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Předmluva  Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů
ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají 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 orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce
spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC)
ve všech záležitostech normalizace v elektrotech-
nice.

 

ISO (the International Organization for Standardi-
zation) 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 inte-
rested in a subject for which a technical committee has
been established has the right to be represented on that
committee. International organizations, govern-
mental 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 v souladu s pravidly, která
jsou uvedena ve směrnicích ISO/IEC, část 2.  International Standards are drafted in accordance with the

rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezi-
národní normy. Návrhy mezinárodních norem, přijaté
technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hla-
sování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas
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 Inter-
national Standard requires approval by at least 75 % of the
member bodies casting a vote.

Za jiných okolností, zejména projeví-li trh urgentní zájem
na takových dokumentech, může se technická komise
rozhodnout vydat i jiný typ normativního dokumentu:

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

• veřejně dostupná publikace ISO (ISO/PAS) vyjadřuje
dohodu mezi technickými experty v pracovní sku-
pině ISO přijatelnou 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 publi-
cation if it is approved by more than 50 % of the members
of the parent committee casting a vote;

technická specifikace ISO (ISO/TS) vyjadřující dohodu mezi
členy technické komise jí činí přijatelnou 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 prověřují každé tři roky, s cílem
rozhodnout zda se potvrdí na další tříleté období, nebo se
bude při převodu na mezinárodní normu revidovat, nebo
se zruší. Je-li ISO/PAS nebo ISO/TS potvrzena, prověřuje se
opět po třech letech, pak se musí transformovat do
mezinárodní normy nebo zrušit.

 

An ISO/PAS or ISO/TS is reviewed after three years in order
to decide whether it will be confirmed for a further three
years, revised to become an International Standard, or
withdrawn. If the ISO/PAS or ISO/TS is confirmed, it is
reviewed again after a further three years, at which time it
must either be transformed into an International Standard
or be withdrawn.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této
technické zprávy mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci libo-
volného nebo všech patentových práv.

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

ISO/TS 16610-49 vypracovala technická komise ISO/TC
213, Rozměrové a geometrické specifikace produktu
a jejich ověřování.

 
ISO/TS 16610-49 was prepared by Technical Committee
ISO/TC 213, Dimensional and geometrical product
specifications and verification.



ISO/TS 16610 sestává z následujících částí se společ-
ným názvem Geometrické specifikace produktu (GPS) –
Filtrace:

 
ISO/TS 16610 consists of the following parts, under the
general title Geometrical product specifications (GPS) –
Filtration:

Část 1: Přehled a základní pojmy  Part 1: Overview and basic concepts
Část 20: Lineární profilové filtry: Základní pojmy  Part 20: Linear profile filters: Basic concepts
Část 22: Lineární profilové filtry: Spline filtry  Part 22: Linear profile filters: Spline filters
Část 29: Lineární profilové filtry: Spline vlnky  Part 29: Linear profile filters: Spline wavelets
Část 31: Silné profilové filtry: Gaussovy regresní filtry  Part 31: Robust profile filters: Gaussian regression filters
Část 32: Silné profilové filtry: Spline filtry  Part 32: Robust profile filters: Spline filters
Část 40: Morfologické profilové filtry: Základní pojmy  Part 40: Morphological profile filters: Basic concepts
Část 41: Morfologické profilové filtry: Diskové
a horizontální přímko-segmentové filtry  Part 41: Morphological profile filters: Disk and hori-

zontal line-segment filters

Část 49: Morfologické profilové filtry: Techniky scale space  Part 49: Morphological profile filters: Scale space
techniques

Následující části jsou v přípravě:  The following parts are under preparation:
Část 21: Lineární profilové filtry: Gaussovy filtry  Part 21: Linear profile filters: Gaussian filters
Část 26: Lineární profilové filtry: Filtrace na jme-
novité ortogonální mřížce sady plošných dat  Part 26: Linear profile filters: Filtration on nominally

orthogonal grid planar data sets
Část 27: Lineárná profilové filtry: Filtrace na jme-
novité ortogonální mřížce sady válcových dat  Part 27: Linear profile filters: Filtration on nominally

orthogonal grid cylindrical data sets
Část 30: Silné profilové filtry: Základní pojmy  Part 30: Robust profile filters: Basic concepts
Část 42: Morfologické profilové filtry: Motif filtry  Part 42: Morphological profile filters: Motif filters
Část 60: Lineární plošné filtry: Základní pojmy  Part 60: Linear areal filters: Basic concepts
Část 61: Lineární plošné filtry: Gaussovy filtry  Part 61: Linear areal filters: Gaussian filters
Část 62: Lineární plošné filtry: Spline filtry  Part 62: Linear areal filters: Spline filters
Část 69: Lineární plošné filtry: Spline vlnky  Part 69: Linear areal filters: Spline wavelets
Část 70: Silné plošné filtry: Základní pojmy  Part 70: Robust areal filters: Basic concepts
Část 71: Silné plošné filtry: Gaussovy regresní filtry  Part 71: Robust areal filters: Gaussian regression filters
Část 72: Silné plošné filtry: Spline filtry  Part 72: Robust areal filters: Spline filters
Část 80: Morfologické plošné filtry: Základní pojmy  Part 80: Morphological areal filters: Basic concepts
Část 81: Morfologické plošné filtry: Kulové a hori-
zontální plošné segmentové filtry  Part 81: Morphological areal filters: Sphere and horizontal

planar segment filters
Část 82: Morfologické plošné filtry: Motif filtry  Part 82: Morphological areal filters: Motif filters
Část 89: Morfologické plošné filtry: Techniky scale space  Part 89: Morphological areal filters: Scale space techniques
Úvod  Introduction
Tato část ISO/TS 16610 patří do souboru specifikací
geometrických požadavků na výrobky (GPS) a je ji možné
považovat za všeobecnou technickou speci-
fikaci GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obsahem ovliv-
ňuje článek 3 a 5 všech norem řetězu ve všeobecné matici
GPS.

 

This part of ISO/TS 16610 is a geometrical product
specification (GPS) Technical Specification and is to be
regarded as a global GPS Technical Specification (see
ISO/TR 14638). It influences the chain links 3 and 5 of all
chains of standards

Pro více podrobnější informace o vztahu této části ISO/TS
16610 k modelu matice GPS, viz přílohu D.  

For more detailed information of the relation about this
part of ISO/TS 16610 to the GPS matrix model, see Annex
D.

Tato část ISO/TS 16610 vypracovává terminologii a pojmy
pro morfologické techniky scale space.  This part of ISO/TS 16610 develops the terminology and

concepts for morphological scale space techniques.
1 Předmět normy  1 Scope
Tato část ISO/TS 16610 specifikuje morfologické tech-
niky scale space. Základní terminologie morfologické
techniky scale space jsou uvedena společně s jejich
použitím.

 
This part of ISO/TS 16610 specifies morphological scale
space techniques. The basic terminology for scale space
techniques is given together with their usage.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


