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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 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), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword -
Supplementary Information.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213 Geometrické požadavky na výrobky
a jejich ověřování.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje ISO/TS 16610-1:2006, která byla technicky revidována.

ISO 16610 sestává z následujících částí se společným názvem Geometrické specifikace produktu
(GPS) – Filtrace:

–    Část 1: Přehled a základní pojmy

–    Část 20: Lineární profilové filtry: Základní pojmy

–    Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry

–    Část 22: Lineární profilové filtry: Spline filtry

–    Část 28: Profilové filtry: Koncové vlivy

–    Část 29: Lineární profilové filtry: Spline vlnky

–    Část 30: Robustní profilové filtry: Základní pojmy

–    Část 31: Robustní profilové filtry: Gaussovy regresní filtry

http://www.iso.org/directives
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/iso/foreword.html


–    Část 32: Robustní profilové filtry: Spline filtry

–    Část 40: Morfologické profilové filtry: Základní pojmy

–    Část 41: Morfologické profilové filtry: Diskové a horizontální úsečkové filtry

–    Část 49: Morfologické profilové filtry: Techniky prostoru měřítek

–    Část 60: Lineární plošné filtry: Základní pojmy

–    Část 61: Lineární plošné filtry: Gaussovy filtry

–    Část 71: Robustní plošné filtry: Gaussovy regresní filtry

–    Část 85: Morfologické plošné filtry: Segmentace

Následující části jsou v přípravě:

–    Část 26: Lineární profilové filtry: Filtrace datových souborů formálně rovinného povrchu
s ortogonální síti

–    Část 27: Lineární profilové filtry: Filtrace datových souborů formálně válcového povrchu
s ortogonální síti

–    Část 45: Morfologické profilové filtry: Segmentace

–    Část 62: Lineární plošné filtry: Spline filtry

–    Část 69: Lineární plošné filtry: Spline vlnky

–    Část 70: Robustní plošné filtry: Základní pojmy



–    Část 72: Robustní plošné filtry: Spline filtry

–    Část 80: Morfologické plošné filtry: Základní pojmy

–    Část 81: Morfologické plošné filtry: Kulové a horizontální ploškové filtry

–    Část 89: Morfologické plošné filtry: Techniky prostoru měřítek



Úvod
Tato část ISO 16610 je normou geometrické specifikace produktu (GPS) a považuje se za obecnou
normu GPS (viz ISO/TR 14638). V matici GPS ovlivňuje články 3 a 6 v řetězci norem.

ISO/GPS Masterplan uvedený v ISO 14638 poskytuje přehled o systému ISO/GPS, jehož součástí je
tato část ISO 16610. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 jsou použitá v této části
ISO 16610. Výchozí rozhodovací pravidla uvedená v ISO 14253-1 jsou použitá ke specifikacím
zhotoveným v souladu s touto částí ISO 16610, není-li uvedeno jinak.

Více podrobných informací o vztahu této části ISO 16610 k maticovému modelu GPS je uvedeno
v příloze F.

Tato část ISO 16610 také uvádí terminologii a pojmy pro GPS filtraci. Tato část ISO 16610 zobecňuje
pojem filtrace. Soubor ISO 16610 představuje sadu nástrojů filtračních technik, které uživateli
umožňují zvolit vhodný filtr pro funkční požadavky. Jsou to základní mezinárodní normy, z nichž
vycházejí další dokumenty ISO.



1 Předmět normy
Tato část ISO 16610 definuje základní terminologii pro GPS filtraciNP1) a rámec pro základní
postupy používané při GPS filtraci.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA GPS filtrace (GPS filtration) znamená operaci filtrace zhotovenou
v rámci systému GPS.


