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Mi³oúnicy ìstaregoî Autotraxa

mogli do niedawna korzystaÊ

z†jego wersji opakowanej

w†úrodowisko Windows -

by³ to program TraxMaker

firmy MicroCode. Poniewaø

potentat rynku narzÍdzi CAD dla

elektronikÛw - australijski Protel -

od wielu lat prowadzi praktykÍ

tworzenia monopolu poprzez wykupowa-

nie innych licz¹cych siÍ na rynku firm,

takøe MicroCode z†TraxMakerem wpadli

w†rÍce tej firmy. Czy z†sukcesem?

Bez w¹tpienia tak. Naj-
nowsza wersja Circuitmakera
zosta³a znacznie udoskonalona
w†stosunku do prezentowanej
na ³amach EP wersji 6.0.
W†artykule przedstawimy naj-
waøniejsze zmiany wprowadzo-
ne przez producenta w†wersji
Standard pakietu.

Na pocz¹tku...
...rzuca siÍ w†oczy zmiana

nazwy pakietu. Do niedawna
sk³ada³ siÍ on z†edytora sche-
matÛw CircuitMaker oraz edy-
tora p³ytek drukowanych Trax-
Maker zintegrowanego z†pros-
tym autorouterem. Obecnie ten
sam zestaw ukrywa siÍ pod
nazw¹ CircuitMaker 2000, lecz
jego struktura pozosta³a bez
zmian (rys. 1). OprÛcz oby-
dwu edytorÛw w†sk³ad zesta-
wu wchodz¹ takøe:
- program do obrÛbki plikÛw
zapisanych w†formacie Ger-
ber, DXF oraz plikÛw z†opi-
sem wierceÒ;

- konwerter bibliotek oraz mo-
deli CIR z†postaci binarnej
do tekstowej.
Jest to wiÍc dok³adnie ta-

ki sam zestaw programÛw, jak
w†wersji 6.0. Taki sam, lecz
nie ten sam...

Do konkretÛw
Edytor schematÛw
W†najnowszej wersji pakie-

tu producent po³oøy³ szczegÛl-
ny nacisk na u³atwienie obs³u-
gi programÛw. SzczegÛlnie jest
to widoczne w†CircuitMakerze,
ktÛry wyposaøono w†znacznie
uproszczony interfejs do prze-
gl¹dania zawartoúci bibliotek.
W†lewej czÍúci okna edytora
schematÛw, przedstawionego na
rys. 2 jest widoczne ìdrzewoî
bÍd¹ce przejrzystym przewodni-
kiem po menu bibliotecznym.
Powyøej ìprzegl¹dowejî czÍúci
okna jest wyúwietlany wygl¹d
wskazanego elementu, w†dolnej
czÍúci tego okna wyúwietlany
jest opis modelu symulacyjne-
go. Kolejn¹ istotn¹ zmian¹
w†edytorze schematÛw jest
moøliwoúÊ samodzielnego defi-
niowania szeregu w³aúciwoúci
arkusza, na ktÛrym s¹ rysowa-
ne schematy oraz niektÛrych
parametrÛw interfejsu uøytkow-
nika. Ostatni¹ nowoúci¹ wpro-
wadzon¹ do edytora schema-

Rys. 1.
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tÛw jest automatyczne wstawia-
nie przez program etykiet, ktÛ-
re s¹ nastÍpnie wykorzystywa-
ne do komentowania listy po-
³¹czeÒ. Uøytkownik moøe je
oczywiúcie zmodyfikowaÊ, co
zostaje automatycznie uwzglÍd-
nione w†liúcie po³¹czeÒ.

Symulator
Integraln¹ czÍúci¹ edytora

schematÛw jest symulator ana-
logowo-cyfrowy, w†ktÛrym takøe
wprowadzono kilka nowoúci.
Z†punktu widzenia uøytkownika
najwaøniejszymi s¹: wprowadze-
nie natychmiastowego odúwieøa-
nia wykresu przedstawiaj¹cego
wyniki symulacji, moøliwoúÊ
analizy wielu punktÛw jedno-

czeún i e , wyúwie t l an i e
wspÛ³rzÍdnych kursora na
symulowanym przebiegu,
moøliwoúÊ wyúwietlania
dwÛch niezaleønych para-
metrÛw na osiach Y, a†tak-
øe moøliwoúÊ wykorzysta-
nia jako pobudzenia do-
wolnego sygna³u opisanego
wzorem matematycznym
(rys. 3). Na rys. 4 przed-
stawiono wyniki symulacji
samodzielnie zdefiniowane-

go przyk³adowego przebiegu
analogowego.

OprÛcz wymienionych, sy-
mulator wzbogaci³ siÍ o†kilka
mniej istotnych funkcji, ktÛre
maj¹ mniejszy wp³yw na kom-
fort pracy z†symulatorem.

Edytor p³ytek drukowanych
W†tej czÍúci pakietu wpro-

wadzono najwiÍcej zmian, co
jednak nie wp³ynÍ³o na kom-
fort posiadania ìuwindowsio-
wionejî wersji Autotraxa. Naj-
powaøniejsze zmiany dotknÍ³y
autorouter, ktÛry stosuje nieco
udoskonalony algorytm trasowa-
nia p³ytek oraz poprawione al-
gorytmy wyg³adzania po wytra-
sowaniu úcieøek. Drobne zmia-

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.

ny wprowadzono takøe do edy-
tora obudÛw, dziÍki czemu
ìdziwneî ograniczenia starszych
wersji (np. k³opoty ze zdefinio-
waniem elementÛw w†okr¹g³ych
obudowach, brak moøliwoúci
obrÛcenia elementu o†ø¹dany
k¹t) zosta³y zniesione.

PracÍ z†programem u³atwia-
j¹ dodatkowe udogodnienia
w†postaci menu konfiguracyjne-
go (rys. 5), ktÛre ìukrywaî siÍ
pod prawym przyciskiem myszy
oraz rozbudowane menu edycji
wskazanych przez uøytkownika
úcieøek (rys. 6). Z†poziomu te-
go menu jest moøliwa zmiana
jej szerokoúci, po³oøenia pocz¹t-
ku i†koÒca, a†takøe warstwy na
ktÛrej leøy. Podobne moøliwoú-
ci TraxMaker oferuje podczas
edycji elementÛw roz³oøonych
na p³ytce drukowanej (rys. 7).

Producent wprowadzi³ po-
nadto kilka drobnych udoskona-
leÒ, wúrÛd ktÛrych uwagÍ
zwraca automatyczne dostoso-
wanie wymiarÛw drukowanej
planszy do zadanych wymiarÛw
arkusza papieru oraz modyfika-
cje w†menu, dziÍki ktÛrym sta-
³o siÍ ono bardziej przejrzyste.

Co w†wersji
Professional?

Wersja Professional Circuit-
Makera zosta³a takøe znacznie
udoskonalona , przy czym
szczegÛlnie duøy nacisk produ-
cent po³oøy³ na symulator zin-
tegrowany z†analizatorem obwo-
dÛw. OprÛcz rozszerzenia bib-
liotek o†2000 nowych modeli
i†dodaniu aø 6†nowych analiz
(impedancyjna, fun-
kcja przejúciowa,
analiza szumowa,
badanie wp³ywu
zmian temperatury
na badany obiekt,
analizy dla najgor-
szego przypadku
i†Monte Carlo) pro-
ducent wbudowa³
w†program interpre-
ter jÍzyka opisu
symulacji cyfrowej
D i g i t a l S IMCode .
U d o s k o n a l e n i a
wprowadzono takøe

do edytora obwodÛw drukowa-
nych, wúrÛd ktÛrych bardzo
przydatne s¹:
- moøliwoúÊ eksportu i†impor-
tu plikÛw DXF i†Gerbera (z
edycj¹),

- udoskonalony autorouter rip-
up & retry,

- zwiÍkszona o†3400 elemen-
tÛw biblioteka obudÛw.
Wersja Professional jest

oczywiúcie droøsza od standar-
dowej, ale rÛønica - bior¹c
pod uwagÍ moøliwoúci - jest
usprawiedliwiona.
Krzysztof Jasik

Prezentowany w†artykule
pakiet udostÍpni³a redakcji fir-
ma RK-System, tel.: (0-22) 724-
30-39, www.rk-system.com.pl.

Wersje: ewaluacyjna pakietu
CircuitMaker 2000 oraz studenc-
ka programu CicruitMaker 6.0
s¹ dostÍpne na p³ycie CD-EP11/
2000B oraz w†Internecie na
stronie www.circuitmaker.com.
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