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Informativní údaje z ISO

ISO 25178 sestává z následujících částí se společným názvem Geometrické specifikace produktu
(GPS) – Textura povrchu: Plocha:

Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu

Část 3: Specifikace operátorů

Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu

Část 7: Normy software měření

Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda)

Část 603: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (interferometrická mikroskopie s fázovým
posuvem)

Část 701: Kalibrace a měřicí standardy pro dotykové (hrotové) přístroje

Připravovány jsou následující části:
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Tato část ISO 25178 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 plošné povrchové textury ve všeobecné matici GPS.



Pro více podrobnější informace o vztahu této normy k modelu matice GPS, viz přílohu C.
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Předmluva

Tento normativní dokument (EN ISO 25178-701:2010) 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
zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2011 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 2011.

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

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 25178-701:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 25178-701:2010 bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato část ISO 25178 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 plošné povrchové textury ve všeobecné matici GPS.

Pro více podrobnějších informací o vztahu této normy k modelu matice GPS, viz přílohu C.

Tato část ISO 25178 se týká přístrojů na měření textury povrchu plochy, pro které stanoví

systematické chyby spojené s hlavními metrologickými charakteristikami přístrojů, pokud nejsou poskytnuty●

výrobcem,
kalibraci provozního módu,●

analýzu výsledků pro posuzování potenciálních chyb, a●

pravidla rozhodování o korekční činnosti.●

To umožňuje vyhodnocení části nejistoty měření, která je spojená s metrologickými charakteristikami
přístroje a která ovlivňuje posuzování výsledků parametrů textury povrchu plochy.

Metrologické charakteristiky jsou ověřovány zkoušením přístrojů na základě měřicích standardů
definovaných dále nebo podle měřicích standardů popsaných v ISO 5436-1 a ISO 5436-2 a v
doplňkových normách optických ploch.

Cílem této normy je zhodnotit chyby v opravených X, Y a Z veličinách, na základě materiálu měřicích
standardů, které mají jednoduchou geometrii (tj. optické plochy, koule atd.) pro které

je nejistota nižší než pro normy textury povrchu,●

jsou jejich charakteristiky nezávislé parametry textury povrchu.●

Kalibrační postup podává zprávy o stavu měřicího zařízení. V závislosti na zprávě může uživatel
rozhodnout o provedení korekčních postupů nebo upozornit výrobce zařízení.

Metoda je následující:

posuzování chyb na základních korigovaných veličinách X, Y a Z;a.
posouzením nejistoty pomocí matematických algoritmů použitých k filtraci a výpočtu parametrů, kontroloub.
s pomocným softwarem norem měření, jak je definováno v ISO 5436-2 a ISO 25178-7.

1 Předmět normy

Tato část ISO 25178 specifikuje
charakteristiky používaného materiálového opatření formou měřicích standardů,●

odhadové metody zbytkových chyb, a●

kalibrační metody a zkoušky pro přijatelnost a periodické znovu ověřování●

pro dotykové (hrotové) měřicí přístroje, které jsou určeny k měření textury povrchu plochy.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


