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Protel 98 − stara koncepcja w nowym wydaniu
W†dawnych czasach,
kiedy nad úwiatem

komputerowym
niepodzielnie panowa³

DOS, maleÒka firma Protel
pokaza³a úwiatu, øe

oprogramowanie
wspomagaj¹ce

projektowanie urz¹dzeÒ
elektronicznych moøe byÊ

³atwe w†obs³udze i†dobrze
sobie radziÊ na - wÛwczas

bardzo s³abych -
komputerach. Tym

úwietnym programem
by³ Autotrax.

Po latach ta sama, lecz
juø nie taka sama, firma
Protel opracowa³a znacznie

doskonalsz¹ wersjÍ
oprogramowania CAD,
tworz¹c zintegrowany

system projektowy, ktÛry
nosi ³atw¹ do

zapamiÍtania nazwÍ:
Protel 98.

Filozofia obs³ugi przyjÍta
w†Protelu 98 przez twÛrcÛw
pakietu jest identyczna, jak
w†wersjach poprzednich (v. 3
i†kolejne), tzn. uniwersalny
serwer us³ug udostÍpnia wy-
brane modu³y programom -
klientom, ktÛre oprÛcz reali-
zacji przypisanych im stan-
dardowych funkcji (edycja
PCB, rysowanie schematÛw,

zarz¹dzanie bib-
liotekami, itp.)
s¹ wyposaøone
w†kompletny
interfejs uøyt-
kownika. Jest to
filozofia od-
mienna od do-
tychczas stoso-
wanej w†wiÍk-
szoúci tego ty-
pu narzÍdzi, co
niestety wyma-
ga prze³amania
drobnych trud-
noúci na po-
cz¹tku pracy
z†pakietem.
Jak wspomnia-
no juø wczeú-
niej, Protel 98
jest pakietem
integru j¹cym
w†sobie szereg
us³ug, z†ktÛrych
czÍsto korzysta-
j¹ konstruktorzy
elektroniki. Op-
rÛcz standardo-
wych czynnoúci,
tzn. edycji sche-
matÛw (rys. 1),

tworzenia mozaiki p³ytek dru-
kowanych (rys. 2) oraz zarz¹-
dzania bibliotekami elementÛw
(rys. 3), Protel 98 umoøliwia
takøe kompilowanie opisÛw
(rys. 4) i†symulacjÍ (rys. 5)
projektowanych uk³adÛw w

strukturach PLD. Ciekawostk¹
jest to, øe podstawowym jÍzy-
kiem opisu uk³adÛw progra-

mowalnych jest CUPL, ale
moøna takøe stosowaÊ modu³y
opisane w†jÍzyku VHDL oraz
Verilog.

DziÍki wbudowanemu
w†Protel 98 modu³owi sy-
mulacji analogowo-cyfrowej
moøliwe jest doúÊ dok³ad-
ne przeúledzenie pracy sy-
mulowanego urz¹dzenia,
dziÍki czemu znaczn¹ czÍúÊ
procesu projektowania moø-
na przeprowadziÊ za po-
moc¹ jednego programu,
bez koniecznoúci wymiany
i†uzgadniania bibliotek i†list
po³¹czeÒ. Jedn¹ z†najcie-
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kawszych opcji symulatora
analogowego jest moøliwoúÊ
definiowania kszta³tu prze-

biegu wejúcio-
wego (rys. 6),
co znacznie
u³atwia szaco-
wanie wyni-
kÛw symula-
cji.
Przydatnym -
zw³aszcza dla
pocz¹tkuj¹cych
- narzÍdziem
jest takøe kre-
ator dokumen-
tÛw, ktÛry au-
t o m a t y z u j e
proces tworze-

nia p³ytek drukowanych dla
uk³adÛw programowalnych
opisanych w†CUPL-u oraz
nowych serwerÛw, dostoso-
wanych do wymagaÒ
uøytkownika.
To, z†koniecznoúci skrÛ-
towe, omÛwienie nowej
wersji Protela ma na celu
szybkie przybliøenie moø-
liwoúci pakietu. Czytelni-
kÛw zainteresowanych
bliøszym poznaniem Pro-
tela 98 zachÍcamy do od-
wiedzenia strony
www.protel.com lub do
przys³ania na adres re-

dakcji poniøszego kuponu.
Robert Janik

Dystrybutorami firmy Protel
w†Polsce  s¹:
- Caltek, tel. (0-71) 347-73-41,
- Evatronix, tel. (0-32) 231-11-71.

Demonstracyjne wersje Prote-
la 98 otrzymaliúmy od firm:
Caltek i†Evatronix.
P³yty CD-ROM rozlosowane

w†konkursie otrzymaliúmy od
firmy Caltek.
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