PROGRAM DLA IN¯YNIERÓW ELEKTRYKÓW I AUTOMATYKÓW U¯YWAJ¥CYCH AUTOCAD-A
ADELEC 98 jest pakietem CAD/CAE przeznaczonym dla elektryków i automatyków. Jego producentem jest
szwajcarska firma SISCAD Ltd., znana w wielu krajach u¿ytkownikom AutoCAD-a z oprogramowania do
wspomagania projektowania w bran¿y elektrycznej. Zaawansowane funkcje programu znacznie u³atwiaj¹ projektowanie, zwiêkszaj¹ wydajnoæ pracy projektanta oraz wspomagaj¹ tworzenie bezb³êdnej dokumentacji.
Program CADELEC 98 posiada mo¿liwoæ pracy jednostanowiskowej, jak równie¿ pracy sieciowej. Instalacja
sieciowa pozwala na pracê w grupach projektowych, gdzie ca³y zespó³ mo¿e pracowaæ nad tym samym projektem,
korzystaj¹c z tych samych bibliotek i katalogów producentów.

INTERFEJS

U£ATWIENIA W RYSOWANIU

Po uruchomieniu programu CADELEC na wstêpie inicjalizowana jest baza danych programu, która stworzona
zosta³a za pomoc¹ programu Microsoft Visual FoxPro
(oczywicie u¿ytkownik CADELEC-a nie musi posiadaæ

Rysowanie schematów w programie CADELEC jest
uproszczone dziêki wielu wyspecjalizowanym funkcjom przeznaczonym do wykonywania konkretnych zadañ. Na przyk³ad 1-fazowe, 3-fazowe i wielofazowe linie lub po³¹czenia s¹
rysowane za pomoc¹
specjalnych poleceñ
(L1, L3, LN, LV)
z uwzglêdnieniem logiki tworzenia wêz³ów
elektrycznych. Linie
elektryczne w programie CADELEC mog¹
byæ ró¿nego napiêcia
(220V, 380V, PE, N itd.)
i s¹ one ró¿nie traktowane w schematach.
Na przyk³ad przewody
w schemacie mog¹
byæ numerowane w ró¿nych grupach ekwipotencjalnych,
a ka¿da grupa mo¿e byæ oddzielnie oznaczana.
Elektryczne symbole znajduj¹ce siê w bibliotece s¹ pogrupowane w kategorie elementów (np. silniki i generatory, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, styczniki, przekaniki, sterowniki PLC itd.) i mog¹ byæ ³atwo wstawiane do schematu
wraz z opisem. W oknie dialogowym zarz¹dzaj¹cym symbolami s¹ wywietlane graficzne odpowiedniki symboli elektrycznych (slajdy) wraz z ich dodatkowym opisem, dziêki
czemu wybór elementu jest bardzo ³atwy (rys. 2).
W momencie wstawiania elementu do schematu na
linii elektrycznej linia pod elementem jest automatycznie wycinana, jednoczenie zaznaczane jest po³¹czenie
elektryczne pomiêdzy przewodem a urz¹dzeniem.
Symbole elektryczne u¿ywane w schematach s¹
umieszczone w Bibliotece Symboli, która zawiera elementy wykonane w kilku standardach, jak np.: DIN, JIC,
IEC. U¿ytkownik mo¿e tak¿e modyfikowaæ istniej¹ce biblioteki lub tworzyæ nowe.
CADELEC obs³uguje nieograniczon¹ liczbê katalogów
producentów i ró¿nych dostawców. Tworzenie katalogów
i rekordów bazy jest u³atwione przez specjalne funkcje. Ponadto, je¿eli dysponujemy katalogami we w³aciwym formacie (np. DBF), to mo¿emy je zaimportowaæ do CADELEC-a.

Rys. 1

dodatkowo programu Visual FoxPro). W przypadku instalacji sieciowej wymagane jest równie¿ zalogowanie siê,
aby program rozpozna³ u¿ytkownika. Dopiero po tych
czynnociach uruchamia siê AutoCAD. W interfejsie
AutoCAD-a dostrzegamy dodatkowe elementy, w menu
rozwijalnym pojawia siê nowa pozycja  Cadelec  oraz
du¿a iloæ dodatkowych ikon (rys. 1). Dostêp do poleceñ
CADELEC-a jest identyczny, jak do poleceñ AutoCAD-a
 menu, paski narzêdzi, okna dialogowe itd. Tak wiêc ka¿dy u¿ytkownik AutoCAD-a z ³atwoci¹ bêdzie porusza³
siê po dodatkowych narzêdziach. W przypadku jakichkolwiek trudnoci mo¿na zawsze skorzystaæ z pomocy kontekstowej zawartej w programie.
Program wyposa¿ono w funkcje zarz¹dzania dokumentacj¹. Dziêki tym funkcjom mo¿na segregowaæ dokumentacjê w projektach, archiwizowaæ projekty na dowolnych nonikach i dokonywaæ wielu innych czynnoci wspomagaj¹cych obs³ugê tworzonej dokumentacji.
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Rys. 2

ANALIZA

Rys. 3

Analiza czêci wchodz¹cych w sk³ad schematu polega na numerowaniu elementów w schemacie, numerowaniu przewodów, definiowaniu kabli i adresów krosowych
elementów nale¿¹cych do pewnej grupy (np. przekanik
i jego styki sterownicze), definiowaniu adresów krosowych
linii, które s¹ kontynuowane na innych stronach, itd.
Numerowanie elementów oraz przewodów w projekcie
mo¿e byæ wykonywane z wykorzystaniem ró¿nych zdefiniowanych w programie wzorów lub na podstawie definicji
sporz¹dzonej przez u¿ytkownika. Elementy s¹ grupowane
wed³ug rodzaju elementu (urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, przekaniki, silniki i generatory itd.), wszystkie grupy s¹ definiowane mnemoniczne (np. F dla urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych)
i mog¹ byæ u¿ywane we wzorze numerowania razem z innymi oznaczeniami, takimi jak numer strony, kolumna itp.
B³êdy adresów krosowych s¹ zg³aszane automatycznie w schemacie poprzez podwietlenie elementu na czerwono. Generowany jest równie¿ plik zawieraj¹cy, miêdzy innymi, wykaz b³êdów adresów krosowych.
Do definiowania kabli w projekcie wykorzystuje siê
bazê danych kabli, umieszczon¹ standardowo w programie, z której to u¿ytkownik mo¿e wybraæ
potrzebny mu kabel,
okrelaj¹c jego d³ugoæ i przewody. Zarz¹dzanie kablami
i zaciskami odbywa
siê automatycznie w
ca³ym projekcie. Generowany jest równie¿ schemat wyjæ
zacisków dla ka¿dej
listwy zaciskowej.

STEROWANIE ROZMIESZCZENIEM APARATÓW W SZAFIE
Zdefiniowane komponenty w katalogu zawieraj¹ standardowo równie¿ informacje o rozmiarach aparatów lub
pliki DWG z ich graficznym odpowiednikiem. Te informacje s¹ u¿ywane przy rozmieszczaniu aparatów w szafie. Program zawiera równie¿ Biblioteki Szaf, a jeli w bibliotece nie
ma odpowiedniej szafy, to u¿ytkownik mo¿e samemu zdefiniowaæ szafê o dowolnych wymiarach. CADELEC automatycznie oblicza potrzebn¹ powierzchniê konieczn¹ do
umieszczenia aparatów w szafie, robi¹c przy okazji selekcjê.
Aparaty mog¹ byæ wstawiane do szafy poprzez wybieranie z listy. Wstawiaj¹c aparaty, trzeba zadeklarowaæ ich po³o¿enie we wnêtrzu obudowy lub na drzwiach
szafy. Jeli dla komponentu zdefiniowano reprezentacjê
w postaci rysunku DWG, CADELEC wstawi ten rysunek
zamiast standardowego konturu aparatu (rys. 3).
Po wstawieniu aparatu do szafy znika on z wykazu
aparatów, eliminuj¹c mo¿liwoæ pope³nienia b³êdu.
Zgodnoæ pomiêdzy schematem i rysunkiem szafy jest
kontrolowana przez ca³y czas. W przypadku wykonania
jakiej operacji wprowadzaj¹cej niezgodnoæ, program
powiadamia o wyst¹pieniu b³êdu (np. je¿eli element jest

usuwany ze schematu, to aparat w szafie zostanie oznaczony na czerwono). U¿ytkownik mo¿e okreliæ po³o¿enie kabli i listew zaciskowych w szafie.

RAPORTY
CADELEC posiada 60 zdefiniowanych szablonów
raportów w 9 jêzykach, wymaganych do stworzenia pe³nej dokumentacji wykonywanego projektu. Nale¿¹ do
nich takie raporty, jak Zestawienia materia³owe, Wykaz
czêci, Po³¹czenia, Okablowanie, Zaciski, Listwy itd.
Zdefiniowane raporty zawieraj¹ równie¿ informacje
o projektach, zarz¹dzaniu bibliotekami i katalogami, wydrukach stron projektów, elementach u¿ywanych w projekcie oraz przegl¹d dokumentacji i jej weryfikacjê itd.
Projektant Raportów zawiera wszystkie niezbêdne
funkcje, które pozwalaj¹ u¿ytkownikowi dowolnie edytowaæ i modyfikowaæ dostêpne w programie raporty lub
tworzyæ ca³kowicie nowe.

ZACISKI I LISTWY ZACISKOWE
Zaciski mog¹ byæ
umieszczane, numerowane i przenumerowywane w schemacie tak
jak inne elementy. Program generuje listwy
zaciskowe na podstawie zacisków umieszczonych w schemacie.
Kable s¹ dobierane z Bazy Kabli, dowolnie modyfikowanej
przez u¿ytkownika.
Program automatycznie generuje zestawienie wszystkich kabli
przy³¹czonych do listew zaciskowych. W sk³ad zestawienia
wchodz¹ informacje dotycz¹ce, miêdzy innymi, wejcia i wyjcia kabla, oznaczenia, przekroju oraz d³ugoci (rys. 4).

SPECJALNE FUNKCJE
Nawigator  polecenie Id do

Polecenie Id do pozwala przechodziæ pomiêdzy
stronami projektu:
± klikaj¹c na adresie krosowym zestyku, przechodzi
siê do strony, gdzie aktywna cewka jest zlokalizowana (lub na odwrót);
± klikaj¹c na ekwipotencjalnym znaczniku na przewodzie, przechodzi siê na stronê, gdzie przewód
jest kontynuowany, lub na stronê, z której przewód przychodzi;
± klikaj¹c na komponencie znajduj¹cym siê na rysunku szafy z rozmieszczonymi aparatami, przechodzi siê do schematu, gdzie komponent jest zlokalizowany (lub na odwrót);
± klikaj¹c na zacisku znajduj¹cym siê na rysunku
listwy zaciskowej, przechodzi siê do strony, gdzie
zacisk jest zlokalizowany (lub na odwrót).
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Rys. 4

Zamiast szukania zestyków cewki, wystarczy klikn¹æ na
jej adresie krosowym. Jeli chce siê sprawdziæ zaciski, wystarczy po prostu klikn¹æ na zacisku znajduj¹cym siê na rysunku
listwy zaciskowej, a CADELEC zmieni stronê na tê, gdzie ten
zacisk jest umieszczony. Dziêki tej funkcji mo¿na bardzo szybko poruszaæ siê nawet po du¿ych projektach.

Zdefiniowane Zestawienia materia³owe
i obliczanie kosztów projektu

Tradycyjnie, tworzenie projektu rozpoczyna siê od
rysowania schematu, definiowania elementów i oczywicie na koñcu wykonuje siê zestawienia materia³owe. CADELEC poza takim podejciem do projektowania oferuje
równie¿ mo¿liwoæ rozpoczêcia pracy nad projektem od
wykonania Zestawienia materia³owego. Aby jednak zastosowaæ tê metodê t,rzeba najpierw zdefiniowaæ komponenty pochodz¹ce z katalogów producentów i dopiero
wtedy tworzyæ Zestawienia materia³owe, które pozwol¹
od razu sprawdziæ, czy koszt projektu jest satysfakcjonuj¹cy. Po zdefiniowaniu komponentów mo¿na wstawiaæ je
do schematu bezporednio z wykazu komponentów (nie
potrzebuj¹ byæ definiowane ponownie w projekcie).

Optymalizacja projektu

Po zdefiniowaniu komponentów i obliczeniu kosztów
projektu mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przekroczony zostanie bud¿et przewidziany na jego wykonanie. W takim wypadku
istnieje ju¿ na tym etapie mo¿liwoæ wymiany komponentów w projekcie na inne, pochodz¹ce z innych katalogów
lub od innych dostawców. Operacjê tak¹ u³atwia zastosowanie inteligentnych katalogów. Przy wymianie katalogu lub dostawcy CADELEC automatycznie zidentyfikuje odpowiednie komponenty w alternatywnych katalogach (przez porównywanie rodzaju elementu, elektrycznych w³aciwoci, styków itd.) i zrobi zamianê w definicji
komponentu. W ten sposób mo¿na wykonywaæ projekt
zoptymalizowany pod wzglêdem kosztów, odnosz¹cy siê
do definicji komponentu i dostawcy.

MODU£Y

PROGRAMU

CADELEC 98

Modu³ Schematy i Analiza  jest to modu³ podstawowy, niezbêdny do uruchomienia pozosta³ych modu³ów. Poza wy¿ej opisanymi w ramach tego modu³u dostêpne s¹ nastêpuj¹ce funkcje:
± Przypisywanie przewodom napiêæ znamionowych.
± Automatyczne nadawanie numerów identyfikacyjnych urz¹dzeniom wed³ug zdefiniowanego
przez u¿ytkownika wzoru.
± Automatyczne tworzenie adnotacji danych technicznych na komponentach.
± Analiza adresów krosowych wraz z wykrywaniem
b³êdów takich jak nadmiar styków i brak przekaników, generowanie wykazu b³êdów adresów krosowych.
± Automatyczne plotowanie projektu, uwzglêdniaj¹ce specyficzne przyzwyczajenia u¿ytkownika co
do wydruku. Drukowanie wsadowe wybranych
stron projektu.
± Zarz¹dzanie kolorami i warstwami.
± Po³¹czenia z zewnêtrznymi bazami danych w formacie xBase.
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± Automatyczna aktualizacja ramki rysunkowej.
Ramki rysunkowe s¹ w pe³ni przystosowywalne
do potrzeb u¿ytkownika.
± Wsadowe przetwarzanie elementów biblioteki.
± Drukowanie etykiet komponentów.
± Dostêp do procedur zdefiniowanych przez u¿ytkownika.
± Wsadowe przetwarzanie stron projektu.
Modu³ Szafy pozwala
± Wstawiaæ komponenty ze zdefiniowanych zestawieñ materia³owych.
± Pó³automatyczne generowaæ rozmieszczenia elementów w szafie.
± Bezporednio kontrolowaæ aparaty w szafie.
± Za pomoc¹ nawigatora przechodziæ pomiêdzy
rysunkiem rozmieszczenia aparatów w szafie,
a schematem.
Modu³ Terminal
± Generowanie raportów po³¹czeñ (zarówno wewnêtrzne po³¹czenia obwodów, jak i po³¹czenia do zewnêtrznych urz¹dzeñ).
± Zarz¹dzanie zaciskami, kablami i wi¹zkami przewodów.
± Automatyczne
³¹czenie kabli
(przewodów).
± Edycja kabli.
± Generowanie listew zaciskowych.
± Automatyczne
generowanie
mostków.
Modu³ PLC
± Wykorzystanie
w projektach
programowalnych sterowników logicznych PLC
umieszczonych w bibliotece PLC.
± Edycja list przyporz¹dkowania PLC.
± Numerowanie sterowników PLC i powi¹zanych
komponentów.
± EksportImport uk³adów wejcia/wyjcia sterowników PLC.
± Funkcje powi¹zywania sterowników PLC.
Modu³ Standardów US
± Biblioteki i funkcje stosowane w standardach US
(rys. 5).

NOWOCI Z FIRMY SISCAD
Firma SISCAD zakoñczy³a pracê nad programem
CADELEC S. Jest to program posiadaj¹cy funkcjonalnoæ CADELEC 98, lecz jako rodowisko graficzne, zamiast AutoCAD-a, wykorzystuje program IntelliCAD.

Grzegorz Bajerski, ABRYS, £ód
gbajerski@abrys.com.pl

Rys. 5

