A-ELEC 4.11 - WYSOKIE NAPIÊCIE
Nowa wersja popularnego programu dla elektryków i automatyków
rogram A-Elec 4.11 jest elektryczn¹ aplikacj¹ projektow¹ dzia³aj¹c¹ w rodowisku graficznym programu AutoCAD R14. Jego premiera odby³a siê w trakcie trwania targów ELTARG98. U¿ytkownikom tego typu oprogramowania znane s¹ wczeniejsze wersje A-Elec 3.12 (dla AutoCAD-a R12) i A-Elec 3.13 (dla wersji trzynastej).

Instalacja, wymagania i uruchomienie

Zak³adanie projektu

Instalacja programu jest prosta i odbywa siê z dyskietek.
Po instalacji A-Elec 4.11 zajmuje oko³o 45 MB pamiêci na
dysku twardym. Jest zabezpieczony kluczem sprzêtowym
wk³adanym razem z kluczem AutoCAD-a do z³¹cza drukarkowego LPT. Do instalacji wymagana jest odpowiednia iloæ
miejsca na dysku, program AutoCAD R14 oraz rodowisko
Windows NT4.0 lub Windows 95. Zalecanym rodowiskiem
jest NT4.0. Przy instalacji nale¿y podaæ odpowiednie cie¿ki

Projekt zak³adamy u¿ywaj¹c polecenia PlikàNowy.
Projekt jest jednym rysunkiem DWG, którego warstwy
stanowi¹ poszczególne schematy narysowane na standardowym arkuszu formatowym. Numer rysunku jest zarazem numerem warstwy. Wszelkie efekty dzia³ania programu, takie jak adresy krosowe, numery potencja³ów,
zaciski, po³o¿one s¹ na podwarstwach schematu. Orientacja w projekcie jest wiêc bardzo prosta.

do programu AutoCAD. Program instaluje siê domylnie w
katalogu AE4 i tworzy now¹ grupê o tej samej nazwie. 32
MB Ram pamiêci operacyjnej to minimalne wymagania do
uruchomienia i nauki programu. Moim zdaniem, aby efektywnie pracowaæ przy tworzeniu dokumentacji projektowej, nale¿y komputer wyposa¿yæ w co najmniej 48 MB Ram.
Zalecany jest tak¿e procesor Pentium 166 MHz lub lepszy
oraz dobra, a przede wszystkim szybka, karta graficzna
i monitor minimum 17. Wymagania s¹ wiêc typowe dla
sprzêtu maj¹cego wspomagaæ projektowanie in¿ynierskie.

£atwym do zauwa¿enia jest fakt, ¿e projekt, bêd¹cy
zbiorem zale¿noci i powi¹zañ pomiêdzy schematami,
symbolami i po³¹czeniami, stanowi zorganizowan¹ bazê
danych. Dziêki u¿yciu programu A-Elec 4.11 uzyskujemy wyrafinowane mo¿liwoci kontroli tworzenia schematów czyli wspomagania CAD/CAEE.

Interfejs
Po wczytaniu menu programu pojawia siê dwuwymiarowe okno graficzne z widoczn¹ siatk¹ co 10mm. Standardowym arkuszem rysowania (zarazem drukowanym obszarem papieru) jest poziomy arkusz A3.
Wszystkie polecenia wydawane s¹ w jêzyku polskim.
Dostêp do poleceñ jest identyczny jak w programach napisanych pod Windows  menu, paski narzêdzi, klawisze skrótu, przesuwalne i skalowalne okna dialogowe. Zalet¹ programu jest korzystanie wy³¹cznie z jednego edytora. U¿ytkownik nie musi poznawaæ kolejnych edytorów, aby zrobiæ
np. dodatkowy symbol czy zabudowaæ szafê.
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Zak³adanie schematu
W momencie zak³adania pierwszego schematu pojawia
siê okno dialogowe pozwalaj¹ce nadaæ mu tytu³
i ewentualnie podtytu³ (numer nadajemy zak³adaj¹c rysunek). Po wpisaniu tytu³u widzimy wype³nion¹ tabelkê rysunkow¹. Rysunek zostaje podzielony na dziesiêæ kolumn od 0
do 9, natomiast kursor pracuje w trybie krokowym (co 5 mm).

Wstawianie po³¹czeñ
Uwaga u¿ytkownicy wersji poprzednich! Jest inaczej
 o wiele przyjemniej i bardziej ergonomicznie. Mamy do
dyspozycji wiele typów po³¹czeñ rozró¿nianych kolorem
i sposobem numeracji. Do tego mo¿emy jeszcze deklarowaæ nowe. Wêz³y elektryczne generuj¹ siê automatycznie

natychmiast po narysowaniu po³¹czeñ. Program na bie¿¹co kontroluje b³êdne do³¹czenia, nie dopuszczaj¹c na przyk³ad do po³¹czenia linii o napiêciu 220V z 24VDC.
Po³¹czenia rysuje siê w sposób uderzaj¹co prosty,
¿eby nie powiedzieæ trywialny: wskazanie  klik  wskazanie  klik itd.
Istotn¹ cech¹ programu jest mo¿liwoæ wielofazowego rysowania po³¹czeñ (nie mam tu bynajmniej na myli
iloci etapów rysowania, lecz liczbê faz po³¹czeñ mocy
L1, L2, L3, PE i N) z uwzglêdnieniem logiki tworzenia
wêz³ów elektrycznych dla po³¹czeñ wielofazowych.

Wstawianie symboli i dobór aparatury
Symbole dostêpne s¹ z ikon  przy czym brak ju¿ jest
ograniczenia iloci symboli dostêpnych w bibliotece. Wstawianie jest tak¿e proste. Wybieramy symbol np. wy³¹cznika zwarciowego z ikony, wskazujemy jego miejsce na schemacie (najczêciej na pionowym odcinku po³¹czenia) i klikamy. I... pe³ne zaskoczenie dla starych u¿ytkowników 
w tym momencie uka¿e siê okno pozwalaj¹ce nie tylko
nadaæ oznaczenie (tak jak w starszych wersjach), lecz tak-

¿e okreliæ typ wy³¹cznika. Inaczej mówi¹c, mo¿emy natychmiast wskazaæ programowi, jaki kod katalogowy wy³¹cznika chcemy zastosowaæ. Dobieramy np. typ S191 B16.
Je¿eli jednak typ, jaki chcemy zastosowaæ, nie znajduje
w do³¹czonym do programu katalogu, mo¿emy go wprowadziæ sami. Nowy typ (reprezentowany tekstem do 20 znaków np. RU-412) okrelamy w odpowiednim prostym oknie
dialogowym. Podajemy jego charakterystykê (pr¹d nominalny, napiêcie, wymiary itd.) i wybieramy. Po ustaleniu charakterystyki nowy element bêdzie dostêpny nie tylko w bie¿¹cym rysunku, lecz przede wszystkim w ka¿dym kolejnym
projekcie tworzonym w programie A-Elec. Tak wiêc katalog
bêdzie rós³ w miarê pracy z programem  innymi s³owy, im
wiêcej pracujemy, tym wiêksz¹ wartoæ ma program.
Praca w czasie rzeczywistym z katalogami aparatury
bardzo usprawnia i przyspiesza tworzenie projektu. Mylê,
¿e bêdzie odpowiednio doceniona przez projektantów.
W wersji instalacyjnej dostêpne s¹ katalogi przekaników,
styczników, wy³¹czników, termików, zacisków, kabli itd..
Wracaj¹c do wstawiania symboli  wstawiony symbol rozcina po³¹czenie, a usuniêty zaszywa je. Ponadto 
co uwa¿am za wa¿niejsze  program na bie¿¹co kontroluje oznaczenia. Dziêki temu w danym projekcie nie jest
mo¿liwe dwukrotne u¿ycie tego samego oznaczenia np.
dla bezpiecznika F1.

wrzesieñ  padziernik
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Adresy krosowe w czasie rzeczywistym
Jeli wstawimy cewkê i okrelimy jej oznaczenie
(K1) oraz typ (R15), to pod cewk¹ w sta³ej odleg³oci
od do³u rysunku pojawi siê blok prezentuj¹cy grafikê
zestyków. Co wiêcej  jeli wstawimy symbol zestyku
prze³¹cznego i skojarzymy go z cewk¹ (K1)  otrzymamy w czasie rzeczywistym adresacjê krosow¹. Pewnej
sprawnoci i przyzwyczajenia wymaga kojarzenie symboli miêdzy sob¹, lecz nie narzekajmy. W ka¿dym programie znajdziemy funkcje napisane w sposób udziwniony. W zamian otrzymujemy automatyzacjê powi¹zañ miêdzy skojarzonymi symbolami. Obok wstawionego styku uka¿e siê informacja, na którym schemacie
i w której kolumnie znajduje siê cewka  i wzajemnie 
pod cewk¹ znajdzie siê informacja gdzie wstawione s¹
wykorzystane styki. Program nie pozwoli wstawiæ wiêkszej iloci styków ni¿ zadeklarowana dla danego typu
przekanika (w tym przypadku wiêcej ni¿ 3)  jak równie¿ nie pozwoli wstawiæ innego typu styku (np. ZZ).

Listwy monta¿owe
Schematy rysujemy szybko i sprawnie, a program dba
o to, by unikn¹æ b³êdów. Dokumentacja jednak nabiera prawdziwej wartoci po narysowaniu listew monta¿owych. Jest
to najwiêksza zmora projektantów, a zarazem ród³o najwiêkszej iloci b³êdów. Jak z tym radzi sobie
A-Elec? Ca³kiem dobrze. Zaciski wstawione na schemat
w po³¹czenia elektryczne widz¹ to, co powinny widzieæ.
Automatycznie generowane monta¿ówki (w normie DIN
lub typowo  zacisk po zacisku) pokazuj¹ to, co zobaczy³y poprzez po³¹czenia zaciski schematowe: oznaczenia,
koñcówki symboli (np. K16/32 lub X21/15), lokalizacje, numery potencja³ów. Monta¿ówki bêd¹ce efektem generacji
programowej s¹ bezb³êdne  i to stanowi najwiêkszy zysk
z u¿ywania tego typu narzêdzi. Konfiguracja i mo¿liwoæ
dostosowywania programu do w³asnych preferencji, w zakresie automatycznej generacji listew, jest doæ skomplikowana  daje jednak odczuwalne efekty.

Zabudowa szaf
W katalogach aparatury deklarujemy wymiary
aparatu. Przyporz¹dkowujemy im jednoczenie bloki
reprezentuj¹ce widok aparatu od przodu i z boku.
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Mamy z tego dodatkowy zysk. Program sortuje ca³oæ aparatury wstawionej na schematy pod wzglêdem deklarowanej przy wstawianiu symboli lokalizacji (np. szafka, rozdzielnia itd.).
Po wybraniu okrelonej lokalizacji do zabudowy
aparaty zostaj¹ wstawione automatycznie na w³aciwe miejsca. Nale¿y je jeszcze poprzesuwaæ w miejsca
zgodne z logik¹ projektu np. lampki na wys. 150cm,
przyciski 130cm itd. W tym miejscu przydaje siê dobra
znajomoæ AutoCAD-a.

Zestawienia
Program zarz¹dza baz¹ danych projektu, zarazem
j¹ przetwarzaj¹c. Dlatego wszystkie wykazy materia³owe, zestawienia kabli i lista po³¹czeñ tworzone na
zasadzie przegl¹dania bazy technicznej i wyci¹gania
informacji interesuj¹cych projektanta tak¿e s¹ bezb³êdne.

Podsumowanie
Program A-Elec 4.11 mo¿e okazaæ siê hitem rynku
programów CAD dla automatyków i elektryków. Wiele
bardzo dobrych funkcji napisanych specjalnie dla elektryków, jeden edytor, wsparcie mo¿liwociami graficznymi AutoCAD-a wró¿¹ programowi powodzenie.
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