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Vysvětlivky k textu převzaté normy
Tato česká technická norma je dokumentem geometrických požadavků na výrobky (GPS) a je nutné ji
považovat za globální GPS dokument (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje články řetězců 4, 5 a 6 řetězců
norem.
Podrobnější informace o vztahu této technické normy k jiným normám a k maticovému modelu GPS jsou
uvedeny v příloze C.
Nejistota měření teploty a měření při jiné než normalizované referenční teplotě vede k nejistotě u výsledků
měření délky. Navíc měření při jiné než normalizované referenční teplotě vede k systematické chybě ve
výsledku měření.
Princip, kterým se zabývá tato technická norma, je ten, že se většina materiálů roztahuje nebo
smrš»uje, pokud se jejich teplota mění. Jestliže je teplota, při které se provádí měření, normální
referenční teplotou, je jmenovitá teplotní roztažnost nulová, ale nejistota při měření teploty vede k
nejistotě výsledku měření. Pokud se měření délky provádějí při teplotách jiných, než je normalizovaná
referenční teplota, bude existovat výsledná diferenciální teplotní roztažnost. Ta může vzniknout, je-li
měřicí přístroj seřizován, jak je tomu při srovnání s pracovním etalonem, tak i je-li používán k měření
součásti.
Pokud jsou známy teploty a odezva na teplotní změny u součásti, pracovního etalonu a měřicího

přístroje, mohou se provést korekce na různou teplotní roztažnost. Je nemožné znát přesně jak
teploty, tak i odezvu, takže bude existovat nejistota při korekci a výsledku měření. Tato technická
norma ukazuje, jak vypočítat odpovídající systematickou chybu a jak vyhodnotit teplotní příspěvek k
nejistotě měření.
Výsledná složka standardní nejistoty způsobená teplotními vlivy se musí kombinovat obvyklým způsobem
(viz GUM), aby se vyhodnotila kombinovaná standardní nejistota pro měření.
Pokud je to nutné, lze se opírat o vhodné pravidlo rozhodování (např. akceptovatelný zlomek tolerance
součásti nebo to pravidlo, které je obsaženo v ISO 14253-1) tak, že se může stanovit důsledek teplotně
vyvolané rozměrové nejistoty na rozhodnutí o shodě u součásti.
ČSN 01 4102 je určena na podporu ISO 1.
Je přípustné že se tato technická norma, vypracovaná na podporu ISO 1, bude muset uvést do
souladu s ISO/TS 17450-2, ale v době vydání byla tato prezentace jedinou prakticky možnou.
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Upozornění na národní poznámky
Do této technické normy byla k článku C.2 doplněna informativní národní poznámka.
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