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Předmluva

Text dokumentu 3/1049/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 62027, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky, byl předložen k paralelnímu hlasování
IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62027:2012.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2012-08-16
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2014-11-16

Tento dokument nahrazuje EN 62027:2000.

EN 62027:2011 zahrnuje vzhledem k EN 62027:2000 následující významné technické změny:



terminologie použitá v publikaci byla upravena podle terminologie aplikované v IEC 81346-1:2009, IEC 62507-●

1:2010 a IEC/PAS 62569-1:2009;
termín „seznam předmětů“ byl uveden jako obecný pojem, a „seznam částí“, použitý jako specifický termín●

pro seznam předmětů související se strukturou produktu;
příloha A z minulého vydání byla vynechána a částečně nahrazena zněním 6.2 a odkazem na IEC 61355DB;●

byla zařazena nová příloha A poskytující návod k prezentaci podskupin charakteristických vlastností;●

byla zařazena nová příloha B poskytující zdroj definic a odkazy na použité typy datových prvků;●

příklady v přílohách C, D a E (korespondující s B D předcházejícího vydání) byly opatřeny komentáři.●

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62027:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Seznam předmětů slouží především k soupisu a specifikaci základních složek předmětů (komponentů)
celkového předmětuNP1) nebo systému, pro který bude seznam předmětů použit.

Obecně se informace o produktech, instalacích a systémech organizují na principu stromových
hierarchických struktur. Struktura představuje způsob, jakým se průmyslový proces nebo produkt dělí
na dílčí systémy nebo komponenty označené obecným názvem „základní předměty“. V kontextu této
normy se „předmětem“ rozumí jakákoliv entita, používaná v procesu vývoje/návrhu, realizace, užití
a likvidace provozního celku, instalace, systému, zařízení, atd., nebo jejich příslušných částí, v souladu
s definicí v 3.1.1.

POZNÁMKA V kontextu s jinými normami se někdy používá termín „položka“ (item) ve stejném
významu jako „předmět“ (object).

V závislosti na „aspektu“ se mohou rozeznávat různé struktury, například „struktura orientovaná na
produkt“, „struktura orientovaná na funkci“ nebo „struktura orientovaná na umístění“. Určitý základní
předmět může být důležitý jenom v jedné struktuře, nebo ve více strukturách. Další informace
o strukturách a o strukturování (viz IEC 81346-1:2009).

Seznam předmětu je implicitně nebo explicitně spojen s takovou strukturou. Koncept seznamu
předmětu, popisovaný v této mezinárodní normě, je tedy aplikovatelný na všechny struktury,
definované v souladu s IEC 81346-1:2009.

Každý ze seznamů předmětů, vztahujících se ke zpracování (výrobě) a k sestavení produktu,
spojených se strukturou orientovanou na produkt a obecně nazýván seznam částí, obvykle pokrývá
jenom jednu úroveň sestavy a hlavní sestava je normálně popsána systémem těchto jednoúrovňových
seznamů předmětů. Příklad systému jednoúrovňových seznamů předmětů je uveden na obrázku 1.

Seznamy předmětů jsou často vytvářeny jako zprávy z databáze obsahující informaci o celkové
struktuře. 

Úroveň 0 ………………………………
Úroveň 1 ………………………………
Úroveň 2 ………………………………
Úroveň 3 ………………………………

POZNÁMKA A je hlavní sestava; B, C, D a E jsou dílčí sestavy; 1, 2, 3 atd. jsou části. A, B, C, D a E jsou
definovány
jednoúrovňovými seznamy částí, obsah každé je znázorněn čárkovanými čarami.

Obrázek 1 – Ilustrace organizace seznamů předmětu (v jednom aspektu)



1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma poskytuje pravidla a pokyny pro prezentaci informace v seznamech
předmětů a specifická pravidla pro takové dokumenty. Je použitelná pro seznamy předmětů, jako jsou
seznamy částí, seznamy funkcí a seznamy umístění, používané v procesu návrhu a inženýrských prací
souvisejících s dokumentací.

POZNÁMKA 1 Rozsah takových seznamů předmětů zahrnuje buď předmět s vyskytujícími se
základními složkami (lze porovnat s IEC 81346-1:2009) nebo sestavu s typy základních složek (lze
porovnat s ISO 7573).
POZNÁMKA 2 Úloha takových seznamů, jako hlavního dokumentu ve strukturované dokumentaci je
popsána v IEC 62023:-.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


