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Oznámení o schválení
Oprava mezinárodní normy ISO 10303-203:1994/Cor. 2:1998-12 byla schválena Českým normalizačním institutem
k přímému používání jako ČSN ISO 10303-203/Oprava 2.
Tato oprava je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský
dvůr 5.
Endorsment notice
Corrigendum of the International Standard ISO 10303-203:1994/Cor. 2:1998-12 was approved by the Czech
Standards Institute for direct use as the Corrigendum ČSN 10303-203/Oprava 2.
This Corrigendum is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1,
Biskupský dvůr 5.
Anotace
Opravu 2 k mezinárodní normě ISO 10303-203 připravila technická komise ISO/TC 184, Automatizované průmyslové systémy a integrace, subkomise SC 4, Průmyslová data
Tento dokument opravuje ISO 10303-203, Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat
o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu struktury výrobku pro 3D návrhy mechanických částí a sestavení. Oprava nahrazuje ISO 10303-203:1994
Prvořadým účelem modifikací textu ISO 10303-203 je změnit strukturu a počet tříd shody. Tato oprava tříd shody
uvedená v kapitole 6 má také vliv na implementační protokol příkazu shody (PICS) proformu uvedenou v příloze C této mezinárodní normy. Norma ovlivňuje pouze požadavky shody s protokolem, nemění však požadavky na
data. Tato oprava byla provedena proto, aby se ulehčilo dosažení shody mechanických systémů navrhovaných
pomocí počítače (CAD). Původní třídy shody se používají i nadále; dodatečně byly začleněny méně obsáhlé třídy.
Dále bylo v normě provedeno několik dalších oprav.
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