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Oprogramowanie
projektowe
firmy Accel Technologies

KtÛø nie s³ysza³
o†programach Tango

PCB, czy P-CAD? S¹ to
programy najbardziej

rozpowszechnione wúrÛd
projektantÛw w†naszym
kraju i†przez to uznane

za powszechnie
obowi¹zuj¹cy standard.

W†artykule
przedstawimy najnowsz¹

wersjÍ (12.01)
kompletnego systemu

projektowego z†edytorem
p³ytek drukowanych

bÍd¹cym rozwiniÍciem
Windowsowej wersji

P-CADa.
Oprogramowanie

udostÍpni³a redakcji
firma Questpol, ktÛra
jest takøe fundatorem
czterech p³yt CD-ROM

przeznaczonych do
rozlosowania pomiÍdzy
CzytelnikÛw naszego

miesiÍcznika. Na p³ytach
tych znajduje siÍ

ewaluacyjna wersja
pakietu Accel EDA oraz

kilka programÛw
pomocniczych.

AmerykaÒska firma Accel
jest producentem
doskonale zna-
nych w†naszym
kraju programÛw
do projektowa-
nia ob-
w o d Û w
d r u k o -
wanych, s¹ to P-
CAD oraz Tango
PCB. Duø¹ po-
p u l a r n o ú c i ¹
wúrÛd uøytkow-
nikÛw profesjonal-
nych i†amatorÛw
ciesz¹ siÍ g³Ûwnie starsze
wersje tych programÛw.
Pierwotne niedoskona³oúci
úrodowiska graficznego (Win-
dows, GEM) zmusza³y produ-
centÛw oprogramowania do
tworzenia w³asnych interfej-
sÛw graficznych, co powodo-
wa³o, øe konstruktorzy - pro-
jektanci zmuszeni byli przy-
zwyczajaÊ siÍ do specyficz-
nych metod ich obs³ugi. Nie
by³o to wygodne i†wymaga³o
silnego angaøowania siÍ
projektanta w†zg³Íbianie
rÛønych zakamarkÛw ob-
s³ugiwanego programu. W†ten
sposÛb powstawa³y klany
ìznawcÛwî P-CADa, Autotraxa,
OrCada itp.
Sytuacja uleg³a radykalnej
zmianie w†momencie poja-
wienia siÍ systemu Windows
3.1, ktÛrego niezawodnoúÊ,
przejrzysty interfejs i†duøe ofe-
rowane moøliwoúci spowodo-
wa³y niemal natychmiastowe
pojawienie wersji programÛw
pracuj¹cych w†jednolitym
úrodowisku graficznym.
Jednym z†pierwszych pro-
ducentÛw programÛw EDA

(ang. Electronic
Design Automation) dla
Windows by³ Accel z†kom-
pletnym systemem pro-
jektowym, ktÛry nosi na-
zwÍ Accel EDA. WersjÍ
demonstracyjn¹ tego pa-
kietu przedstawimy teraz
Czytelnikom.
W†sk³ad systemu wchodz¹
nastÍpuj¹ce modu³y funkcjo-
nalne:

Accel Schematic
Jest to program s³uø¹cy do
przygotowywania schematu
rea l i zowanego pro j ek tu
(rys.1). Moøliwe jest budowa-
nie schematÛw hierarchicz-
nych do 99 arkuszy o†roz-
miarach 60'x60'. Rozmiary ar-
kuszy moøna oczywiúcie do-
wolnie definiowaÊ, moøliwe
jest takøe korzystanie z†goto-
wych definicji rozmiarÛw
(Letter, Standard Ax). Kaødy
element wykorzystywany na
schemacie moøe posiadaÊ do
999 wyprowadzeÒ.

Edytor schematÛw ma moø-
liwoúÊ generowania listy po³¹-
czeÒ w†wybranym standardzie,
przy czym filtry eksportowe
dobrano w†taki sposÛb, aby
zapewniÊ moøliwoúÊ wymiany
informacji zarÛwno z†progra-
mami do projektowania p³y-
tek drukowanych, jak i†z†pro-
gramami symulacyjnymi.
Ogromn¹ pomoc¹ dla pro-
jektanta s¹ wbudowane
w†edytor procedury kontroli
poprawnoúci definiowania
projektu ERC (ang. Electric
Rule Check). Pozwalaj¹ one
wychwyciÊ podstawowe b³Í-
dy mog¹ce pojawiÊ siÍ w†pro-
jekcie, np. nie pod³¹czone
wyprowadzenia (wejúcia),
zwarte wyjúcia, bark pod³¹-
czenia do zasilania itp.
Edytor schematÛw jest úciú-
le powi¹zany z†edytorem p³y-
tek, a†takøe z†programem ob-
s³uguj¹cym biblioteki elemen-
tÛw. Oznacza to, øe jakakol-
wiek zmiana w†dowolnym
miejscu projektu (jako pro-
jekt naleøy rozumieÊ ca³oúÊ:
schemat, p³ytkÍ i†elementy
w†nich stosowane) powoduje
odpowiedni¹ zmianÍ w†pozo-
sta³ych jego fragmentach. Nie
ma wiÍc koniecznoúci popra-
wiania schematu po wprowa-
dzeniu zmian w†po³¹czeniach
na p³ytce drukowanej (i oczy-
wiúcie odwrotnie).

Accel P-CAD PCB
lub Accel Tango PCB
Program Tango PCB jest
ograniczon¹ funkcjonalnie
wersj¹ P-CADa z†identycznie
wygl¹daj¹cym interfejsem
uøytkownika i†opcjami w†me-
nu (rys. 2, 3).
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Przy pomocy te-
g o  p r o g r am u
moøliwe jest two-
rzenie p³ytek dru-
kowanych do 99
warstw, o†maksy-
malnych rozmia-
rach 60'x60'. Po-
moc¹ w†tworze-
niu p³ytki moøe
byÊ prosty auto-
rou t e r (Quick
Rou t e ) , k t Û r y
doúÊ dobrze so-
bie radzi z†nie-
wielkimi projek-
tami.
CzÍsto spotyka-
ne w†bardziej za-
awansowanych
projektach obsza-
ry wype³nione
miedzi¹ moøna
d e k l a r o w a Ê
w†sposÛb nieogra-
niczony. Maksy-
malna szerokoúÊ
p r o j e k t ow a n e j
úcieøki wynosi
394 mils (ok.
1cm), a†minimal-
ny skok rastra
wynosi 0.1 mils
(0.01mm).
Wszystkie popu-
larne formaty pli-
kÛw dla fotoplo-
te rÛw (Gerber
4 . 4 / 5 . 3 , G54 ,
RS274X ) o raz
wiertarek nume-
rycznych (NC-IA,
ASCII) s¹ przez
A c c e l  P C B
w†pe³ni obs³ugi-
wane. Moøliwe
jest takøe korzys-
tanie z†naúwietla-
rek Post Scripto-
wych, lecz wyma-
gany jest do tego
celu zewnÍtrzny
driver.

Accel
Library
Manager
 Program ten
umoøliwia two-
rzenie nowych
oraz edycjÍ do-
tychczas stosowa-
nych elementÛw

(rys . 4 ) .
De f in iu je
siÍ zarÛ-
wno sym-
bo l g ra -
ficzny ele-
m e n t u ,
ktÛry bÍ-
dzie wyko-
rzystywa-
ny przez
e d y t o r
s c h e m a -
tÛw, pod-
s t a w o w e
parametry
elektrycz-
ne, jak i†fizyczne rozmiary
obudowy.

Accel Pro Route
Jest to opcjonalny autorou-
ter, ktÛry moøna zakupiÊ do-
datkowo do systemu Accel
EDA. Na p³ycie demonstra-
cyjnej znajduj¹ siÍ dwie
wersje tego programu Pro
Route i†Pro Route 2/4.
S¹ to wysokiej jakoúci au-
toroutery o†rozbudowanych
i†³atwo edytowalnych strate-
giach ³¹czenia (rys. 5), gwa-
rantuj¹ce doskona³e efekty
podczas automatycznego pro-
jektowania p³ytek. Projektan-
ci tworz¹cy bardziej z³oøone
projekty mog¹ pokusiÊ siÍ
o†zakup jeszcze doskonalsze-
go programu ³¹cz¹cego - s³yn-
nej Specctry (takøe produkt
Accela). Niestety na prezen-
towanej p³ycie CD-ROM tego
programu nie ma.
Tak wiÍc, w†zaleønoúci od
potrzeb i†moøliwoúci finanso-
wych uøytkownika, moøliwe
jest dowolne dobieranie na-
rzÍdzi pomocniczych do sys-
temu bazowego.
Wraz z†rozbudow¹ moøli-
woúci systemu projektowego
rosn¹ wymagania w†stosunku
do komputera na ktÛrym op-
rogramowanie jest zainstalo-
wane. Zalecane minimum to
PC486DX4-100 z†16MB RAM,
napÍd CD-ROMx4, VGA i†ok.
45MB wolnego miejsca na
dysku twardym. Komfort pod-
czas pracy uda³o siÍ uzyskaÊ
dopiero po zainstalowaniu
oprogramowania na kompute-
rze z†procesorem Pentium

100 i†zwiÍkszeniu rozmiaru
pamiÍci do 32MB.
Na p³ycie, oprÛcz systemu
Accel EDA, znajduje siÍ dos-
konale opracowana doku-
mentacja oprogramowania
(w postaci plikÛw *.pdf).
Uzupe³nieniem dokumenta-
cji jest krÛtki film odtwa-
rzany przy pomocy progra-
mu Power Point, ktÛry
prezentuje podstawowe zale-
ty i†moøliwoúci systemu Ac-
cel EDA.
Interesuj¹cym dodatkiem
jest program - przewodnik po
moøliwoúciach Specctry. Wa-
d¹ tego programu jest ko-
niecznoúÊ rÍcznego ustawie-
nia w†driverze karty graficz-
nej trybu 256 kolorÛw. Jest
to nieco k³opotliwe, lecz po
zadeklarowaniu pracy w†in-
nym trybie graficznym pro-
gram DemoIt! odgrywaj¹cy
film reklamowy, zawiesza pracÍ
komputera.
Przydatnym dodatkiem jest
takøe program CAM350, ktÛ-
ry s³uøy do obrÛbki plikÛw
Gerber, DXF oraz plikÛw
ürÛd³owych PCB wielu pro-
gramÛw CAD (ta opcja jest
zablokowana w†wersji share-
ware). Przy pomocy programu
CAM350 moøliwe jest m.in.
dostosowanie apertur wyko-
rzystywanych w†projekcie
do posiadanego fotoplotera.
Nie s¹ to oczywiúcie wszys-
tkie moøliwoúci tego pro-
gramu, ale skupimy siÍ na
nieco bardziej szczegÛ³owym
ich omÛwieniu przy innej
okazji.
Piotr Zbysiński, AVT
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