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Protel końca wieku, część 2
W†drugiej - ostatniej -

czÍúci artyku³u przedstawiamy
najciekawsze moøliwoúci

pakietu projektowego Protel
99. Wszystkich CzytelnikÛw
zainteresowanych bliøszym

poznaniem moøliwoúci
oprogramowania zachÍcamy do
wziÍcia udzia³u w†konkursie,
w†ktÛrym nagrodami jest 20
p³yt CD-ROM z†ewaluacyjn¹

wersj¹ Protela 99.
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Fot. 3.

Podstawowe moøliwoúci Protela 99 nie
odbiegaj¹ zbytnio od popularnego na na-
szym rynku Protela 98. Podstawowym ele-
mentem pakietu jest edytor schematÛw oraz
edytory elementÛw bibliotecznych. SposÛb
ich obs³ugi oraz moøliwoúci s¹ identyczne
jak w†poprzedniej wersji. W†zaleønoúci od
przyjÍtej przez konstruktora úcieøki projek-
towej ze schematu moøliwe jest wykonanie
obwodu drukowanego lub - w†etapie po-
przedzaj¹cym - symulowanie pracy projek-
towanego urz¹dzenia. Na rys. 1 widoczne
jest okno edytora obwodÛw drukowanych,
na rys. 2 znajduje siÍ przyk³ad symulacji

prostego uk³adu analogowego.
Program symulacyjny wbudowa-
ny w†Protel 99 pracuje w†trybie
mixed-mode, co oznacza, øe umoø-
liwia symulacjÍ uk³adÛw analogo-
wych, cyfrowych, a†takøe aplika-
cji mieszanych. Rdzeniem symu-
latora jest PSpice.
Tworzenie poszczegÛlnych frag-

mentÛw projektu u³atwia interak-
tywny kreator (rys. 3), ktÛry zin-
tegrowano z†îczarodziejemî doku-
mentÛw dla edytora p³y-
tek drukowanych oraz
kompilatora PLD (rys.
4). Kreator p³ytek druko-
wanych pozwala uøyt-
kownikowi korzystaÊ
z†gotowych wzorcÛw ty-
powych formatÛw p³y-
tek, wúrÛd ktÛrych do-
stÍpne s¹ wszystkie for-
maty kart PC, eurokarty
oraz p³ytki w†formacie
PC104. Zastosowanie
kreatorÛw nie ma, co
prawda, istotnego wp³y-
wu na jakoúÊ tworzonej
d okumen t a c j i ,  l e c z
znacznie podnosi kom-
fort pracy projektantÛw.
DziÍki wyposaøeniu me-
nu narzÍdziowego w†kil-
ka opcji wspomagaj¹-
cych projektowanie me-
chaniki, Protel 99 moø-

na wykorzystaÊ takøe do opraco-
wywania konstrukcji obudÛw dla
budowanych urz¹dzeÒ (rys. 5).
Ostatnim modu³em czÍsto sto-

sowanym podczas projektowania
jest kompilator PLD, ktÛrego rdze-
niem jest niegdyú popularny
CUPL. W†odrÛønieniu od pierwo-
wzoru moøe on kompilowaÊ nie
tylko programy tekstowe (rys. 6),
lecz takøe schematy.

Podsumowanie
Z†tego krÛtkiego opisu widaÊ, øe Protel

99 nie jest rozwi¹zaniem prze³omowym
w†stosunku do poprzednika. Znacznie wiÍk-
szy nacisk po³oøono na przejrzystoúÊ i†kom-
fort obs³ugi programu, dodano takøe kilka
mniej istotnych funkcji. Radykaln¹ zmian¹
jest umoøliwienie bardzo sprawnego two-
rzenia projektÛw zespo³owych, co dotych-
czas wymaga³o szeregu zabiegÛw ze strony
uøytkownikÛw. Drobnym modyfikacjom
uleg³ takøe panel, ktÛrego integraln¹ czÍú-
ci¹ jest doskona³y manager projektu.
Andrzej Gawryluk, AVT
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