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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 mezinárodní 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 uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, Část 3.
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 této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za porušení některých nebo všech těchto patentových
práv.
Mezinárodní norma ISO 841 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 184 Systémy průmyslové
automatizace a integrace, subkomisí SC 1 Řízení technického zařízení.
Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 841:1984), které bylo technicky revidováno. Byly
provedeny tyto změny:
–

obsah byl uspořádán logičtějším způsobem;

–

osy a pohyby byly jasně odlišeny;

–

byly přidány nové typy strojů;

–

bylo přidáno označení pohybů pro složitější stroje.

Příloha A tvoří normativní část této mezinárodní normy.

Strana 5

Úvod
Tato mezinárodní norma stanovuje standardní souřadnicový systém a pohyby stroje tak, že
programátor může popsat obráběcí operace, aniž musí vědět, zda se pohybuje nástroj k obrobku,
nebo obrobek k nástroji.
Souřadnicový systém stroje je používán ke stanovení souřadnic pohybujícího se nástroje (nebo bodu v
pracovním prostoru nebo na výkresu) vzhledem k stacionárnímu obrobku.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma popisuje souřadnicový systém stroje vzhledem k primárním pohybům
jednotlivých číslicově řízených strojů a k přidruženým pohybům stroje.
Souřadnicový systém stroje je používán ke stanovení souřadnic pohybujícího se nástroje (nebo bodu v
pracovním prostoru nebo na výkresu) vzhledem k stacionárnímu obrobku. Programátor může tudíž
popsat obráběcí operace, aniž musí vědět, zda se nástroj přibližuje směrem k obrobku, nebo zda se
obrobek přibližuje k nástroji.
POZNÁMKA 1 Individuálně číslicově řízené stroje jsou ty, u nichž všechny osy jsou pevně spojeny s
jednou základnou nebo rámem, a všechny pohyby se vztahují k jedinému standardnímu
souřadnicovému systému.

POZNÁMKA 2 Pro jednoduchost se ve většině textu této mezinárodní normy používají termíny platné
pro obráběcí stroje, nicméně tyto termíny platí pro číslicově řízené stroje obecně. Souřadnicové
systémy a terminologie pohybů os pro průmyslové roboty jsou stanoveny v ISO 9787, Manipulační
průmyslové roboty - Souřadnicové systémy a terminologie pohybů.

-- Vynechaný text --

