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Předmluva
Tento normativní dokument (EN ISO 10360-7:2010) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 213
„Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“ ve spolupráci s technickou komisí
CEN/TC 290 „Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování“, jejíž sekretariát
zabezpečuje AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2011 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2011.
Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto normativního dokumentu mohou být
předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo
všech patentových práv.
V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy ISO 10360-7:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 10360-7:2011 bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Tato část ISO 10360 patří do souboru norem geometrických požadavků na výrobky (GPS) a je ji možné
považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obsahem ovlivňuje článek 5 řetězu
norem rozměru, vzdálenosti, poloměru, úhlu, tvaru, směru, polohy, házení a základen ve všeobecné
matici GPS. Pro více podrobnější informace o vztahu této části ISO 10360 k jiným normám a k modelu
matice GPS, viz přílohu E.
Zkoušky v této části ISO 10360 má dva technické cíle:
a. zkouška chyby indikace kalibrační zkoušky délky použitím zobrazovacího snímacího systému;
b. zkouška chyb v zobrazovacím snímacím systému.

Výhody těchto zkoušek jsou, že naměřený výsledek má přímou sledovatelnost k jednotce délky metr
a že udává informaci o tom, jak bude CMM provádět měření na podobné délce.

Struktura této části ISO 10360 se rovná ISO 10360-2, která je pro CMM vybavené dotykovými
snímacími systémy. Metodika zkoušení mezi těmito dvěma částmi ISO 10360 je záměrně podobná.
Rozdíly, které existují mohou být omezeny v budoucnu revizemi buď této části ISO 10360 nebo ISO
10360-2.
Všechny definice v kapitole 3 se objeví v revizi ISO 10360-1:2000.
1 Předmět normy
Tato část ISO 10360 specifikuje přejímací zkoušky pro ověření vlastností souřadnicových měřicích
strojů (CMM) použitých pro měření lineárních rozměrů jak je stanoveno výrobcem. Také specifikuje
periodické zkoušky, které umožňují uživateli periodicky zkoušet vlastnosti CMM.
Přejímací a periodické zkoušky uvedené v této části ISO 10360 jsou aplikovatelné pouze u kartézských
CMM používajících zobrazovací snímací systémy jakéhokoliv typu, provozované v režimu snímání
diskrétních bodů.
Tato část ISO 10360 se výslovně nevztahuje na:
●

●

●

Ne-kartézské CMM; nicméně, strany mohou použít tuto část ISO 10360 na ne-kartézské CMM po vzájemné
dohodě;
CMM používající jiné typy optického snímání; nicméně, strany mohou použít tento přístup k jiným optickým
CMM po vzájemné dohodě;
CMM používající dotykový snímací systém (pro dotykové snímací systémy viz ISO 10360-2).

Tato část ISO 10360 specifikuje vlastnosti na požadavky, které mohou být přidělené výrobcem nebo
uživatelem CMM, způsob provedení přejímacích a periodických zkoušek k prokázání uvedených
požadavků, pravidla pro prokázání shody a aplikace pro které přejímací a periodické zkoušky mohou
být použity.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

