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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 25178-3 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213, Rozměrové a geometrické
specifikace produktu a jejich ověřování.
ISO 25178 sestává z následujících částí se společným názvem Geometrické specifikace produktu
(GPS) – Textura povrchu: Plocha:
– Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu
– Část 3: Operátory specifikací
– Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu
– Část 70: Fyzické standardy měření (etalony)
– Část 71: Softwarové standardy měření (etalony)
– Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů
– Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda)
– Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrická mikroskopie
s fázovým posuvem)
– Část 604: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (spojité skenovací interferometry)
– Část 701: Kalibrace a měřicí standardy pro dotykové (hrotové) přístroje
Následující části se připravují:
– Část 1: Indikace textury povrchu
– Část 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (bodová samozaostřovací sonda)
– Část 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (změna zaostření)

Úvod
Tato část souboru ISO 25178 je normou geometrické specifikace produktu (GPS) a považuje se za
obecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje článek 3 v řetězci norem pro texturu povrchu
plochy.
ISO GPS Masterplan uvedený v ISO/TR 14638 poskytuje přehled o systému ISO/GPS, jehož součástí
je tato část. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 jsou použitá v tomto dokumentu.
Výchozí rozhodovací pravidla uvedená v ISO 14253-1 jsou použitá ke specifikacím zhotoveným
v souladu s tímto dokumentem, není-li uvedeno jinak.
Více podrobných informací o vztahu této části ISO 25178 k maticovému modelu GPS je uvedeno
v příloze E.
Tato část ISO 25178 se týká operátorů specifikace podle ISO 17450-2.

1 Předmět normy
Tato část ISO 25178 specifikuje úplný operátor specifikace pro texturu povrchu (měřítkem vymezené
povrchy) pomocí plošných metod.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)

ČSN EN ISO 14660-1:2000, která přejímala ISO 14660-1:1999, byla zrušena z důvodu
nahrazení mezinárodní normy normou ISO 17450-1 a je dostupná v informačním centru ČAS.

2)

ISO/TS 16610-1:2006 byla zrušena a nahrazena normou ISO 16610-1:2015 zavedenou v ČSN
EN ISO 16610-1:2015 a je dostupná v informačním centru ČAS.

