
112

Oprogramowanie SEE Electrical
Expert jest systemem sk≥adajπcym
siÍ ze wspÛ≥pracujπcych ze sobπ

programÛw do projektowania i zarzπdzania
dokumentacjπ technicznπ branøy elektrycz-
nej i automatyki. DziÍki temu SEE Electrical
Expert moøe byÊ konfigurowany stosownie
do potrzeb uøytkownika. Umoøliwia to pro-
jektantowi zbudowanie systemu udostÍpnia-
jπcego kompletny i profesjonalny zestaw
funkcji potrzebny do okreúlonego zastoso-
wania. Poniøej przedstawiono listÍ dostÍp-
nych programÛw z nazwπ polskπ i angiel-
skπ. Poniewaø w ca≥ej Europie obowiπzujπ
nazwy angielskie IGE+XAO Polska takøe je
wprowadza w ramach ujednolicenia zasad.

Projektowanie schematÛw

LT Kernel
Oznaczenia Labelling
Obwody Signals

Adresy Cross-referencing
Elewacje Panel

Zarzπdzanie przy≥πczeniami urzπdzeÒ

Rozszerzenie listwy Interconnections
Listwy Terminals
Rozszerzenie LT Cabling

Zestawienia i wymiana

Zestawienia Parts list
T≥umaczenia Translation
PLC PLC

Wydaje siÍ, iø minimalny zalecany ze-
staw zawierajπcy najbardziej konieczne
i godne polecenia elementy programu to:
LT, Oznaczenia, Adresy, Obwody i Li-
stwy. Moøna go oczywiúcie sukcesywnie
uzupe≥niaÊ w miarÍ rosnπcych potrzeb. 

Programy do projektowania schematÛw
pozwalajπ stworzyÊ schematy zasadnicze

i plany szaf. Programy do zarzπdzania
przy≥πczeniami urzπdzeÒ obejmujπ pe≥ny
zakres okablowania wewnÍtrznego i ze-
wnÍtrznego urzπdzeÒ. Pozosta≥e programy
s≥uøπ do generacji wynikÛw projektu, przy
czym program Zestawienia jest bardzo
przydatny do wykonywania dowolnych
wykazÛw, list materia≥owych, list sygna-
≥Ûw, list kablowych, list po≥πczeÒ.

Programy SEE Electrical Expert sπ za-
bezpieczone kluczem indywidualnym lub
kluczem sieciowym. Coraz wiÍcej uøyt-
kownikÛw wybiera klucz sieciowy i sie-
ciowπ pracÍ wspÛ≥bieønπ na wspÛlnym
úrodowisku projektowym.

Zasada dzia≥ania 
SEE Electrical Expert

Baza danych elektrycznych

Zasadπ dzia≥ania SEE Electrical Expert
jest tworzenie w trakcie projektowania
spÛjnej bazy danych informacji o powiπ-
zaniach pomiÍdzy symbolami, kataloga-
mi, schematami, szafami, listwami. Zale-
tπ tego rozwiπzania jest pewnoúÊ, øe jeúli
np. usunie siÍ styk o oznaczeniu KA1, to
bÍdzie on moøliwy do uøycia w innym
miejscu projektu. Jeúli usunie siÍ oznacze-
nie KA1, to z projektu definitywnie znika
i cewka i wszystkie styki. Jest to wydajny
system, aczkolwiek czasem nie do zaak-
ceptowania przez projektantÛw przyzwy-
czajonych do zwyk≥ych programÛw gra-
ficznych oferujπcych jedynie symbole
i kreski. Program SEE Electrical Expert
nie jest i nie bÍdzie uniwersalny. Jest
stworzony wy≥πcznie na potrzeby branøy
elektrycznej i automatyki i pod tym
wzglÍdem jest optymalizowany.
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Program wspomagający
projektowanie
SEE Electrical Expert
Józef Koczor

W artykule przedstawiono krÛtki zarys moøliwoúci oprogramowania dla elektrykÛw i automa-
tykÛw SEE Electrical Expert oferowanego przez miÍdzynarodowe przedsiÍbiorstwo IGE+XAO.

Rys. 1. Oprogramowanie SEE Electrical Expert jest systemem sk≥adajπcym siÍ ze wspÛ≥pracujπcych
ze sobπ programÛw do projektowania i zarzπdzania dokumentacjπ technicznπ branøy elektrycznej
i automatyki



OtwartoúÊ, nawigacja

SEE Electrical Expert charakteryzuje siÍ
otwartoúciπ. Brak jest ograniczeÒ zwiπza-
nych z iloúciπ rysunkÛw w projekcie. Pro-
jektant moøe dostosowaÊ program do w≥a-
snych specyficznych potrzeb lub korzystaÊ
z proponowanych rozwiπzaÒ. Dostarczane
rozwiπzania (metody pracy, symbole) sπ
powszechnie stosowane w Europie, zgod-
ne z normami IEC oraz DIN. Daje to pro-
jektantowi pewnoúÊ, øe jego projekt bÍdzie
akceptowany i rozumiany przez miÍdzyna-
rodowe úrodowisko inøynierskie.

Dostosowanie programu do w≥asnych
potrzeb firmy wymaga posiadania odpo-
wiedniej wiedzy teoretycznej i praktycz-
nej, ktÛrπ moøna zdobyÊ podczas tygo-
dniowych szkoleÒ. Program pozwala two-
rzyÊ i modyfikowaÊ nowe symbole, apara-
ty, rozbudowywaÊ katalogi aparatury pro-
ducentÛw, projektowaÊ w≥asne arkusze
formatowe, tworzyÊ nowe, ulubione mo-
dele i szablony projektÛw, pracowaÊ w do-
wolnym kroku lub podzia≥ce milimetro-
wej, ustawiaÊ siatkÍ, linijkÍ itd. Edytory
rysunkowe sπ oparte na kontekstowym try-
bie selekcji elementÛw. Efektywne narzÍ-
dzia rysunkowe i tekstowe, bloki i rysunki
typowe umoøliwiajπ szybkie tworzenie do-
kumentacji. Moøliwoúci konfiguracji edy-
tora (t≥o, kursor, krok, siatka, kolory i gru-
boúci linii, klawisze skrÛtu) powodujπ, øe
program jest przyjazny dla uøytkownikÛw
o rÛønych przyzwyczajeniach.

Eksploratory

Program jest wyposaøony w eksplorato-
ry projektÛw, úrodowisk pracy projektanta,
rysunkÛw, blokÛw, symboli, lokalizacji,
zaciskÛw i kabli. Eksploratory oferujπ spe-
cyficzne moøliwoúci w zaleønoúci od prze-
znaczenia. Wydajny eksplorator projektÛw
pozwala zarzπdzaÊ projektami, archiwizo-
waÊ oraz kopiowaÊ projekty. Eksplorator
úrodowisk pozwala w sposÛb czytelny za-
rzπdzaÊ úrodowiskami projektÛw (symbo-
le, katalogi, formatki, bloki). Kolejnym
eksploratorem jest eksplorator rysunkÛw
z szablonami, modelami, szybkim kopio-

waniem, wstawianiem i renumeracjπ ry-
sunkÛw. Pozwala on na pobieranie rysun-
kÛw z innych projektÛw pojedynczo lub
grupami, przy czym moøna zarzπdzaÊ
funkcjami i lokalizacjami w chwili ich ko-
piowania.

SEE Electrical Expert zawiera wbudo-
wane narzÍdzia do archiwizacji projektÛw
i úrodowisk pracy oraz kontroli i naprawy
plikÛw. DostÍpny jest wydajny eksplora-
tor do zarzπdzania lokalizacjami w projek-
cie. DziÍki niemu zmiany nazwy lokaliza-
cji dokonuje siÍ w trybie on-line.

Podstawowe funkcje 
edytora schematÛw

Program umoøliwia szybkie rysowanie
po≥πczeÒ jedno-, dwu-, trÛj- i czterofazo-
wych. Automatyczne wÍz≥y, po≥πczenia
kierunkowe pomiÍdzy koÒcÛwkami sym-
boli, blokada ≥πczenia rÛønych napiÍÊ,
kontrola oznaczania potencja≥Ûw decydujπ
o poprawnoúci dokumentacji.

£atwy wybÛr symboli z ikon uporzπd-
kowanych zgodnie z PN (IEC), symbole
ulubione i standardowe, automatyczny ob-
rÛt symbolu zgodnie z kierunkiem po≥π-
czenia, rozcinanie po≥πczeÒ wstawionymi
symbolami i zszywanie ich po usuniÍciu
lub przesuniÍciu symbolu to cechy charak-
terystyczne pracy w SEE. Przy dostarcza-
nej iloúci symboli przydatnym narzÍdziem
jest przeszukiwanie biblioteki symboli we-
d≥ug pierwszych liter nazwy.

Projektanci czÍsto wykorzystujπ symbol
ÑCzarnej skrzynkiî rozcinajπcy po≥πczenia
i posiadajπcy aktywne koÒcÛwki. Pozwala
on na wstawianie nowych nietypowych
urzπdzeÒ, ktÛre nie sπ reprezentowane
w bibliotece symboli jak np. rozbudowany
zasilacz posiadajπcy wiele koÒcÛwek, ktÛ-
re projektant opisuje rÍcznie zgodnie z fol-
derem producenta.

Po doborze kodu katalogowego (typu)
np. wy≥πcznika program automatycznie
opisuje koÒcÛwki z katalogu producenta.
Katalogi aparatury producentÛw sπ do tego
stopnia obszerne, øe rozbudowano funkcje
pozwalajπce szybko usunπÊ katalog produ-
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centa nie uøywanego przez projektanta.
Katalogi podzielone sπ na klasy np. Wy-
≥πczniki, Przyciski, Kable. Kaøda klasa,
oprÛcz typowych rubryk jak kod, nazwa
i producent, posiada w≥asnπ strukturÍ, spe-
cyficzne rubryki. Przyk≥adowo klasa prze-
kaünikÛw zawiera rubryki do opisu nume-
rÛw i typu stykÛw, a klasa kabli zawiera
informacje o kolorach øy≥.

Schematy moøna uzupe≥niaÊ tekstami
i obiektami graficznymi, aczkolwiek prak-
tyka mÛwi, øe po≥πczenia i symbole oraz
zwiπzane z nimi atrybuty tekstowe najle-
piej opisujπ skojarzenia wewnπtrz projek-
tu elektrycznego.

Wbudowana w edytor rysunkowy kon-
trola wykorzystania i rodzaju stykÛw w za-
leønoúci od typu aparatu zapewnia wysokπ
jakoúÊ dokumentacji. Zarzπdzanie stykami
wolnymi i automatyczne opisywanie koÒ-
cÛwek stykÛw oraz cewek gwarantuje
znaczny wzrost szybkoúci pracy. Filtrowa-
nie dostÍpnych typÛw przekaünika zgod-
nie ze stykami wstawionymi na schemat
pozwala unikaÊ powaønych b≥ÍdÛw pro-
jektowych.

Program oferuje automatyczne adreso-
wanie krosowe cewka-zestyk, wy≥πcznik-
-styk, karta-we/wy, master-slave w czasie
rzeczywistym oraz automatyczne uaktual-
nienie adresowania po przenumerowaniu
rysunkÛw, przesuniÍciu styku, usuniÍciu
styku itd. Jednym klikniÍciem moøna
zmieniÊ oznaczenie cewki i zwiπzanych
z niπ stykÛw. Moøna przesuwaÊ ÑchoinkÍ
adresÛwî oraz wp≥ywaÊ na jej wyglπd.
Moøliwe jest wyúwietlenie adresÛw zgod-
nie z normami IEC, DIN oraz JIC. Jeúli

master i slave jest na tym samym schema-
cie, adresy nie muszπ byÊ wyúwietlane.

Program pozwala automatycznie ponu-
merowaÊ symbole wed≥ug rÛønych opcji.
Format oznaczania moøe byÊ zaleøny od
lokalizacji, funkcji, kolumny, wiersza, nu-
meru schematu, grupy, przy czym moøna
zarzπdzaÊ wyúwietlaniem oznaczenia.
Kontrola unikalnoúci oznaczenia moøe byÊ
prowadzona na poziomie lokalizacji, funk-
cji, grupy, schematu, kolumny i wiersza.
Zarzπdzanie oznaczeniami symboli po-
zwala b≥yskawicznie uzyskaÊ nowe rysun-
ki na podstawie wzorcÛw (blokÛw i rysun-
kÛw typowych). Program charakteryzuje
siÍ ≥atwym doborem nowych sposobÛw
oznaczania symboli i jest szczegÛlnie pole-
cany projektantom, ktÛrzy tworzπ wiele ry-
sunkÛw powtarzalnych rÛøniπcych siÍ np.
numerem napÍdu. Po≥πczenia moøna nu-
merowaÊ wed≥ug zadanych opcji w sposÛb
automatyczny jednym poleceniem w ca-
≥ym projekcie. DostÍpne metody oznacza-
nia i renumeracji po≥πczeÒ moøna dostoso-
waÊ do swoich potrzeb. Uzyskuje siÍ ad-
resowanie krosowe miÍdzy rysunkami
i po≥πczeniami.

Bloki

Projektant tworzy bloki z pe≥nych rysun-
kÛw lub z ich fragmentÛw. Bloki ÑpamiÍ-
tajπî symbole i typy katalogowe oraz ozna-
czenie, a takøe lokalizacje. Zarzπdza siÍ ni-
mi za pomocπ funkcji, podfunkcji i filtrÛw.
Automatyczny generator rysunkÛw na
podstawie przygotowanych makr umoøli-
wia b≥yskawiczne wykonanie projektÛw
typowych z blokÛw.

Listwy

Kontrola oznaczania zaciskÛw listwy
jest standardem we wszystkich progra-
mach IGE+XAO. Listwy majπ swojπ loka-
lizacjÍ, funkcjÍ i oznaczenie, ktÛre moøna
zmieniÊ jednym klikniÍciem w ca≥ym pro-
jekcie dla danej listwy.

Zarzπdzanie lokalizacjami listwy, renu-
meracja zaciskÛw listwy wed≥ug rÛønych
sposobÛw sortowania (wyjúcia, wejúcia,
potencja≥y, po≥oøenie na schemacie itd.)
okreúlajπ przydatnoúÊ zestawu. Po zade-
klarowaniu wejúÊ i wyjúÊ zaciskÛw listwy
i dobraniu kabli uzyskuje siÍ dowolnπ po-

staÊ listwy montaøowej. Do zacisku moø-
na pod≥πczyÊ wiele adresÛw. Do zaciskÛw
danej listwy dobiera siÍ kabel z katalogu
producenta, przy czym liczba øy≥ jest
uzgadniana z liczbπ zaciskÛw, a kolor øy≥
jest pobierany z katalogu.

Zestawienia

Z projektu moøna generowaÊ automa-
tycznie zestawienia na podstawie goto-
wych formatÛw zestawieÒ (program za-
wiera ich kilkadziesiπt), poczynajπc od for-
mularzy zamÛwieÒ aparatury, list kablo-
wych, zestawieÒ sygna≥Ûw kart sterowni-
kÛw, a skoÒczywszy na listach po≥πczeÒ
miÍdzy symbolami i lokalizacjami. Moø-
liwoúci deklarowania nowych zestawieÒ
zgodnie z potrzebami, eksport do forma-
tÛw. xls,. html,. doc, filtry wed≥ug lokaliza-
cji, funkcji, producenta itd. decydujπ
o uøytecznoúci, otwartoúci i uniwersalno-
úci konfiguracji.

Podsumowanie

Artyku≥ zawiera opis podstawowych
funkcji programu i obejmuje zakres prac
projektanta od narysowania schematÛw,
przez skonfigurowanie listew montaøo-
wych aø do zestawieÒ. JakoúÊ standardo-
wych rozwiπzaÒ przyjÍtych do stosowania
w Europie, a zawartych w programie SEE
Electrical Expert zapewnia szybkie i pew-
ne wdroøenie programu i minimalizacjÍ
ryzyka inwestycyjnego.

JÛzef Koczor

Autor jest pracownikiem

firmy IGE+XAO Polska Sp. z o.o.
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Rys. 4. Silnik

Rys.
5. Listwa

Rys. 6. Listwa

IGE+XAO Polska Sp. z o.o.

Plac na Stawach 3
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