 Evropského výboru pro normalizaci
(CEN), Nedestruktivní zkoušení v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN
(Vídeňská dohoda).
Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

Úvod
Tento dokument má stejnou strukturu jako v ISO 5577, ale bere v úvahu pouze termíny související
s ultrazvukovými poli (phased arrays).
Obecné termíny již definované v ISO 5577 platí také pro ultrazvuková pole (phased arrays).

1 Předmět normy
Tento dokument definuje termíny používané při ultrazvukovém zkoušení s použitím polí (phased
arrays). To zahrnuje technologii phased array a technologii zpracování signálu pomocí polí (arrays),
např. snímání úplné matice (FMC) (3.3.1.28) a technika úplné fokusace (TFM) (3.3.1.35).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

