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Úvod

Tato mezinárodní norma patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji
možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obsahem ovlivňuje všechny
články řetězce norem ve všeobecné matici GPS.

K usnadnění čtení a porozumění této mezinárodní normě je nezbytné se odkazovat na ISO 17450-1 a
ISO/TS 17450-2.

Geometrické charakteristiky existují ve třech „světech“:

svět jmenovité geometrické definice, kde ideální reprezentace budoucího obrobku je definováno●

konstruktérem;
svět specifikace, kde několik reprezentací budoucího obrobku jsou představovány konstruktérem;●

svět ověření, kde jeden nebo několik reprezentací daných obrobků jsou identifikovány v aplikacích měřicího●

postupu (postupů).

GPS specifikace definují požadavky přes geometrickou charakteristiku a podmínku.

Ve světě ověření mohou být matematické operace význačné od fyzikálních operací. Fyzikální operace
jsou operace založené na fyzikálních postupech; jsou všeobecně mechanické, optické nebo
elektromagnetické. Matematické operace je matematické šetření vzorkování obrobku. Toto šetření je
všeobecně dosaženo výpočtem nebo elektronickým šetřením.

Je důležité porozumět vztahu mezi těmito třemi světy.

Tyto specifikace, charakteristiky a podmínky, všeobecně stanovené v této mezinárodní normě se
dobře hodí k stanovení požadavků tuhých částí a montáží a mohou také být aplikovány na pružné
části a montáže.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné termíny pro geometrické specifikace, charakteristiky
a podmínky. Tyto definice jsou založeny na pojmech vypracovaných v ISO 17450-1 a ISO 22432 a jsou
dány použitím matematického popisu založeného na příloze B ISO 17450-1:2011.

Tato mezinárodní norma není určena pro průmyslové použití jako takové mezi konstruktéry, ale má
sloužit jako „mapa cesty“ ke zmapování požadavků na základě geometrických prvků, což umožní



budoucí normalizaci pro průmysl a vytváření softwaru stejným způsobem.

Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné typy geometrických charakteristik a podmínek, které
mohou být použity v GPS. Tyto popisy jsou aplikovatelné na

obrobek,●

montáž,●

populace obrobků, a●

populace montáží.●

Tyto definice jsou založeny na pojmech operátorů a principu duality obsaženém v ISO 17450-1
a ISO/TS 17450-2 a na popisu typů geometrických prvků definovaných v ISO 22432.

Koncepčně, tyto operátory specifikace mohou být použity jako operátory specifikace nebo jako
operátory ověření (princip duality).

Tato mezinárodní norma není určena k stanovení GPS specifikací, symboliky nebo jiných typů výrazů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


