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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 25378:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213 Rozměrové
a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC
290 Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování, jejíž sekretariát zabezpečuje
AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2011 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2011.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech
patentových práv.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, české republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 25378:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 25378:2011 bez jakýchkoliv modifikací.
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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.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavní činností technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75% hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO neodpovídá za uvedení některého nebo všech takových patentových práv.

Dokument ISO 25378 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213, Geometrické požadavky na
výrobky a jejich ověřování.



Úvod
Tato mezinárodní norma patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji
možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obsahem ovlivňuje všechny
články řetězu norem ve všeobecné matici GPS.

K usnadnění čtení a porozumění této mezinárodní normě je nezbytné se odkazovat na ISO 17450-1
a ISO/TS 17450-2.

Geometrické charakteristiky existují ve třech „oblastech“:

–    oblast jmenovité definice, kde ideální zobrazení budoucí součásti je stanoveno konstruktérem;

–    oblast specifikace, kde konstruktér představí několik zobrazení budoucí součásti;

–    oblast ověřování, kde jedno (nebo více) zobrazení dané součásti je určeno pro aplikaci postupu
(postupů) měření.

Specifikace GPS stanoví požadavky prostřednictvím geometrických charakteristik a podmínek.

V oblasti ověřování mohou být matematické operace význačné pro fyzikální operace. Fyzikální operace
jsou operace založené na fyzikálních postupech, které jsou obecně mechanické, optické nebo
elektromagnetické. Matematické operace jsou matematická zpracování vzorkování součásti. Toto
zpracování je obecně dosaženo výpočtem nebo elektronickým zpracováním.

Je důležité porozumět vztahu mezi těmito třemi oblastmi.

Tyto specifikace, charakteristiky a podmínky, obecně stanovené v této mezinárodní normě se dobře
hodí ke stanovení požadavků tuhých částí a sestav a mohou být také aplikovány na poddajné části
a sestavy.



1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje obecné termíny pro geometrické specifikace, charakteristiky
a podmínky. Tyto definice jsou založeny na pojmech vypracovaných v ISO 17450-1 a ISO 22432 a jsou
stanoveny s použitím matematického popisu uvedeného v příloze B v ISO 17450-1:2011.

Tato mezinárodní norma není určena pro průmyslové použití jako takové mezi konstruktéry, ale
klade za cíl sloužit jako „plán postupu“ zmapování požadavků na základě geometrických prvků, tedy
umožňuje budoucí normalizaci pro průmysl a zhotovitele softwarů odpovídajícím způsobem.

Tato mezinárodní norma stanovuje obecné typy geometrických charakteristik a podmínek, které
mohou být použity v GPS. Tyto popisy lze aplikovat na:

–    součást,

–    sestavu,

–    populaci součástí a

–    populaci sestav.

Tyto definice jsou založeny na pojmech operátorů a principu duality obsaženém v ISO 17450-1
a ISO/TS 17450-2 a na popisu typů geometrických prvků definovaných v ISO 22432.

Koncepčně se tyto operátory specifikací mohou použít jako operátory specifikace nebo jako
operátory ověření (princip duality).

Tato mezinárodní norma není určena ke stanovení GPS specifikací, symboliky nebo jiných typů
výrazů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN P CEN ISO/TS 17450-2, která přejímala ISO/TS 17450-2, byla zrušena z důvodu
nahrazení mezinárodní normy normou ISO 17450-2:2012 a je dostupná v informačním centru
ČAS.


