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Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru 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, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref.
č. EN ISO 14978:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 14978:2006) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213 „Rozměrové a
geometrické specifikace výrobků a jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 290
„Rozměrové a geometrické specifikace výrobků a jejich ověřování“, jejíž sekretariát zabezpečuje
AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2007 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 ledna 2007.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 14978:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 14978:2006 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod  Introduction

Tato mezinárodní norma je normou pro
Geometrické specifikace výrobků (GPS) a je
považována za všeobecnou normu GPS (viz
ISO/TR 14638). Ovlivňuje sloupec 5 a 6
všech norem řetězce ve všeobecné matici
GPS.

 This International Standard is a Geometrical
Product Specification (GPS) standard and is
to be regarded as a global GPS standard (see
ISO/TR 14638). It influences link 5 and 6 of
all chain of standards in the general GPS
matrix.

Pro podrobnější informaci o vztahu této
mezinárodní normy k dalším normám a
maticovému modelu GPS viz příloha C.

 For more detailed information of the relation
of this International Standard to other
standards and the GPS matrix model, see
Annex C.

Tato mezinárodní norma obsahuje návod pro
tvorbu norem pro specifické měřicí vybavení.

 This International Standard contains
guidance for writing the standards for
specific measuring equipment.

Tato mezinárodní norma je určena k tomu,
aby poskytla uživateli základní vědomosti o
použití norem ISO pro měřicí vybavení pro
GPS. Tato mezinárodní norma představuje a
definuje všeobecné pojmy k používání ve
spojení s měřicím vybavením pro GPS s cílem
vyloučit četná opakování v 50 normách ISO
pro specifické měřicí vybavení pro GPS. Tato
norma je také návodem pro výrobce k
vyhodnocení a prezentaci specifikací
vlastností měřicího vybavení pro GPS.

 This International Standard is intended to
give the user a basic understanding of the
use of ISO standards for GPS measuring
equipment. This International Standard
presents and defines general concepts to be
used in connection with GPS measuring
equipment to avoid multiple repetitions in
the 50 standards for specific GPS measuring
equipment. This International Standard is
also intended as guidance for the
manufacturer to evaluate and present
specifications for characteristics for GPS
measurement equipment.

Tato mezinárodní norma by měla být při ruce
při čtení a používání norem ISO pro měřicí
vybavení pro GPS.

 This International Standard should be close
at hand when reading and using ISO
standards for a specific GPS measuring
equipment.
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