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Předmluva  Foreword



ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
je celo-
světová 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 orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO
úzce spolupracuje s Mezinárodní
elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 ISO (the International Organization for
Standardization) is a worldwide federation of
national standards bodies (ISO member
bodies). The work of preparing International
Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body
interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right
to be represented on that committee.
International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take
part in the work. ISO collaborates closely with
the International Electrotechnical Commission
(IEC)
on all matters of electrotechnical
standardization.

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

 International Standards are drafted in
accordance with the rules given in the ISO/IEC
Directives, Part 2.

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

 The main task of technical committees is to
prepare International Standards. Draft
International Standards adopted by the
technical committees are circulated
to the member bodies for voting. Publication as
an International Standard requires approval by
at least
75 % of the member bodies casting a vote.

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

 Attention is drawn to the possibility that some
of the elements of this document may be the
subject of patent rights. ISO shall not be held
responsible for identifying any or all such
patent rights.

ISO 5459 byl vypracován technickou komisí
ISO/TC 213, Geometrické požadavky na
výrobky a jejich ověřování.

 ISO 5459 was prepared by Technical
Committee ISO/TC 213, Dimensional and
geometrical product specification and
verification.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první
vydání (ISO 5459:1981), které bylo technicky
revidováno.

 This second edition cancels and replaces the
first edition (ISO 5459:1981), which has been
technically revised.

Úvod  Introduction
ISO 5459 je normou geometrické specifikace
produktu (GPS) a je považována za obecnou
normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obsahem
ovlivňuje články 1 až 3 řetězce norem
základen.

 ISO 5459 is a geometrical product
specification (GPS) standard and is to be
regarded as a general GPS standard (see
ISO/TR 14638). It influences the chain links
1 to 3 of the chain of standards on datums.

ISO/GPS Masterplan uvedený v ISO/TR 14638
posky-
tuje přehled o systému ISO/GPS, jehož součástí
je tato norma. Základní pravidla ISO/GPS
uvedená v ISO 8015 použitá v této normě
a výchozí rozhodovací pravidla uvedená
v ISO 14253-1 použitá ke specifikacím zho-
toveným v souladu s touto normou, není-li jinak
indi-
kováno.

 The ISO/GPS Masterplan given in
ISO/TR 14638 gives an overview of the
ISO/GPS system of which this standard is
a part. The fundamental rules of ISO/GPS
given in ISO 8015 apply to this standard and
the default decision rules given in ISO 14253-1
apply to specifications made in accordance
with this standard unless otherwise indicated.



Pro více podrobnější informace o vztahu této
meziná-
rodní normy k modelu matice GPS, viz
přílohu G.

 For more detailed information of the relation of
this International Standard to the GPS matrix
model, see Annex G.

Pro konečnou prezentaci (proporce a rozměry)
značek geometrického tolerování, viz
ISO 7083.

 For the definitive presentation (proportions
and dimensions) of symbols for geometrical
tolerancing, see ISO 7083.

Předchozí verze ISO 5459 se zabývala pouze
rovi-
nami, válci a koulemi, použitými jako základny.
Je třeba zvážit všechny druhy povrchů, které
jsou stále více využívány v průmyslu. Definice
tříd povrchů, jak jsou uvedeny v příloze B, jsou
vyčerpávající a jednoznačné.

 The previous version of ISO 5459 dealt only
with planes, cylinders and spheres being used
as datums. There is a need to consider all types
of surfaces, which are increasingly used in
industry. The definitions of classes of surfaces
as given in Annex B are exhaustive and
unambiguous.

Pro toto vydání ISO 5459 platí nové pojmy
a termíny, které nebyly v předchozích ISO GPS
normách. Tyto pojmy jsou podrobně popsány
v ISO/TR 14638, ISO 17450-1 a ISO 17450-2;
proto se doporučuje odka-
zovat se na tyto normy při použití ISO 5459.

 This edition of ISO 5459 applies new concepts
and terms that have not been used in previous
ISO GPS standards. These concepts are
described in detail
in ISO/TR 14638, ISO 17450-1 and
ISO 17450-2; therefore, it is recommended to
refer to these standards when using ISO 5459.

Tato mezinárodní norma poskytuje nástroje pro
vyjá-
dření omezení umístění nebo omezení
orientace, nebo obou, pro toleranční pole.
Neposkytuje informace o vztahu mezi
základnami a soustavami základen a funkčních
požadavků nebo aplikací.

 This International Standard provides tools to
express location or orientation constraints, or
both, for a tolerance zone. It does not provide
information about the relationship between
datums or datum systems and functional
requirements or applications.

1 Předmět normy  1 Scope
Tato mezinárodní norma specifikuje
terminologii, pra-
vidla a metodiku pro indikaci a pochopení
základen a soustav základen v technické
dokumentaci produktu. Tato mezinárodní
norma také poskytuje vysvětlení, která
pomáhají uživateli v pochopení konceptu.

 This International Standard specifies
terminology, rules and methodology for the
indication and understanding of datums and
datum systems in technical product
documentation. This International Standard also
provides explanations to assist the user in
understanding the concepts involved.

Tato mezinárodní norma stanovuje operátory
specifi-
kace (viz ISO 17450-2), používané ke stanovení
zákla-
den nebo soustavy základny. Operátory ověření
(viz ISO 17450-2) mohou mít různé podoby
(fyzickou nebo matematickou) a nejsou
předmětem této mezinárodní normy.

 This International Standard defines the
specification operator (see ISO 17450-2) used
to establish a datum or datum system. The
verification operator (see ISO 17450-2) can
take different forms (physically or
mathematically) and is not the subject of this
International Standard.

POZNÁMKA Podrobná pravidla pro požadavky
maxima a minima materiálu pro základny jsou
uvedena v ISO 2692.

 NOTE The detailed rules for maximum and
least material requirements for datums are
given in ISO 2692.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.



1)    ČSN ISO 128-24:2001, která přejímala ISO 128-24:1999, byla zrušena z důvodu nahrazení
ISO 128-24 mezinárodní normou ISO 128-2, je dostupná v informačním centru ČAS a je
nahrazena normou ČSN EN ISO 128-2.

2)    ČSN EN ISO 1101:2006, která přejímala ISO 1101:2004, byla zrušena z důvodu nahrazení
mezinárodní normy novějším vydáním, je dostupná v informačním centru ČAS a je nahrazena
normou ČSN EN ISO 1101:2020.

3)    ČSN EN ISO 2692:2007, která přejímala ISO 2692:2006, byla zrušena z důvodu nahrazení
mezinárodní normy novějším vydáním, je dostupná v informačním centru ČAS a je nahrazena
normou ČSN EN ISO 2692:2022.

4)    ČSN EN ISO 3098-0, která přejímala ISO 3098-0, byla zrušena z důvodu nahrazení ISO
3098-0 mezinárodní normou ISO 3098-1, je dostupná v informačním centru ČAS a je nahrazena
normou ČSN EN ISO 3098-1.

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


