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Úvod  Introduction
Tato část ISO 25178 patří do souboru norem geo-
metrických požadavků na výrobky (GPS) a je ji možné
považovat za obecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638).
Svým obsahem ovlivňuje článek 6 řetězu norem profilu
drsnosti, profilu vlnitosti, základního profilu a textury
povrchu plochy v obecné matici GPS.

 
This part of ISO 25178 is a geometrical product
specification standard and is to be regarded as a general
GPS standard (see ISO/TR 14638). It influences the chain
link 6 of the chains of standards on surface texture.

ISO/GPS Masterplan uvedený v ISO/TR 14638 podává
přehled systému ISO/GPS jehož částí je tato norma.
Základní pravidla ISO/GPS uvedená v ISO 8015 použitá
v této normě a výchozí rozho-
dující pravidla uvedená v ISO 14253-1 použitá ke
specifikacím provedeným v souladu s touto normou, není-li
jinak indikováno.

 

The ISO/GPS Masterplan given in ISO /TR 14638 gives an
overview of the ISO/GPS system of which this standard 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.

 
Pro více podrobnější informace o vztahu této normy
k modelu matice GPS, viz příloha E.  

For more detailed information on the relation of this
standards to the GPS matrix model, see
Annex B.

Tato část ISO 25178 se zabývá softwarovými měrkami (typ
S1) a referenčním softwarem (typ S2). Také stanoví SDF
formát souboru pro typ S1 softwarových měrek.

 
This part of ISO 25178 is concerned with software gauges
(Type S1) and reference software (Type S2). It also defines
the SDF file format for type S1 software gauges.



Formát SOUBOR DAT POVRCHU (SDF) se v prů-
myslu používá zejména u výrobců přístrojů a na
akademických půdách. Formát SDF souboru, jak je
stanoven v tomto dokumentu, je dílčí normalizovaná
možnost zahrnující formát SDF souboru, jak bylo původně
stanoveno v European Surfstand projektu a EUR15178.
Přepokládá se, že formát SDF souboru se bude vyvíjet
(s ohledem na více zkušeností v jeho používání
a identifikaci budoucích požadavků) v poz-
dější verzi 2.0 s dalšími poli a možnostmi.

 

The SURFACE DATA FILE (SDF) format is already used by
industry in particular by instrument manufacturers and
academia. The SDF file format as defined in this document
is a standardized sub-set of the possibilities included in the
SDF file format
as initially defined in the European Surfstand project and
EUR15178. It is envisaged that the SDF file format could
evolve (as more experience in its usage and future
requirements are identified) later in a version 2.0 with
additional fields and possibilities.

1 Předmět normy  1 Scope

Tato část ISO 25178 stanoví softwarové etalony
typu S1 a typu S2 pro ověřování softwaru měřicích
přístrojů. Také stanoví formát souboru typu S1
softwarových etalonů pro kalibraci přístrojů pro měření
povrchu textury pomocí plošné metody, jak je stanoveno
v řetězci norem plochy povrchu textury, článku 6.

 

This part of ISO 25178 defines Type S1 and Type S2
software measurement standards (etalons) for verifying
the software of measuring instruments. It also defines the
file format of Type S1 software measurement standards for
the calibration of instruments for the measurement of
surface texture by the areal method as defined in the areal
surface texture chain of standards, chain link 6.

 
POZNÁMKA V celé této části ISO 25178, je termín
„softgauge“ je použit jako náhrada pro „softwarový etalon
typu S1“.

 
NOTE Throughout this part of ISO 25178, the term
“softgauge” is used as a substitute for “software
measurement standard Type S1”.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


