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Předmluva  Foreword
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
je celosvětovou federací národních
normalizačních orgánů (členských organizací
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 mezinárodní
organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk.
ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní
elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 ISO (the International Organization for
Standardization) is a worldwide federation of
national standards bodies (ISO member bodies).
The work of preparing International Standards is
normally carried out through ISO technical
committees. Each member body interested in a
subject for which a technical committee has
been established has the right to be
represented on that committee. International
organizations, governmental and non-
governmental, in liaison with ISO, also take
part in the work. ISO collaborates closely
with the International Electrotechnical
Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.

Mezinárodní normy se navrhují podle
pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC,
části 3.

 International Standards are drafted in
accordance with the rules given in the ISO/IEC
Directives, Part 3.

Hlavním úkolem technických komisí je
připravovat mezinárodní normy. Návrhy
mezinárodních norem přijaté technickými
komisemi se rozesílají členským orgánům k
hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy
vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících
členů.

 The main task of technical committees is to
prepare International Standards. Draft
International Standards adopted by the
technical committees are circulated to the
member bodies for voting. Publication as an
International Standard requires approval by
at least 75 % of the member bodies casting a
vote.

Za jiných okolností, zejména projeví-li trh
naléhavý požadavek o takové dokumenty,
smí se technická komise rozhodnout vydat i
jiný druh normativního dokumentu:

 In other circumstances, particularly when
there is an urgent market requirement for
such documents, a technical committee may
decide to publish other types of normative
document:

-    veřejně dostupná specifikace ISO (ISO/PAS)
vyjadřuje souhlas mezi technickými experty v
pracovní skupině ISO a je přijata k vydání,
jestliže ji schválí více než 50 % hlasujících
členů mateřské komise;

 -    an ISO Publicly Available Specification
(ISO/PAS) represents an agreement between
technical experts in an ISO working group and
is accepted for publication if it is approved by
more than 50 % of the members of the parent
committee casting a vote;

-    technická specifikace ISO (ISO/TS) vyjadřuje
souhlas mezi členy technické komise a je přijata
k vydání, jestliže ji schválí 2/3 hlasujících
členů komise.

 -    an ISO Technical Specification (ISO/TS)
represents an agreement between the
members of a technical committee and is
accepted for publication if it is approved by
2/3 of the members of the committee casting a
vote.

ISO/PAS nebo ISO/TS se přezkoumává každé
tři roky, s cílem rozhodnout, zda se může
transformovat do mezinárodní normy.

 An ISO/PAS or ISO/TS is reviewed every three
years with a view to deciding whether it can
be transformed into an International
Standard.

Upozorňuje se na možnost, že některé části
této technické specifikace smějí být předmětem
patentových práv. ISO není odpovědná za
identifikování jakýchkoli nebo všech
patentových práv.

 Attention is drawn to the possibility that
some of the elements of this Technical
Specification may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for
identifying any or all such patent rights.



ISO/TS 14253-2 byla vypracována technickou
komisí ISO/TC 213 Rozměrové a geometrické
požadavky na výrobky a jejich ověřování

 ISO/TS 14253-2 was prepared by Technical
Committee ISO/TC 213, Dimensional and
geometrical product specifications and
verification.
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ISO 14253 sestává z následujících částí se
společným názvem „Geometrické požadavky na
výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel
měřením“:

 ISO 14253 consists of the following parts,
under the general title Geometrical product
specifications (GPS) - Inspection by
measurement of workpieces and measuring
equipment:

-   Část 1: Pravidla rozhodování k prokazování
shody nebo neshody se specifikací

 -    Part 1: Decision rules for proving
conformance or non-conformance with
specification

-   Část 2: Pokyn k zjiš»ování odhadu nejistot
měření v GPS, při kalibraci měřicího zařízení a při
ověřování výrobků [technická specifikace]

 -    Part 2: Guide to the estimation of uncertainty
in GPS measurement, in calibration of measuring
equipment and in product verification [Technical
Specification]

-   Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu při
určování nejistot měření

 -    Part 3: Guidelines for achieving
agreements on measurement uncertainty
statements.

Přílohy A až D této technické specifikace jsou
pouze pro informaci.

 Annexes A to D of this Technical
Specification are for information only.
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Úvod  Introduction
Tato technická specifikace je globální
technická zpráva GPS (viz ISO/TR
14638:1995). Tato globální technická zpráva
GPS ovlivňuje články řetězce 4, 5 a 6 ve všech
řetězcích norem. Podrobnější informace o
vztahu této zprávy k jiným normám a
maticovému modelu GPS jsou uvedeny v
příloze D.

 This Technical Specification is a global GPS
technical report (see ISO/TR 14638:1995).
This global GPS Technical Report influences
chain link 4, 5 and 6 in all chains of standards.
For more detailed information of the relation
of this report to other standards and the GPS
matrix model, see annex D.

Tato technická specifikace je vyvinuta na
podporu ISO 14253-1. Tato technická
specifikace zavádí zjednodušený, iterativní
postup u koncepce a způsobu vyhodnocování
a stanovení nejistoty (standardní nejistoty a
rozšířené nejistoty) měření a doporučení, co se
týče formátu dokumentu a zprávy o informacích
týkajících se nejistoty měření tak, jak je to
uvedeno v „Pokynu k vyjádření nejistoty při
měření“ (GUM).

 This Technical Specification is developed to
support ISO 14253-1. This Technical
Specification establishes a simplified, iterative
procedure of the concept and the way to
evaluate and determine uncertainty
(standard uncertainty and expanded
uncertainty) of measurement, and the
recommendations of the format to document
and report the uncertainty of measurement
information as given in “Guide to the
expression of uncertainty in measurement”
(GUM).



Ve většině případů jsou u tohoto
zjednodušeného iterativního postupu nutné k
odhadu nejistoty měření jen velmi omezené
zdroje, avšak tento postup smí vést k
mírnému nadhodnocení nejistoty měření.
Pokud je nutný přesnější odhad nejistoty
měření, musí se použít propracovanější
postupy GUM.

 In most cases only very limited resources are
necessary to estimate uncertainty of
measurement by this simplified, iterative
procedure, but the procedure may lead to a
slight overestimation of the uncertainty of
measurement. If a more accurate estimation
of the uncertainty of measurement is
needed, the more elaborated procedures of
the GUM must be applied.

Tento zjednodušený iterativní postup metod
GUM je použitelný při měření GPS, ale smí
být použit i v jiných oblastech průmyslové
(praktické) metrologie.

 This simplified, iterative procedure of the
GUM methods is intended for GPS
measurements, but may be used in other
areas of industrial (applied) metrology.

Protože jsou nejistota měření a koncepce
zacházení s nejistotou měření důležité pro
všechny technické funkce v organizaci, týká
se tato technická specifikace například
funkce managementu, konstrukční a
vývojové funkce, výrobní funkce, funkce
prokazování kvality, metrologické funkce atd.

 Uncertainty of measurement and the concept
of handling uncertainty of measurement
being of importance to all the technical
functions in a company, this Technical
Specification relates to e.g. management
function, design and development function,
manufacture function, quality assurance function,
metrology function, etc.

Tato technická specifikace je zvláště důležitá
ve vztahu k systémům prokazování kvality podle
ISO 9000 tam, kde existuje požadavek, aby
byla známa nejistota měření [např. 4.11.1,
4.11.2 a) a 4.11.2 b) z ISO 9001:1994].

 This Technical Specification is of special
importance in relation to ISO 9000 quality
assurance systems, where it is a requirement
that the uncertainty of measurement is
known [e.g. 4.11.1, 4.11.2 a) and 4.11.2 b) of
ISO 9001:1994].

V této technické specifikaci je stejné sledování
nejistoty výsledku procesu kalibrace jako při
procesu měření:

 In this Technical Specification the uncertainty
of the result of a process of calibration and a
process of measurement is handled in the
same way:

-    při kalibraci je postupováno stejně jako při
„měření metrologických charakteristik
měřicího zařízení nebo etalonu“

 -    calibration is treated as “measurement of
metrological characteristics of a measuring
equipment or a measurement standard”

-    při měření je postupováno stejně jako při
„měření geometrických charakteristik
součásti“.

 -    measurement is treated as
“measurement of geometrical characteristics
of a workpiece”.

Proto se ve většině případů v textu nedělá
rozdíl mezi měřením a kalibrací. Termín
„měření“ se používá jako synonymum pro oba
termíny.

 Therefore, in most cases no distinction is
made in the text between measurement and
calibration. The term “measurement” is used
as a synonym for both.
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