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Úvod
Cílem tohoto dokumentu je vytvořit třídicí schémata pro předmětyNP1) s přiřazenými písmennými
kódy pro definované třídy, které se mohou používat ve všech technických oborech, například
v elektrotechnice, strojírenství, zpracovatelské technice a stavitelství, stejně jako ve všech odvětvích
průmyslu, například v energetice, chemickém průmyslu, stavebních technologiích, automobilovém
průmyslu, stavbě lodí a námořní technice. Písmenné kódy jsou určeny pro použití podle pravidel pro
tvorbu referenčního označení v souladu s IEC 81346-1 a dalšími částmi souboru ISO/IEC 81346.
Písmenné kódy lze také použít „samostatně“ jako označení obecného typu, kde je třeba uvést typ
komponentu, například ve specifikacích, kde je třeba určit typ komponentu.
Třídicí schéma v kapitole 5 tohoto dokumentu je multiaspektové a vícerozměrové třídicí schéma
s vlastní funkcí jako vstupní třídou. Je vyhotoveno v souladu s pravidly podle ISO 704 a pokyny podle
ISO 22274.
Na vstupní úrovni, jak je znázorněno v tabulce 1, se vlastní funkce používá ke zúžení oblastí
použitelnosti jednotlivých tříd na zvládnutelnou velikost. Pro dílčí dělení vstupních tříd se používají
vícerozměrové přístupy k určení povahy pojmů obsažených ve stanovených třídách.
Použitím této metody poskytuje tento dokument stabilní kódy tříd pro předměty (včetně systémů
a systémových prvků), které jsou nezávislé na tom, jak jsou předměty používány nebo aplikovány
v jakémkoli návrhu během celého životního cyklu.
Libovolná třída je definována pouze její definicí. Uživatelé by měli vybrat příslušnou třídu pro jejich
předmět, který má být klasifikován, na základě definice a nespoléhat se na název třídy nebo příklady.

1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 81346 zavádí třídicí schémata s definovanými třídami předmětů a jejich přidruženými
písmeny a je určena pro použití v referenčních označeních a pro označení obecných typů.
Třídicí schémata jsou použitelná pro předměty ve všech technických oborech a ve všech odvětvích
průmyslu.
Tento dokument je horizontální publikací, která je rovněž určena technickým komisím při přípravě
publikací týkajících se referenčních označení v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu IEC 108.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Termín „předmět“ je v této normě synonymem též pro výraz
„objekt“, viz ČSN EN 81346-1.

