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Úvod
Tato část ISO 14253 je všeobecnou normou GPS (viz ISO/TR 14638:1995). Tato všeobecná norma GPS
svým obsahem ovlivňuje všechny články 4, 5 a 6 řetězu norem.

ISO/GPS Směrný plán uvedený v ISO/TR 14638 podává přehled systému ISO/GPS jehož částí je tento
normativní dokument. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá v tomto normativním
dokumentu a výchozí rozhodující pravidla uvedená v ISO 14253-1 použitá ke specifikacím
provedeným v souladu s tímto normativním dokumentem, není-li jinak indikováno.
Pro více podrobnější informace o vztahu této mezinárodní normy k ostatním normám a modelu matice
GPS, viz přílohu D.
Tato část ISO 14253 byla vypracována k podpoře ISO 14253-1. Tato část ISO 14253 zavádí
zjednodušený, iterativní proces koncepce a cestu vyhodnocení a stanovení nejistoty (norma nejistoty
a rozšíření nejistoty) měření a doporučení formátu normativního dokumentu a informace zprávy
nejistoty měření jak uvádí Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM). V mnoha případech, pouze
velmi omezené zdroje jsou nezbytné pro odhad nejistoty měření tohoto zjednodušeného, iterovaného
procesu, ale proces může vést k mírnému nadhodnocení nejistoty měření. Pokud je třeba přesnější
odhad nejistoty měření, musí být použito propracovanějšího procesu GUM.
Tento zjednodušený, iterativní proces metod GUM je určen pro měření GPS, ale může být použit i na
jiné oblasti průmyslové (aplikované) metrologie.
Nejistota měření a koncepce nakládání s nejistotou měření jsou důležité pro všechny technické funkce
uvnitř společnosti. Tato část ISO 14253 je relevantní k několika technickým funkcím, zahrnujících
management, konstrukci a vývoj, výrobu, kvalitu a metrologii.
Tato část ISO 14253 je zvláštním významem ve vztahu k ISO 9000 systému prokazování kvality, např.
je to požadavek, že jsou vhodné metody monitorování a měření procesu systému managementu
kvality. Měření
nejistoty je opatření v procesu vhodnosti.
Tato část ISO 14253, nejistota výsledku procesu kalibrace a procesu měření zpracovává stejným
způsobem:
●
●

kalibrace je považována jako „měření metrologických charakteristik měřicího vybavení nebo etalonu“;
měření je považováno jako „měření geometrických charakteristik obrobku“.

Proto v mnoha případech bez rozdílu je vytvořen v textu mezi měřením a kalibrací. Termín „měření“ je
používán jako synonymum pro oboje.
1 Předmět normy
Tato část ISO 14253 dává návod na implementaci koncepce „Pokynu k odhadu nejistoty měření“
(zkráceně GUM), který lze uplatnit v průmyslu pro kalibraci (měření) norem a měřicího vybavení v této
oblasti GPS a měření charakteristik GPS obrobků. Cílem je dosáhnout plné informovanosti o tom, jak
dosáhnout prohlášení nejistoty a poskytnutí základu pro mezinárodní porovnání výsledků měření
a jejich nejistot (vztah mezi nakupujícím a dodavatelem).
Tato část ISO 14253 je určena k podpoře ISO 14253-1. Obě části jsou prospěšné pro všechny
technické funkce ve společnosti v interpretaci specifikací GPS [tj. charakteristiky tolerancí obrobku
a hodnoty největších dovolených chyb (MPE) pro metrologické charakteristiky měřicího vybavení].
Tato část ISO 14253 představuje Proces pro management nejistoty (PUMA), který je praktický,
iterativní proces založený na GUM pro stanovení nejistoty měření bez vyměnění základní koncepce
GUM. Je určena k všeobecnému použití pro stanovení nejistoty měření a dává prohlášení nejistoty pro:

●
●
●

jednotlivé výsledky měření;
porovnání dvou nebo více výsledků měření;
porovnání výsledků měření – z jednoho nebo více obrobků nebo kusů měřicího vybavení – s danými
specifikacemi [tj. největšími dovolenými chybami (MPE) pro metrologickou charakteristiku měřicího vybavení
nebo etalonu a meze tolerance pro charakteristiku obrobku, atd.], k prokázání shody nebo neshody se
specifikací.

Iterativní metoda je založena v podstatě na strategii hodní meze, tj. nadhodnocení nejistoty ve všech
úrovních, ale opakování kontroly nadhodnocení množství. Úmyslné nadhodnocení – a ne
podhodnocení – je nezbytné, aby bylo zabráněno špatným rozhodnutím na základě výsledků měření.
Množství nadhodnocení je řízeno ekonomickým vyhodnocením situace.
Iterativní metoda je nástrojem k maximalizování zisku a minimalizování nákladů při ekonomických
činnostech společnosti. Iterativní metoda/proces je se sama ekonomicky přizpůsobuje a je také
nástrojem pro změnu/omezení existující nejistoty v měření s cílem omezit náklady v metrologii
(výroba). Iterativní metoda umožňuje provést kompromis mezi rizikem, úsilím a náklady na odhad
nejistoty a rozpočet.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

