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Úvod
0.1 Všeobecně
Tato norma stanovuje (určuje) další vývoj dřívějších a stažených z oběhu norem (IEC 60113-2,
IEC 60750) o označování předmětů, viz přílohu A. Uvádí základy pro stanovení modelů provozních
celků, strojů, budov, atd.
Norma specifikuje:
●
●

zásady strukturování předmětů včetně souvisejících informací;
pravidla pro vytváření referenčního označování, založeného na výsledné struktuře.

Aplikováním zásad strukturování lze účinně pracovat s velkými soubory informací ve složité instalaci.
Zásady strukturování a pravidla pro referenční označování jsou aplikovatelné na předměty fyzického
i nefyzického charakteru.
Zásady strukturování a pravidla pro referenční označování poskytují systém, který se zevnitř snadno
naviguje a snadno udržuje. Tento systém poskytuje vynikající přehled technického systému, jelikož
složené struktury se snadno ustavují a chápou.
Zásady strukturování a pravidla pro referenční označování podporují alternativní design (konstrukční
návrh) a procesy inženýrských prací v rámci životního cyklu předmětu, jelikož je založen na postupně
stanovovaných výsledcích tohoto procesu a nikoliv na tom, jak je proveden samotný proces

inženýrství.
Zásady strukturování a pravidla pro referenční označování umožňují tím, že přijímají více než jeden
aspekt, aplikaci více než jednoho kódovacího principu. Tato technika také umožňuje práci se „starými
strukturami“ spolu s „novými strukturami“ používáním vícenásobných jednoznačných identifikátorů.
Zásady strukturování a pravidla pro referenční označování podporují individuální správu pro ustavení
referenčních označení a umožňují následnou integraci modulů do větších konstruktů. Rovněž
podporuje ustavení opakovaně použitelných modulů, buď jako funkčních specifikací nebo jako fyzické
předměty dodávky.
POZNÁMKA Koncept opakovaně použitelných modulů zahrnuje například pro výrobce: stanovení
modulů nezávislých na smlouvě, a pro provozovatele komplexních celků: popis požadavků na moduly
nezávisle na dodavateli.
Zásady strukturování a pravidla pro referenční označování podporují současné práce a umožňují
různým partnerům v rámci projektu přidávat data a/nebo odstraňovat data z výsledku
strukturovaného projektu v průběhu jeho postupu.
Zásady strukturování a pravidla pro referenční označování respektují časový faktor v rámci životního
cyklu jako důležitý pro aplikaci různých struktur založených na různých pohledech na uvažovaný
technický systém.
0.2 Základní požadavky na tuto normu
Základní požadavky byly vyvinuty během vypracování IEC 61346-1 Ed.1 a byly přijaty hlasováním
národních komitétů.
POZNÁMKA Tyto základní požadavky se týkají vývoje systému zásad strukturování v této normě
a nikoli její aplikace. Proto nejsou (tyto požadavky) normativní vzhledem k aplikaci této normy.
●
●

●

●

●

●
●
●

Tato norma má být aplikovatelná na všechny technické oblasti a umožňovat všeobecnou aplikaci.
Tato norma musí být aplikovatelná na všechny druhy předmětů a jejich složky jako jsou provozní celky,
systémy, soubory, softwarové programy, prostory (spaces), atd.
Tato norma má být schopna soustavné aplikace ve všech fázích (tj. koncepční vývoj, plánování, specifikace,
návrh a projektování, inženýrství, stavební práce, montáž, uvádění do provozu, provoz, údržba, vyřazení,
likvidace, atd.) životního cyklu uvažovaného předmětu, tj. předmětu, který má být identifikován (určen).
Tato norma musí poskytovat možnost jednoznačné identifikace libovolného jednotlivého předmětu, který je
složkou jiného předmětu.
Tato norma musí podporovat začlenění struktur nižšího předmětu z několika organizací do předmětů jiných
organizací, aniž by se změnily původní struktury předmětu, ani struktury nižšího předmětu, ani jakékoliv
jejich dokumentace.
Tato norma musí podporovat zobrazení určitého předmětu nezávisle na složitosti předmětu
Tato norma má být snadno použitelná a uživatel by měl snadno chápat její jednotlivá označení
Tato norma má podporovat použití počítačem podporovaných prostředků a má být těmito prostředky
implementovatelná pro koncepční vývoj, plánování, specifikace, návrh a projektování, inženýrství, stavební
práce, montáž, uvádění do provozu, provoz, údržba, vyřazení, likvidace, atd.

0.3 Požadované vlastnosti normy
Požadované vlastnosti byly vyvinuty při vypracování IEC 61346-1 Ed. 1, a přijaty hlasováním
národních komitétů.
POZNÁMKA 1 Tyto požadované vlastnosti se týkají vývoje systému třídění písmenným kódem v této

normě a nikoli její aplikace. Proto nejsou (tyto požadavky) normativní vzhledem k aplikaci této normy.
●
●
●
●
●

●
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Tato norma nesmí obsahovat pravidla a omezení, která zakazují její použití v určité technické oblasti.
Tato norma musí pokrývat všechny její předvídatelné aplikace v rámci všech technických oblastí.
Tato norma musí podporovat adresování informací na předměty ve všech fázích jejich životního cyklu.
Tato norma musí kdykoliv umožňovat tvorbu označení z běžně přístupné informace.
Tato norma musí podporovat identifikaci předmětů založených na principu složkové struktury (složkovém
strukturním principu).
Tato norma musí obsahovat pravidla, která umožňují formulací jednoznačných označení.
Tato norma musí být otevřená a musí umožňovat rozšíření označení.
Tato norma musí podporovat modulárnost a opakované použití předmětů.
Tato norma musí podporovat popis různých náhledů uživatelů na určitý předmět.
Tato norma musí podle potřeby poskytovat pravidla pro interpretaci označení.

Obrázek 1 podává přehled mezinárodních norem obsahujících úplný systém označování,
dokumentování a prezentace informací.

1 Rozsah platnosti
Tato Část IEC 81346, publikovaná společně IEC a ISO, stanovuje všeobecné zásady strukturování
systémů včetně strukturování informací o systémech.
Na základě těchto zásad jsou dána pravidla a návody na formulaci jednoznačných referenčních
označení předmětů v libovolném systému.
Referenční označení identifikuje předměty s cílem vytvoření a obnovení informace o předmětu a jeho
příslušného komponentu při jeho realizaci.
Referenční označení uvedené na komponentu je klíčem k vyhledání informace o předmětu v různých
druzích dokumentů.
Zásady jsou všeobecné a jsou aplikovatelné na všechna technická odvětví (například: strojírenství,
elektrotechnika, stavebnictví, procesní inženýrství). Mohou být použity pro systémy založené na
různých technologiích nebo pro systémy kombinující několik technologií.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

