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schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která
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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-09-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.
Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Švýcarska a Turecka.
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jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.



Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 17450-2:2012) 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 dubna 2013 dát 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 dubna 2013.

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, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 17450-2:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 17450-2:2012 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 Mezi-
národní 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 17450-2 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213, Geometrické požadavky na
výrobky a jejich ověřování.

Toto první vydání ISO 17450-2 zrušuje a nahrazuje ISO/TS 17450-2:2002, které bylo technicky
revidováno. Rovněž obsahuje technickou opravu ISO/TS 17450-2:2002/Cor.1:2004.

ISO 17450 sestává z následujících částí se společným názvem Geometrické specifikace produktu
(GPS) – Obecné pojmy:

–    Část 1: Model pro geometrickou specifikaci a ověření

–    Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory, nejistoty a neurčitosti



Úvod
Tato část ISO 17450 je dokumentem geometrických specifikací produktu (GPS) a je považována za
globální normu GPS (viz ISO/TR 14638). V matici obecné specifikace GPS ovlivňuje všechny články
řetězců norem.

ISO/GPS Masterplan uvedený v ISO/TR 14638 poskytuje přehled o systému ISO/GPS, jehož součástí
je tento dokument. 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 17450 k jiným normám a k matici GPS je uvedeno
v příloze C.

Tato část ISO 17450 pokrývá několik základních problémů společných všem normám GPS
vypracovaným v ISO/TC 213 a tím, že představuje základní zásady GPS a procesy specifikace
a ověření, vysvětluje některé základní myšlenky a uvádí výchozí stav pro normy vypracované touto
technickou komisí.

Nutno poznamenat, že tyto myšlenky – a rovněž další myšlenky a koncepty uplatňované v ISO/TC 213 –
podléhají vývoji a zdokonalování, protože jejich pochopení a porozumění se dále vyvíjí v průběhu
pokračující normativní práce technické komise.



1 Předmět normy
Tato část ISO 17450 stanovuje termíny, které se vztahují k specifikacím, operátorům (a operacím)
a nejistotám používaným v normách o geometrických specifikacích produktů (GPS). Předkládá
základní zásady GPS a zabývá se dopadem nejistoty na tyto zásady a zkoumá procesy specifikace
a ověření, které se používají u GPS.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN EN ISO 14978:2007, která přejímala ISO 14978:2006, byla zrušena z důvodu nahrazení
mezinárodní normy novějším vydáním ISO 14978:2018 zavedenou v ČSN EN ISO 14978:2019 a
je dostupná v informačním centru ČAS.


