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průmyslová informatika

Eplan Preplanning umožňuje uživatelům 
navrhnout technickou koncepci stroje nebo 
zařízení včetně počátečního odhadu celko-
vého objemu konstrukčních prací, a to již 
v počátečních fázích projektu: např. grafic-

ké náčrty, funkční schémata a seznam pro-
měnných, výchozí technická data pro poho-
ny, snímače a vstupy/výstupy PLC nebo ku-
sovníky pro kalkulaci materiálových nákladů. 
Prostřednictvím nástroje Eplan Preplanning 
mohou konstruktéři určit základní strukturu 
automatizace stroje nebo zařízení a rozmístit 
v ní zamýšlené pohony. Ve fázi předprojekto-
vé přípravy vytvářejí technici zodpovědní za 
přístrojovou a automatizační techniku soubor 
základních informací o snímačích a akčních 
členech, z nichž mohou později, při tvorbě 
podrobné projektové dokumentace, vytvořit 
přesné výkresy a schémata.

Kompletace, vyhodnocení a správa 
specifických dat

Typické automatizační procesy jsou čas-
to profesionálně podporovány softwarový-
mi nástroji. To se týká např. správy provozní 
přístrojové techniky. Až dosud však neby-
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ly nejčastěji používané softwarové nástro-
je dostatečně integrovány do inženýrských 
procesů. Eplan Preplanning umožňuje sběr, 
nahrávání a centralizovanou správu poža-
davků na přístrojovou techniku od hrubého 

pohledu na základní koncept zařízení až po 
detailní požadavky. Ty lze zpracovávat for-
mou standardizovaných šablon až do podo-
by podrobné specifikace pro návrh strojů 
a zařízení. Další výhodou je možnost ve-
stavět zařízení do předem navržené struk-
tury, protože jsou též přenášeny informace 
o hie rarchii stroje nebo zařízení. Jestliže je 
stanoveno, že se musí např. v metalurgic-
kém závodě teplota okolí regulovat na urči-
tou hodnotu, tato změna podmínek prostře-
dí se automaticky promítne do specifikace 
veškerého přístrojového vybavení v dané 
oblasti. Podobně jsou automaticky přene-
seny do všech komponent i změny ohledně 
umístění a použití strojů a technologických 
zařízení. Vzhledem k integrované podobě 
všech důležitých dat o projektu je možné 
stiskem jednoho tlačítka vygenerovat kom-
pletní specifikace požadavků pro výrobce 
přístrojového vybavení, detailní rozpis kom-
ponent použitých v projektu pro jejich ob-

jednání apod. Na základě této dokumenta-
ce lze při projektování stroje nebo zařízení 
vybrat správné funkční celky navrhovaného 
přístroje a jejich specifikaci uložit v projek-
tu jako definované standardní šablony s od-
povídajícími doplňkovými daty.

Jednotná nomenklatura zjednodušuje 
šablony

Díky širokým možnostem nastave-
ní uživatelského prostředí nástroje Eplan 
Preplanning je možné přizpůsobit je kon-
krétním potřebám vývoje. Takzvané seg-
mentové bloky fungují jako zavedené iden-
tifikátory jednotlivých úrovní struktury. Bez 
ohledu na to, zda jde o úrovně struktury vý-
robních linek, částí dopravníku nebo zásob-
ních nádrží: odpovídající nomenklatura se 
systematicky ukládá v šablonách, což zjed-
nodušuje manipulaci s těmito objekty. Stejný 
princip platí i pro plánované objekty. Jestliže 
je importován seznam motorů z mechanic-
ké konstrukce, jsou 1 : 1 mapovány i všech-
ny vlastnosti a informace o daném typu za-
řízení. Pro návrh přístrojové a automatizač-
ní techniky umožňuje Eplan Preplanning 
vytvořit různé typy měřicích bodů a potom 
je jednoduše pomocí myši (drag and drop) 
umístit do struktury stroje či zařízení. Uži-
vatel se může rozhodnout, které vlastnosti 
budou zadávány jako referenční a které jako 
specifické pro daný měřicí bod. Referenční 
vlastnosti pak mohou být snadno změněny 
v celém projektu najednou prostřednictvím 
centralizované správy šablon. Tato pracovní 
metoda je výhodná zvláště v předprojektové 
přípravě, neboť v této fázi ještě mohou vzni-
kat podstatné změny projektu – např. nejen 
typu snímače, ale dokonce i principu mě-
ření podle požadavků zákazníka. Na zákla-
dě centralizovaných informací je možné ur-
čit počet provozních přístrojů a nezbytných 
automatizačních komponent nebo vypočítat 
hrubé náklady.

Závěrem

Nástroj Eplan Preplanning rozšiřuje pro-
duktovou řadu platformy Eplan o pokrytí 
kompletních inženýrských procesů od kon-
cepčního návrhu po detailní rozpracování 
projektovaného zařízení prostřednictvím kon-
strukčních bloků zařízení a databázově orien-
tovaného procesu vývoje.

(EPLAN Software & Services)

EPLAN Preplanning je nástroj zaměřený na tvorbu předběžných studií strojů a zařízení 
(tzv. předprojektovou přípravu), což je fáze inženýrských prací, která předchází tvorbě 
detailní projektové dokumentace. Do platformy EPLAN mohou být již v počáteční fázi, 
bez jakéhokoliv přerušení toku dat, přenesena všechna projektová data z předprojekto-
vé přípravy. Tato data je zde možné dále doplňovat, zpracovávat a spravovat.

Obr. 1. Eplan Preplanning paralelně spravuje projektové přehledy systému projektovaného 
stroje či zařízení a struktury jeho automatizace


