
HVORDAN KAN REFERENCEARKITEKTUR

IMPLEMENTERES I EN STANDARDISERET

DOKUMENTATION?

Strukturering af dokumentation er et must, 

hvis der skal være genkendelighed og 

ensartethed i dokumentationen. Det samme 

gælder, hvis dokumentationen skal 

anvendes til andet og mere end til 

udprintning af papirer til en mappe.



Navngivning af de forskellige 
objekter i dokumentationen er 
nøglen til genkendelse af 
objekterne på tværs af faggrupper

 De fleste projekter involverer mere end en 
faggruppe/person

 Både ifm Konstruktion&Design og Drift&Vedligehold

 Genkendelighed på tværs af faggrupperne = effektivitet, 
enkelthed, sikkerhed

 Ofte vil de færreste deltagere i et projekt referere til de 
enkelte deltajerede dele. Ofte er det rigeligt at omtale 
delen i overordnede termer, fx MODUL1 eller MODUL2



Ifm Konstruktion&Design

 Skal man bygge noget, må alle implicerede være enige om, 
hvad det indbefatter. Her er struktureringen en hjælp.

 Man skal være enige om styklisten og komponentlisten!!

 Hvor starter et projekt? konstruktøren angiver – måske – i 
sit oplæg, at der skal endestop på (-B). Men i virkeligheden 
skal der to på. Dvs at havde følerne haft UNIKKE NAVNE - -
B1 og -B2 fra starten, var tvivlen aldrig opstået.



Ifm Drift&Vedligehold

 Når man møder ’noget’, skal det være opmærket. 

 En god opmærkning kan minimere behovet for at anvende 
den skriftlige dokumentation, når man er i marken. 

 Til gengæld stilles der højere krav til at den er i orden – da 
det er herfra, at alle mærker kommer.



Navngivning foregår i en 
overordnet struktur, som 
fastlægges pr projekt

 Denne struktur kan selvfølgelig anvendes til flere projekter

 Strukturen kan ’gemmes’ i en Excel-fil, og kan importeres 
til PCSCHEMATIC Automation, alternativt kan man oprette 
en skabelon, som indeholder standard-strukturen



PCSCHEMATIC er et program til at 
lave forbindelsesdiagrammer 

 Derfor foretages overvejelserne omkring strukturering 
inden man starter programmet, og strukturen anvendes, 
når den ligger klar.

 I programmet kan man indlæse en excel-fil med 
strukturen, eller man kan oprette den (undervejs).



Der arbejdes med skabeloner og 
færdige dele, som sikrer 
ensartetheden på tværs af mange 
projekter.

 Dette er et must – uanset, om der arbejdes hvordan.

 Genbrug, sådan at sammensætninger ligger fast, men 
alene navnet ændrer sig fra projekt til projekt

 Der anvendes skabeloner og deltegninger i stor stil, sådan 
at den samme ting tegnes på samme måde, hver gang



Der arbejdes med skabeloner og 
færdige dele, som sikrer 
ensartetheden på tværs af mange 
projekter.
 Deltegninger kan indeholde variable, som igen indeholder 

fx referencebetegnelser

 De færdige dele – deltegninger – indeholder symboler og 
komponentdata på forskellig vis.

 Der kan være rene tegninger, der kan være masser af data, 
både komponentdata (type og varenummer), tilslutnings-
og ledernavne, ledningsnumre, IO-data, 
referencebetegnelser … 

 … og det er også muligt at styre disse data vha en ekstern 
fil. mest et temperamentsspørgsmål 

 I høj grad er der effektivitet at hente, når man opbygger 
sine projekter vha færdige moduler.



Der anvendes opdaterede 
komponentdatabaser, hvor 
kendebogstaver også hentes, og 
hvor der er gennemført stram 
styring af egen databases 
symbolvalg.
 Dette er også et must. Ifm dokumentation, ønskes 

betydeligt flere data om komponenter, end der er indeholdt 
i selve projektet. I stedet kan man hente disse data fra 
databasen. Dette inkluderer kendebogstav, datablade og 
naturligvis symboler til de forskellige diagramtyper.

 I databasen kan man opstilles andre kriterier for 
komponenter, sådan at de passer nøjagtigt til egne behov.



Hvordan kan denne struktur så 
anvendes?
 Navigering rundt i projektet

 både i selve =+- vinduet og i Stifindervinduet

 lettere fejlsøgning, pga strukturereret navngivning

 Let – og sikkert – at kopiere sig frem:

 her kan man både kopiere en tegning med ref.betegnelser
og let skifte navn eller en hel side/kapitel

 Lettere at lave arrangementstegninger

 Styklister pr enhed

 Udskrift af labels pr enhed



Oversigt over kom-
ponenter i projektet

 Når der anvendes 
ref.betegnelser kan man i 
menuen til venstre se, hvilke 
objekter, der indgår i 
overordnede objekter. 

 Her er det hvilke dele, der 
indgår i betjeningsenhederne

 Man kan ‘åbne’ de enkelte 
dele/komponenter, og derfra 
‘hoppe’ til de enkelte symboler i 
hhv diagrammer og layout-sider.



Oversigt over 
anvendte 
ref.betegnelser i  
projektet

 I dette vindue kan man 
løbende oprette ref. 
Betegnelser

 Man kan se, hvilke der er 
anvendt pt i projektet

 Man kan se, hvor de er 
anvendt i projektet

 Man kan ‘hoppe’ til disse sider.



Når man kopierer 
i et projekt med 
ref.betegnelser

 Når man kopierer et område, 
omnummeres komponenter/ 
objekter automatisk

 Skal man lave identisk kopi, 
blot med anden 
ref.betegnelse, vælges dette.

 Man kan vælge fra listen, 
eller oprette en ny.

 Samme type dialog, hvis 
noget skal flyttes fra en ref. 
til en anden 



Ref.betegnelser i  lister

 Ref.betegnelser bruges til at sortere og filtrere 
lister

 Her komponentliste over betjeningsenhed



Ref.betegnelser
generelt

 Ref.betegnelser kan 
importeres fra fx Excel-fil

 Som udgangspunkt er der 
ref.betegnelser for hhv
Funktion og Placering 

 De to datafelter kan frit 
bruges som Produkt, dvs 
man kan ændre præfiks


