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Czytelnicy, ktÛrzy úledzili cykl artyku³Ûw
w†Elektronice Praktycznej opisuj¹cych Pro-
tel DXP, CAMtastic DXP oraz nVisage DXP,
zapewne pamiÍtaj¹ relacje pomiÍdzy tymi
programami. Jest to o†tyle istotne, øe gama
produktÛw†Altium 2004 zosta³a przeorgani-
zowana i†zmieni³ siÍ nieco zakres funkcjo-
nalny poszczegÛlnych programÛw. Nexar
2004, ktÛry stanowi absolutn¹ nowoúÊ, zo-
sta³ przedstawiony w†poprzednim numerze
EP. Opisuj¹c†dalej zmiany, jakie zasz³y
w†pozosta³ych narzÍdziach, miejscami na-
wi¹zujÍ do linii produktÛw DXP, dlatego
orientacja w†tym zakresie bÍdzie pomocna.
WielkoúÊ wprowadzonych zmian w†sztan-

darowym produkcie Altium, jakim jest Pro-

tel, przy przejúciu z†wersji DXP na 2004 nie
jest tak duøa, jak nieca³e dwa lata temu, kie-
dy DXP zast¹pi³ wys³uøonego juø Protela 99
SE. Podobnie jest z†pozosta³ymi programami.
Podstawowym celem zmiany wersji by³o
ujednolicenie úrodowiska wszystkich progra-
mÛw, wymagane ze wzglÍdu na sprawn¹
wspÛ³pracÍ z†ca³kiem nowym systemem Ne-
xar oraz wdroøenie nowej koncepcji LiveDe-
sign, zapewniaj¹cej m.in. wspÛ³pracÍ z†p³yt¹
uruchomieniow¹ NanoBoard. Pozosta³e ce-
chy, jakie zyska³ nowy Protel 2004, by³y na-
kreúlone juø od kilku miesiÍcy w†postaci pa-
kietu poprawek ServicePack 3†dla DXP, ktÛ-
ry jednak nigdy nie doczeka³ siÍ wersji fi-
nalnej. Wszystkie zmiany opracowane w†ra-
mach SP3 zosta³y zaimplementowane dopie-
ro w†najnowszym Protelu 2004.
W†doúÊ szczegÛlnej sytuacji znalaz³ siÍ

nVisage DXP, ktÛry na razie nie zyska³
prostego nastÍpcy w†wersji 2004. Taki pro-
dukt jest zapowiedziany na drug¹ po³owÍ
roku i†jeúli siÍ ukaøe, bÍdzie czymú poúrod-
ku miÍdzy systemem Nexar 2004 i†nowym
Circuit Studio 2004. Aktualnie Nexar zawie-
ra wszystko, co oferowa³ nVisage w†zakre-
sie projektowania FPGA, ale uzupe³nione
o†narzÍdzia i†komponenty biblioteczne po-
trzebne do projektowania i†uruchamiania
systemÛw mikroprocesorowych w†FPGA. Na-
tomiast nowy program CircuitStudio 2004
jest podstawowym narzÍdziem design entry,
oferuj¹cym hierarchiczny edytor schematÛw,
symulator analogowo-cyfrowy, symulacjÍ
VHDL, wstÍpn¹ analizÍ sygna³ow¹ obwodu
oraz podstawowe narzÍdzia pomocne w†po-
cz¹tkowym etapie projektowania PCB i/lub
FPGA. CircuitStudio jest wiÍc produktem
uboøszym niø nVisage, poniewaø nie obe-
jmuje m.in. narzÍdzi do syntezy FPGA oraz
bibliotek komponentÛw logicznych.
Zdecydowanie najmniejszym zmianom

uleg³ CAMtastic, ktÛry w†wersji 2004 jest
praktycznie kontynuacj¹ wersji DXP, prze-

Wprowadzony do sprzedaøy
w†drugiej po³owie lutego 2004
system Nexar przyniÛs³ zmianÍ

ca³ej linii produktÛw firmy
Altium. Dostosowanie

pozosta³ych narzÍdzi do
wspÛ³pracy z†Nexarem oraz

wdroøenie technologii
LiveDesign zaowocowa³o

pojawieniem siÍ nowych wersji
programÛw Protel 2004,

CAMtastic 2004 oraz
CircuitStudio 2004. Artyku³

prezentuje podstawowe cechy
nowej linii narzÍdzi firmy
Altium przeznaczonych dla

elektronikÛw.

17 lutego 2004 zosta³ oficjalnie udostÍp-
niony najnowszy wytwÛr firmy Altium - sys-
tem Nexar 2004. Zgodnie z†wczeúniejszymi
zapowiedziami, rÛwnolegle nast¹pi³a zmiana
ca³ej linii produktÛw, ktÛra aktualnie obe-
jmuje, oprÛcz Nexara, najnowszy Protel 2004
i†zwi¹zane z†nim programy CAMtastic 2004
oraz CircuitStudio 2004. Now¹ gamÍ produk-
tÛw uzupe³nia p³yta uruchomieniowa Nano-
Board, ktÛra wspÛ³pracuje z†wymienionymi
programami. Na drug¹†po³owÍ roku zapowie-
dziane s¹ zmiany pozosta³ych programÛw tj.
nVisage, ca³ej gamy narzÍdzi programistycz-
nych TASKING oraz systemu P-CAD, ktÛre
docelowo rÛwnieø zostan¹ przeniesione na
now¹ platformÍ LiveDesign DXP.

Rys. 1
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niesion¹ do nowego úrodowiska. CAMtastic
2004, podobnie jak wczeúniej, jest integral-
n¹ czÍúci¹ pakietu Protel 2004. Oferowany
jest rÛwnieø osobno, z†przeznaczeniem jako
narzÍdzie CAM dla wytwÛrni PCB.
Podsumowuj¹c, na dzieÒ dzisiejszy mamy

cztery produkty z†rodziny 2004, wspieraj¹-
ce technologiÍ LiveDesign (LiveDesign-enab-
led). Ich funkcjonalnoúÊ pokrywa siÍ
w†pewnych obszarach, a†w†innych uzupe³-
nia, co najlepiej obrazuje rys. 1.
Diagram ilustruje ca³y proces projektowy

oparty na koncepcji LiveDesign. PoszczegÛlne
bloki opisuj¹ odrÍbne zadania projektowe: ko-
lorem jasnoniebieskim zaznaczono zadania
zwi¹zane z†projektowaniem PCB, kolor cie-
mnoniebieski symbolizuje projektowanie uk³a-
du logicznego pod FPGA, a†kolorem øÛ³tym
oznaczono tworzenie i†uruchamianie oprogra-
mowania dla systemu wbudowanego (zawie-
raj¹cego mikroprocesor). Kolorowe kwadraci-
ki umieszczone wewn¹trz blokÛw oznaczaj¹,
ktÛre narzÍdzia realizuj¹ poszczegÛlne zada-
nia: czerwony - Nexar, zielony - Protel, po-
maraÒczowy - CircuitStudio i†niebieski -
CAMtastic. Jak nietrudno zauwaøyÊ, do reali-
zacji ca³ego procesu potrzebna jest para - Pro-
tel i†Nexar, uzupe³niona o†p³ytÍ NanoBoard.
Liczne strza³ki ³¹cz¹ce bloki diagramu po-

kazuj¹ przep³yw danych pomiÍdzy fragmen-
tami ca³ego procesu. Szerokie, dwukierunko-
we po³¹czenia pomiÍdzy czÍúci¹ schematow¹
i†PCB oraz czÍúci¹ FPGA i†PCB oznaczaj¹
obustronn¹ synchronizacjÍ i†wymianÍ da-
nych. Poziom integracji, jaki oferuje zestaw
Protel/Nexar z†p³yt¹ NanoBoard, zapewnia
niespotykany dot¹d komfort pracy i†moøli-
woúÊ rÛwnoleg³ego prowadzenia projektu na

Podstawowe cechy produktów
Nexar 2004

- pierwszy dostêpny na rynku kompletny system do projektowania systemów wbudowanych
w FPGA, niezale¿ny od sprzêtu

- zawiera wszystkie narzêdzia pozwalaj¹ce na interaktywne projektowanie oraz implementa-
cjê systemu mikroprocesorowego wewn¹trz FPGA - zintegrowane narzêdzia do projektowa-
nia warstwy sprzêtowej i programowej systemu, komponenty wirtualne (IP cores) oraz p³y-
tê uruchomieniow¹, po³¹czone w jednolite œrodowisko

- obs³uga wielu rodzin uk³adów FPGA ró¿nych dostawców
- pozwala u¿ytkownikowi na stosowanie metod zbli¿onych, jak przy projektowaniu PCB, do

implementacji kompletnego systemu w uk³adzie programowalnym bez znajomoœci jêzyków
opisu sprzêtu (HDL)

- wprowadza now¹ koncepcjê projektowania systemów cyfrowych, przez firmê Altium na-
zwan¹ LiveDesign, która pozwala na projektowanie, programowanie i uruchamianie interak-
tywne uk³adu w czasie rzeczywistym, w przeciwieñstwie do konwencjonalnych metod

- edytor schematów obs³uguj¹cy projekty hierarchiczne i wielokana³owe oraz po³¹czenia
szynowe pomiêdzy elementami oraz blokami logicznymi

- obszerne biblioteki presyntezowanych komponentów, gotowych do wykorzystania w pro-
jektach FPGA

- zawiera wolne od op³at komponenty wirtualne mikroprocesorów kompatybilnych z 8051,
Z80 oraz PIC165

- kompilator i debugger, znany z narzêdzi TASKING, obs³uguj¹cy wbudowane procesory
- zintegrowane narzêdzia pozwalaj¹ce na równoleg³e, interaktywne tworzenie i uruchamianie

sprzêtu (struktura FPGA) oraz oprogramowania (kod dla procesora)
- pe³ny zakres instrumentów wirtualnych, obejmuj¹cy m.in. analizatory logiczne, generatory

czêstotliwoœci, liczniki i modu³y I/O
- mo¿liwoœæ wykorzystania jêzyka VHDL do tworzenia komponentów lub bloków logicznych

oraz symulacja funkcjonalna VHDL i synteza RTL pod ró¿ne architektury FPGA
- system oparty na platformie LiveDesign DXP - jednolitej w ramach ca³ej rodziny produktów

2004 firmy Altium
- w zestawie p³yta uruchomieniowa NanoBoard, wspieraj¹ca technologiê LiveDesign
- mo¿liwoœæ po³¹czenia razem wielu p³yt NanoBoard w ³añcuch w celu obs³ugi jednoczeœnie

kilku uk³adów FPGA
- zawiera instrumenty wirtualne, które mo¿emy umieœciæ w FPGA wraz z tworzonym projek-

tem i wykorzystywaæ w procesie uruchamiania

Protel 2004
- kompletny system do projektowania zarówno pod implementacjê na PCB, jak i w FPGA
- przeznaczony dla szerokiej rzeszy in¿ynierów, którzy potrzebuj¹ systemu wspieraj¹cego

projektowanie od pomys³u, a¿ do produkcji
- pe³ne wsparcie dla integracji projektu FPGA z p³yt¹ PCB, na której uk³ad jest osadzony
- system oparty na platformie LiveDesign DXP - jednolitej w ramach ca³ej rodziny produktów

2004 firmy Altium
- wyposa¿ony w edytor schematów wspieraj¹cy projekty hierarchiczne i wielokana³owe
- kompilacja i symulacja funkcjonalna VHDL oraz synteza RTL pod ró¿ne architektury FPGA
- symulator analogowo-cyfrowy klasy SPICE 3f5/XSpice
- wszechstronna weryfikacja projektu i wykrywanie b³êdów
- analiza sygna³owa obwodu, zarówno przed, jak i po zaprojektowaniu p³yty drukowanej
- rozmieszczanie i edycja elementów i œcie¿ek na PCB sterowane regu³ami
- interaktywne prowadzenie œcie¿ek z kontrol¹ regu³ w czasie rzeczywistym
- automatyczne prowadzenie œcie¿ek, realizowane przez zintegrowany autorouter topologicz-

ny Situs
- dwukierunkowa synchronizacja projektu PCB i FPGA
- dwukierunkowa synchronizacja schematu i PCB
- szeroki zakres obs³ugiwanych formatów plików przez import i eksport, w tym formaty DWG,

DXF i OrCAD Layout MAX
- zestaw bibliotek zawieraj¹cy ponad 68 000 elementów, w tym presyntezowane komponen-

ty logiczne do wykorzystania w projektach FPGA
- zintegrowany edytor CAM, wspieraj¹cy edycjê i weryfikacjê plików produkcyjnych
- w zestawie p³yta uruchomieniowa NanoBoard, wspieraj¹ca technologiê LiveDesign
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Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w firmie
Evatronix, tel. (33) 815 92 24, www.evatronix.com.pl

Dodatkowe informacje

wielu p³aszczyznach. £atwoúÊ wprowadzania
zmian w dowolnej czÍúci projektu i†moøli-
woúÊ natychmiastowego przetestowania efek-
tÛw ìna øywoî w†sprzÍcie zachÍcaj¹ do eks-
perymentÛw i†pozwalaj¹ wypracowaÊ opty-
maln¹ wersjÍ projektu metod¹ prÛb i†b³ÍdÛw,
niedostÍpn¹ przy zastosowaniu klasycznych
technologii i†narzÍdzi projektowych.

Wymagania sprzÍtowe
Nie ma rÛøy bez kolcÛw. W†przypadku no-

wych produktÛw Altium, ogromne moøliwoú-
ci systemu Protel/Nexar 2004 s¹ okupione
nieprzeciÍtnymi wymaganiami sprzÍtowymi.
Firma Altium nie ukrywa, øe tworz¹c nowe
produkty, nie starano siÍ zachowaÊ wymagaÒ
sprzÍtowych na poziomie Protela 99 SE czy
nawet DXP. PrzyjÍto pewien poziom sprzÍtu,
do ktÛrego wypracowano najlepszy stosunek
moøliwoúci do wydajnoúci oprogramowania.
WybÛr optymalnej platformy sprzÍtowej zosta³
oparty na cenach sprzÍtu komputerowego od-
niesionych do cen narzÍdzi projektowych Pro-
tel/Nexar oraz wartoúci czasu pracy inøynie-
ra. W†efekcie przytoczonych kalkulacji, wy-
pracowano imponuj¹ce wymagania sprzÍtowe.
Konfiguracja zalecana dla optymalnej wydaj-
noúci powinna zawieraÊ: Windows XP lub
2000, procesor Pentium 4†- 3†GHz lub podob-
ny, 1†GB pamiÍci RAM, 2†GB przestrzeni dys-
kowej na oprogramowanie i†pliki projektÛw,
dwa monitory o†rozdzielczoúci 1280x1024
oraz kartÍ grafiki z†32-bitowym kolorem i†64
MB pamiÍci. Konfiguracja minimalna dla ak-
ceptowalnej wydajnoúci przewiduje tylko nie-
co s³abszy procesor - 2†GHz, kartÍ grafiki
z†pamiÍci¹†32 MB i†nieco mniejszy drugi mo-
nitor - tylko 1024x768. Praca z†jednym moni-
torem jest rÛwnieø moøliwa, ale konfiguracja
dwumonitorowa jest wyraünie zalecana.
PocieszaÊ siÍ moøna tym, øe korzyúci, ja-

kie przynosi nowa rodzina produktÛw 2004,
s¹ warte inwestycji w†to oprogramowanie
i†wydajny sprzÍt. Wyraüne skupienie na in-
tegracji ca³ego procesu projektowania i†prze-
niesieniu moøliwie duøej czÍúci projektu do
FPGA owocuje skrÛceniem czasu pracy
z†projektem i†moøliwoúciami tworzenia
znacznie lepszych, wydajnych i†bardziej wy-
rafinowanych urz¹dzeÒ.
Grzegorz Witek

- mo¿liwoœæ po³¹czenia razem wielu p³yt NanoBoard w ³añcuch w celu obs³ugi jednoczeœnie
kilku uk³adów FPGA

- zawiera instrumenty wirtualne, które mo¿emy umieœciæ w FPGA wraz z tworzonym projek-
tem i wykorzystywaæ w procesie uruchamiania

CircuitStudio 2004
- nowy uniwersalny system wspomagaj¹cy wstêpny etap projektowania, zarówno PCB, jak

i FPGA - edytor schematów po³¹czony z dodatkowymi narzêdziami do symulacji i weryfikacji
- edytor schematów pozwala na tworzenie projektów hierarchicznych i wielokana³owych
- umo¿liwia kodowanie, kompilacjê i symulacjê funkcjonaln¹ VHDL
- posiada zintegrowany symulator analogowo-cyfrowy klasy SPICE 3f5/XSpice
- pozwala na wykonanie wstêpnej analizy sygna³owej obwodu, przed zaprojektowaniem PCB
- wyposa¿ony w biblioteki licz¹ce ponad 68000 elementów, w tym 16000 zawiera modele

symulacyjne
- wszechstronna weryfikacja projektu i wykrywanie b³êdów
- mo¿liwoœæ definiowania krytycznych parametrów PCB, takich jak obrys p³yty, regu³y pro-

jektowe i zasady rozmieszczenia elementów
- szeroki zakres obs³ugiwanych formatów plików przez import i eksport, w tym formaty DWG,

DXF i OrCAD Layout MAX
- mo¿liwoœæ ³¹czenia elementów schematu z zewnêtrznymi Ÿród³ami danych u¿ytkownika,

takimi jak bazy danych i arkusze kalkulacyjne
- system oparty na platformie LiveDesign DXP - jednolitej w ramach ca³ej rodziny produktów

2004 firmy Altium

CAMtastic 2004
- najnowsza wersja systemu CAM dla elektroników firmy Altium
- wype³nia wszystkie zadania, wymagane na styku pomiêdzy projektem PCB i produkcj¹ p³yty
- system oparty na platformie LiveDesign DXP - jednolitej w ramach ca³ej rodziny produktów

2004 firmy Altium
- wyposa¿ony w narzêdzia do edycji i modyfikacji wszelkich plików potrzebnych do produk-

cji i monta¿u PCB
- zapewnia dwukierunkow¹ obs³ugê plików ODB++
- zaawansowane narzêdzia do panelizacji, pozwalaj¹ce na umieszczenie kilku ró¿nych p³yt na

arkuszu laminatu, w³¹cznie z obracaniem i rozmieszczaniem wg okreœlonego porz¹dku
- szczegó³owa weryfikacja i wyszukiwanie b³êdów na PCB, mog¹cych wp³yn¹æ na przebieg

produkcji
- obs³uga plików NC drill
- szerokie mo¿liwoœci drukowania i raportowania
- dostêpny równie¿ za darmo, w wersji umo¿liwiaj¹cej tylko podgl¹d plików CAM

NanoBoard NB1
- p³yta uruchomieniowa oparta na uk³adzie FPGA, wspó³pracuje z oprogramowaniem LiveDe-

sign
- w pe³ni kompatybilna z najnowszymi narzêdziami firmy Altium i zaprojektowana dla zapew-

nienia pe³nych mo¿liwoœci, jakie daje technologia LiveDesign
- pozwala na szybkie interaktywne implementowanie i uruchamianie projektów FPGA
- w zestawie p³ytki-córki obs³uguj¹ce ró¿ne rodziny FPGA, w pierwszej wersji dla uk³adów Al-

tera Cyclone (EP1C12-Q240C7) oraz Xilinx Spartan IIE (XC2S300E-PQ208)
- roboczy uk³ad FPGA pod³¹czany poprzez p³ytkê-córkê pozwala na prost¹ zamianê docelo-

wej architektury, daj¹c prawdziw¹ niezale¿noœæ od dostawcy FPGA
- w zestawie zasilacz i komplet kabli do po³¹czenia z PC oraz szczegó³owa instrukcja
- wyposa¿ona w szereg peryferii: wyœwietlacz LCD, matryca LED, matryca prze³¹czników,

klawiatura, brzêczyk, przetworniki ADC/DAC, 2 MB RAM, pamiêæ FLASH RAM, szeregowa
pamiêæ FLASH do konfiguracji FPGA, programowalny zegar

- porty przy³¹czeniowe: klawiatury i myszy PS/2, RS232, CAN, VGA, I2C, uniwersalne
z³¹cza I/O

- mo¿liwoœæ aktualizacji oprogramowania wewnêtrznego (firmware)
- w zestawie solidna podstawa pod p³ytê
- p³yta jest dostarczana w cenie z licencj¹ Protel 2004 i Nexar 2004


