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Úvod
Tato část ISO 12180 patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji možné
považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obsahem ovlivňuje článek 3 řetězu
norem tvaru povrchu (nezávisle na základně).
ISO/GPS Směrný plán uvedený v ISO/TR 14638 podává přehled systému ISO/GPS jehož tato část ISO
12180 je částí. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá v této části ISO 12180
a výchozí rozhodující pravidla uvedená v ISO 14253-1 použitá ke specifikacím provedeným v souladu
s touto částí ISO 12180, není-li jinak indikováno.
Pro více podrobnější informace o vztahu této části ISO 12180 k ostatním normám a modelu matice
GPS, viz přílohu C.
Tato část ISO 12180 specifikuje operátory specifikace v souladu s ISO 17450-2 pro válcovitost
integrálních prvků.
V době vydání této části ISO 12180, ISO/TC 213 nebyla schopna dosáhnout konsensu na výchozí
hodnoty filtrů vlny na otáčku (UPR), poloměru snímací sondy a metodě asociace (referenční válec). To
znamená, že je nezbytné pro specifikaci válcovitosti výslovně určit hodnoty, které je nutno použít pro
tyto operace specifikace tak, aby byl jednoznačný.
Tedy, pokud specifikace není výslovně určena, které hodnoty se mají použít pro jeden nebo více
těchto operátorů, je specifikace nejistá (viz ISO 17450-2) a dodavatel může použít jakoukoli hodnotu
pro operátor (operátory), která není předepsána při zjišťování shody.

Extrahování dat vždy zahrnuje aplikaci určitého filtračního procesu. Přídavné filtrování extrahovaných
dat může nebo nemusí být aplikováno. Tímto přídavným filtrem může být filtr střední čáry (Gaussův,
spline, vlnový, apod.) nebo nelineární filtr (např. morfologický filtr). Typ filtrování ovlivňuje definici
válcovitosti a operátory specifikace a proto musí být jednoznačně stanoven.
POZNÁMKA 1 Filtrování dotekem není samo o sobě dostatečné k vyhlazení profilu. Za jistých okolností
může vyvolat klamný vysokofrekvenční obsah, dávající nesprávné hodnoty. K opravě toho se používá
filtr s dlouhou vlnovou délkou. Používá se Gaussův filtr, protože vyjadřuje současný stav techniky
v mezinárodních normách. Tento filtr má určité nedostatky, např. může zkreslit spíše než vyloučit
některé prvky drsnosti povrchu a může zkreslit, spíše než správně přenést některé prvky vlnitosti.
Přepokládá se, že nové filtry, vyvíjené v rámci ISO, nabídnou lepší řešení pro řadu těchto situací.
POZNÁMKA 2 Pokud se použije menší poloměr zaoblení doteku než je předepsána pro danou délku
cut-off, bude výsledná naměřená hodnota všeobecně vyšší. Tato skutečnost je obvykle nevýznamná.
Pokud se použije větší poloměr zaoblení doteku, bude výsledná naměřená hodnota všeobecně nižší.
Množství změny je silně závislá na měřeném povrchu.
POZNÁMKA 3 Měřicí síla 0 N je zvolena k vyloučení vlivů pružné deformace obrobku z operátoru
specifikace. Na kovových površích adekvátní tloušťky je účinek běžně se vyskytujících měřicích sil
zanedbatelný.
POZNÁMKA 4 Klamné signály a jiné problémy během zjišťování (viz přílohu A) způsobené vyšším
obsahem harmonických složek ve směrech kruhovitosti a přímosti mohou způsobit nejistotu
specifikace.
Tato část ISO 12180 není určena k zakázání žádného způsobu měření válcovitosti.
1 Předmět normy
Tato část ISO 12180 specifikuje kompletní operátor specifikace pro válcovitost pouze kompletních
integrálních prvků, tj. geometrické charakteristiky prvků typu válce.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

