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Po d³ugim czasie
rozwijania Autotraxa
przystosowanego do
pracy pod troskliw¹
ìop i e k ¹ î DOS - a ,
w†1990 roku osi¹gn¹³
on wiek mniej wiÍcej
dojrza³y: pojawi³a siÍ
na rynku wersja ozna-
czona numerem 1.61.
Poniewaø nasila³a siÍ
ekspansja Windows,
twÛrcy oprogramowa-
nia postanowili zmie-
niÊ platformÍ jego pra-
cy i†- wykorzystuj¹c
okazjÍ - zmieniÊ (czy-
taj: ìudoskonaliÊî) spo-
sÛb obs³ugi. Tak naro-
dzi³ siÍ windowsowy
Protel, ktÛrego ogrom-
n¹ zalet¹ od samego
pocz¹tku by³a integra-
cja edytora schematÛw
z†edytorem p³ytek dru-
kowanych.
Porzuconym przez

Protela Autotraxem za-
interesowa³a siÍ inna
amerykaÒska firma -
Micro Code Enginee-
ring, ktÛra od pocz¹tku
swojego istnienia sku-
pia³a siÍ na tworzeniu
oprogramowania do
cyfrowej i†analogowej
analizy uk³adÛw elekt-
ronicznych oraz edycji
schematÛw elektronicz-
nych. Do jej sztandaro-

wego produktu, juø od dawna przystosowa-
nego do Windows - programu CircuitMaker
- niezbÍdny by³ komplementarny modu³,
ktÛry pozwala³by projektowaÊ p³ytki druko-
wane. Tak wiÍc MCE zakupi³a od Protela
prawa do ürÛd³owego kodu Autotraxa i†po
stosunkowo krÛtkotrwa³ej jego adaptacji, na
rynku pojawi³ siÍ TraxMaker, czyli rozbu-
dowana w†stosunku do pierwowzoru i†przy-
stosowana do pracy w†Windows wersja Au-
totraxa.
Tak wiÍc, dziÍki ìinterwencjiî firmy Mic-

ro Code Engineering, na rynku dostÍpny jest
doskona³y pakiet projektowy, ktÛry ³¹czy
zalety nowoczesnego oprogramowania pra-
cuj¹cego w†úrodowisku Windows 95/98
z†³atwoúci¹ i†przyjaznoúci¹ obs³ugi, dosko-
nale znan¹ uøytkownikom Autotraxa.
CircuitMaker jest programem umoøliwia-

j¹cym uøytkownikowi rysowanie schema-
tÛw projektowanych urz¹dzeÒ, konwersjÍ
schematu do postaci listy po³¹czeÒ oraz
ewentualn¹ symulacjÍ ich dzia³ania. Moø-
liwa jest symulacja zarÛwno uk³adÛw ana-
logowych (rys. 1), jak i†cyfrowych (rys. 2).
Oprogramowanie udostÍpnia uøytkowniko-
wi szereg narzÍdzi wspieraj¹cych. S¹ to
m.in. przyrz¹dy wirtualne: oscyloskop, mul-
timetr, plotter Bodego, monitor 4- lub 8-
bitowej magistrali danych oraz diody LED
spe³niaj¹ce rolÍ wskaünika stanu pojedyn-
czego bitu, prze³¹czniki, nastawniki binarne
itp.
Standardowo, jak i†inne programy tego

typu, CircuitMaker umoøliwia edycjÍ i†two-
rzenie modeli elementÛw, dopisywanie rÛø-
nych typÛw obudÛw do elementÛw schema-
towych oraz tworzenie i†modyfikacjÍ opi-
sÛw zawartych w†modelach do symulacji.
PracÍ z†programem znacznie u³atwia wy-

Następca
CircuitMaker Pro oraz TraxMaker Pro

Uøytkownicy DOS-owych wersji
Autotraxa mogli czuÊ siÍ

w†pewnym stopniu porzuceni
przez firmÍ Protel, ktÛra

zmieniaj¹c úrodowisko pracy
oprogramowania radykalnie

zmodyfikowa³a filozofiÍ obs³ugi
programÛw. Poniewaø Autotrax
wraz z†up³ywem czasu zacz¹³
nieco odstawaÊ od wymagaÒ
wspÛ³czesnych uøytkownikÛw,
wydawa³o siÍ, øe fani tego

programu musz¹ zmieniÊ swoje
przyzwyczajenia i†wybraÊ ktÛryú

z†nowszych pakietÛw
projektowych. Jak siÍ jednak

przekonacie po przeczytaniu tego
artyku³u, z†autotraxowcami nie

jest wcale tak üle!

Rys. 2.

Rys. 1.
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szukiwarka elementÛw o†podanych oznacze-
niach oraz moøliwoúÊ samodzielnego two-
rzenia skrÛtÛw klawiszowych, prowadz¹-
cych do wczeúniej zdefiniowanych elemen-
tÛw.
Uzupe³nieniem CircuitMakera jest prosty

program BtoA, ktÛry spe³nia rolÍ konwer-
tera formatÛw plikÛw opisuj¹cych modele
symulacyjne (BIN/ASCII). Istnieje moøli-
woúÊ konwersji zarÛwno ca³ych bibliotek,
jak i†pojedynczych elementÛw.
TraxMaker, pomimo korzeni siÍgaj¹cych

historycznych z†dzisiejszego punktu widze-
nia czasÛw, jest programem bardzo ³atwym
w†obs³udze, a†przy tym spe³niaj¹cym wy-
magania wspÛ³czesnych technologii. Juø na
pierwszy rzut oka (rys. 3) TraxMaker przy-
pomina Autotraxa ìw³oøonegoî w†window-
sowe okno. Nie uleg³a istotnej zmianie fi-
lozofia obs³ugi programu, zachowano takøe
wiÍkszoúÊ klawiszowych skrÛtÛw z†wersji
DOS-owej. Co wiÍcej, TraxMaker potrafi za-
importowaÊ biblioteki elementÛw z†Auto-
traxa, a†zbiory PCB zachowuje w†takim sa-
mym formacie, jak jego starszy brat. S¹ to
bez w¹tpienia ogromne atuty tego progra-
mu.
Kolejn¹ zalet¹ (w zasadzie jest ich wiele)

jest rozbudowanie szeregu funkcji pomoc-
niczych, w†tym udoskonalonego autoroute-

Rys. 3.

ra, ktÛry ca³kiem nieüle
radzi sobie z†automa-
tycznym rozk³adaniem
dwuwarstwowych p³y-
tek (rys. 4).
W†sk³ad pakietu op-

rogramowania dostar-
czanego wraz z†Trax-
Makerem wchodzi tak-
øe program CAMCAD
w†wersji Graphic (rys.
5), ktÛry jest z³oøonym
narzÍdziem technolo-
gicznym, dziÍki ktÛre-
mu dostosowanie wyni-
kowych plikÛw projek-
tu (nie tylko w†forma-
cie Gerbera - rys. 6) do
wymagaÒ konkretnego
procesu technologicz-
nego lub moøliwoúci
plottera, drukarki czy
naúwietlarki nie przed-
stawia øadnej trudnoú-
ci.
Po kilkutygodnio-

wym testowaniu pakie-
tu CircuitMaker + TraxMaker mogÍ stwier-
dziÊ, øe - bior¹c pod uwagÍ realia naszego
rynku - jest to jeden z†najlepiej dopasowa-

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

nych do jego moøliwoúci i†wymagaÒ pakie-
tÛw CAD. Nie posiada on, co prawda, tak
wielu moøliwoúci jak EdWIN w†wersji ko-
mercyjnej, nie jest tak elastyczny jak Protel
99, nie jest tak popularny jak OrCAD, ale
jest zachwycaj¹co przejrzysty, wygodny
w†obs³udze, a†przy tym tani.
Piotr Zbysiński, AVT

WiÍcej informacji o†prezentowanym
w†artykule oprogramowaniu oraz ich wer-
sje demonstracyjne dostÍpne s¹ w†Interne-
cie pod adresem http://www.microcode.com.

Prezentowane w†artykule oprogramowa-
nie udostÍpni³a redakcji firma RK-System
(tel. (0-22) 755-69-83).


