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Úvod  Introduction
Tato část ISO 25178 patří do souboru norem geomet-
rických požadavků na výrobky (GPS) a je ji možné pova-
žovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým
obsahem ovlivňuje článek 5 řetězu norem textury povrchu
plochy ve všeobecné matici GPS.

 
This part of ISO 25178 is a Geometrical Product Spe-
cification standard and is to be regarded as a general GPS
standard (see ISO/TR 14638). It influences the chain link
5 of the chain of standards on areal surface texture.

 
Tato část ISO 25178 popisuje metrologické charak-
teristiky interferometrického fázového posunu (PSI) profilu
a mikroskopů měřicích texturu povrchu plochy, navržených
pro měření povrchových topografických map. Pro více
podrobnější informace o technice inter-
ferometrie fázového posunu viz přílohu A a přílohu B.

 

This part of ISO 25178 describes the metrological
characteristics of phase-shifting interferometric (PSI)
profile and areal surface texture measuring microscopes,
designed for the measurement of surface topography
maps. For more detailed information on the phase-shifting
interferometry technique, see Annex A and Annex B.

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

 

The ISO/GPS Masterplan given in ISO /TR 14638 gives an
overview of the ISO/GPS system of which this document is
a part. The fundamental rules of ISO/GPS given in ISO 8015
apply to this document and the default decision rules
given in ISO 14253-1 apply to specifications made in
accordance with this document, unless otherwise
indicated.

POZNÁMKA Části tohoto dokumentu, zejména informační
kapitoly, mohou popisovat patentované systémy
a metody. Tyto informaci jsou poskytnuty pouze na pomoc
uživatelům pochopit principy interferometrie fázového
posunu. Tento dokument není určen ke stanovení priority
pro duševní vlastnictví ani není licencí na technologie,
které mohou být v tomto dokumentu popsány.

 

NOTE Portions of this document, particularly the
informative clauses, may describe patented systems and
methods. This information is provided only to assist users
in understanding the operating principles of phaseshifting
interferometry. This document is not intended to establish
priority for any intellectual property, nor does it imply
a license to any proprietary tech-
nologies that may be described herein.

 
1 Předmět normy  1 Scope
Tato část ISO 25178 popisuje metrologické charak-
teristiky interferometrického fázového posunu (PSI)
a mikroskopů měřicích texturu povrchu plochy.

 
This part of ISO 25178 describes the metrological
characteristics of phase-shifting interferometric (PSI)
profile and areal surface texture measuring microscopes.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


