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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem,
přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou podléhat
patentovým právům. ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových
patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 16610-21 byla připravena technickou komisí ISO/TC 213 Geometrické
požadavky na výrobky a jejich ověřování.

ISO 16610-21 ruší a nahrazuje ISO 11562:1996, která byla technicky revidována.

ISO 16610 sestává z následujících částí se společným názvem Geometrické specifikace produktu
(GPS) – Filtrace:

Část 1: Přehled a základní pojmy [Technická specifikace]●



Část 20: Lineární profilové filtry: Základní pojmy [Technická specifikace]●

Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry●

Část 22: Lineární profilové filtry: Spline filtry [Technická specifikace]●

Část 28: Profilové filtry: Koncové vlivy [Technická specifikace]●

Část 29: Lineární profilové filtry: Spline vlnky [Technická specifikace]●

Část 30: Silné profilové filtry: Základní pojmy [Technická specifikace]●

Část 31: Silné profilové filtry: Gaussovy regresní filtry [Technická specifikace]●

Část 32: Silné profilové filtry: Spline filtry [Technická specifikace]●

Část 40: Morfologické profilové filtry: Základní pojmy [Technická specifikace]●

Část 41: Morfologické profilové filtry: Diskové a horizontální-přímkové segmentové filtry [Technická●

specifikace]
Část 49: Morfologické profilové filtry: Měřítko prostoru techniky [Technická specifikace]●

Následující části jsou v přípravě:

Část 26: Lineární profilové filtry: Filtrace na jmenovitých ortogonálních rovinných sítích souborů dat●

Část 27: Lineární profilové filtry: Filtrace na jmenovitých ortogonálních válcových sítích souborů dat●

Část 42: Morfologické profilové filtry: Motif filtry●

Část 60: Lineární plošné filtry: Základní pojmy●

Část 61: Lineární plošné filtry: Gaussovy filtry●

Část 62: Lineární plošné filtry: Spline filtry●

Část 69: Lineární plošné filtry: Spline vlnky●

Část 70: Silné plošné filtry: Základní pojmy●

Část 71: Silné plošné filtry: Gaussovy regresní filtry●

Část 72: Silné plošné filtry: Spline filtry●

Část 80: Morfologické plošné filtry: Základní pojmy●

Část 81: Morfologické plošné filtry: Kulové a horizontální plošné segmentové filtry●

Část 82: Morfologické plošné filtry: Motif filtry●

Část 89: Morfologické plošné filtry: Měřítko prostoru techniky●

Úvod

Tato část ISO 16610 je normou geometrických specifikací produktu (GPS) a je považována za
všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje články řetězce 3 a 5 všech řetězců norem.

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

Pro více detailních informací o vztahu této části ISO 16610 k matici GPS viz přílohu D.

Tato část ISO 16610 vyvíjí terminologii a pojmy ohledně Gaussových filtrů. Má přenášet vlnové délky
cut-off o 50 %, protože krátké vlny a dlouhé vlny složky profilu povrchu jsou odděleny a může být
rekonstruován profil povrchu bez změny.

1 Předmět normy

Tato část ISO 16610 specifikuje metrologické charakteristiky Gaussova filtru pro filtraci profilů. To
zejména specifikuje, jak oddělit dlouhé a krátké vlny složky profilu povrchu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


