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Úvod

Záměrem této části IEC 61175 je stanovení pravidel a stanovení požadavků na označování signálů
a navíc poskytnutí doporučení na jejich účelnou prezentaci.

Označení signálu je v podstatě spojeno se signálem po celou dobu jeho života, což znamená – od
počátku etapy návrhu až do doby, kdy signál už není potřebný.

Změna média použitého pro přenos signálu, způsobená fyzickou přestavbou instalace, nebude
důvodem pro změnu identifikace tohoto signálu, pokud se zachová jeho význam. Signály představují
informace. Pro komunikační účely má být informace reprezentována jako data. Informace může být
více nebo méně složitá. V jednoduchých případech může být informace představena jako jedna
logická (Booleova) proměnná (nabývá hodnot 0
nebo 1), bez vnitřní struktury. Ve složitějších případech, jako je počítačová komunikace po datové
síti, lze informace sjednotit do složitějších samostatných bloků, s vnitřní strukturou, které jsou
přenášeny s příslušnými protokoly. Realizace může být provedena různými způsoby v závislosti na
použité technologii, protokolu atd. Terminologii ilustruje obrázek 1.

Obrázek 1 – Ilustrace terminologických vazeb

Zásady popsané v této části IEC 61175 jsou těsně svázány s jinými mezinárodními normami, jako
jsou IEC 81346-1, IEC 81346-2, IEC 61666 a IEC 81714-3. Informační model vzájemných vazeb je
připraven v IEC TS 62771.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61175 poskytuje pravidla pro sestavování označení a názvů k identifikaci signálů
a signálových spojení. To zahrnuje i označování silových napájecích obvodů.

Tato část IEC 61175 je použitelná pro všechny typy signálů v rámci průmyslového systému, instalace
a zařízení a průmyslových produktů. Zabývá se signály z informačního aspektu a ne podle jejich
fyzické realizace.



Z rozsahu působnosti jsou vyloučena obecná pravidla pro prezentaci informací v uživatelských
(komunikačních) rozhraních. Tato část IEC 61175 také není použitelná pro identifikaci zapojení
(montáže), přípojných míst, potrubí a dalších propojení technických prostředků (hardwaru).

POZNÁMKA Označování vodičů viz IEC 62491.

Tato horizontální norma je především zaměřena pro použití v technických komisích při přípravě
norem podle zásad zavedených v Pokynu IEC 108.

Jednou z povinností technické komise je použít, kdekoli je to aplikovatelné, horizontální normy při
přípravě svých publikací. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud na ni výslovně nebude
odkazováno nebo nebude uvedena v příslušných publikacích.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


