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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15530-3:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213 „Rozměrové
a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 290
„Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“, jejíž sekretariát zabezpečuje
AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2012 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 dubna 2012.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN ISO/TS 15530-3:2007.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 15530-3:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 15530-3:2011 bez
jakýchkoliv modifikací.
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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 článek
6 řetězu norem rozměru, vzdálenosti, poloměru, úhlu, tvaru, orientace, umístění, házení a základen ve
všeobecné matici GPS.

ISO/GPS Směrný plán uvedený v ISO/TR 14638 podává přehled systému ISO/GPS jehož tento
dokument je částí. Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá v tomto dokumentu
a výchozí rozhodující pravidla uvedená v ISO 14253-1 použitá ke specifikacím provedeným v souladu
s tímto dokumentem, není-li jinak indikováno.

Pro více podrobnější informace na vztah této normy k všeobecné matici GPS, viz přílohu B.

Souřadnicové měřicí stroje (CMM) se staly nezbytným předpokladem pro ověření geometrie



v průmyslu. V souladu se souborem norem ISO 9000,

Souřadnicové měřicí stroje (CMM) se staly zásadní pro ověřování geometrie v průmyslu. Podle
souboru norem ISO 9000 se v systému managementu kvality vyžaduje, aby relevantní měřicí zařízení
bylo kalibrováno certifikovaným zařízením, které má známý a platný vztah k mezinárodně nebo
národně uznávaným normám, aby se zajistila návaznost. Podle Mezinárodní metrologického slovníku
základních a všeobecných pojmů v metrologii (VIM), zahrnuje kalibrace vedle zřízení vztahu mezi
naměřenými a správnými hodnotami veličiny – vyhodnocení nejistoty ve finálních výsledcích
(měřených veličinách) úkolu měření. Avšak metody vyhodnocení nejistoty pokrývající chyby vznikající
v nesčetných úkolech měření, které může CMM současně provádět, jsou často velmi složité. V těchto
případech se pravděpodobně zvyšuje riziko nerealistického odhadu nejistoty spojené s úkolem.

Cílem této části ISO 15530 je poskytovat experimentální techniku pro zjednodušení vyhodnocení
nejistoty měření pomocí CMM. V tomto experimentálním přístupu se měření provádějí stejným
způsobem jako skutečná měření, ale s kalibrovanými obrobky nebo etalony podobného rozměru
a geometrie namísto neznámých objektů určených k měření. Popis této experimentální techniky pro
vyhodnocení nejistoty měření je klíčový prvek této části ISO 15530. Normalizace takových postupů
pro vyhodnocení nejistoty slouží celosvětovému vzájemnému uznávání kalibrací a jiných výsledků
měření.

Tato část ISO 15530 je aplikovatelná pro nesubstituční měření obrobků nebo etalonů tam, kde je
měřicí výsledek dán indikací CMM. Dále je tato část ISO 15530 aplikovatelná na substituční měření,
kde se na rozdíl od nesubstitučního měření používá kontrolní etalon pro korigování systematických
chyb CMM. To obecně snižuje nejistotu měření a často se to používá zejména na poli kalibrace kalibru.

Tato část ISO 15530 popisuje jednu z několika metod vyhodnocení nejistoty, která bude popsána
v pozdějších dokumentech ISO. Protože se používá experimentální přístup, je jednoduché ji provádět
a poskytuje realistická stanovení nejistot měření.

Omezení této metody mohou být shrnuty jako: dostupnost artefaktů s dostatečně stanovenými
geometrickými charakteristikami, stálost, rozumné náklady a možnost kalibrování s dostatečně malou
nejistotou.

1 Předmět

Tato část ISO 15530 specifikuje vyhodnocení nejistoty měření pro výsledky měření získané pomocí
CMM (souřadnicové měřicí stroje) a s použitím kalibrovaných obrobků nebo měřicích standardů.
Poskytuje experimentální techniku pro zjednodušení vyhodnocení nejistoty měření pomocí CMM,
jejichž přístup (substituční měření) vede k měřením prováděným stejným způsobem jako současné
měření, ale s kalibrovanými obrobky podobného rozměru a geometrie namísto neznámých obrobků,
které se mají měřit.

Nesubstituční měření na CMM jsou také pokryta, jakož i požadavky postupu vyhodnocení nejistoty,
potřebné měřicí zařízení a opětovné ověření a mezioperační kontrola nejistoty měření.

POZNÁMKA Vyhodnocení nejistoty měření je vždy vztaženo k specifickému úkolu měření.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.
 


