
Czy masz świadomość, że Protel 99 SE to ist−
ny Rolls Royce w dziedzinie elektronicznych
pakietów projektowych? Czy chcesz nauczyć
się jeździć takim luksusowym autem?

W ramach cyklu spotkań, który właśnie
zaczynamy, masz niepowtarzalną szansę
opanowania tego Rolls Royce’a.

Serdecznie zapraszam Cię do udziału
w kursie, podczas którego krok po kroczku
zaprzyjaźnisz się z Protelem 99 SE, potęż−
nym narzędziem do projektowania urządzeń
elektronicznych. Obiecuję, że zajęcia będą
prowadzone w sposób jak najbardziej przy−
stępny i praktyczny. W ramach kursu przej−
dziemy przez najważniejsze etapy projekto−
wania: będziemy rysować schematy, projek−
tować płytki, przeprowadzać symulacje,
a także zmodyfikujemy biblioteki. Kurs jest
przewidziany dla typowych użytkowników,
więc nie będziemy wykorzystywać wszyst−
kich możliwości pakietu.

Wszystkie dostępne możliwości, nieco−
dzienna koncepcja pracy, mnogość najróż−
niejszych opcji z jednej strony otwierają
wspaniałe perspektywy, ale z drugiej, nie da
się ukryć, stawiają projektantowi spore wy−
magania, a na początku mogą wręcz przera−
żać. Poznanie wszystkich ważnych „zaka−
marków” potężnego pakietu wymaga nie tyl−
ko czasu.

Protel 99 SE to zestaw wielu oddzielnych
programów−narzędzi, które są doskonale zin−
tegrowane w jedną całość i wspólnie pracują
tak, iż nie dostrzegamy poszczególnych pro−
gramów. Dla nas Protel to jeden wielki pro−
gram o fantastycznych możliwościach.

Potęga Protela polega w dużym stopniu
na możliwości automatycznego rozmieszcza−
na setek elementów na projektowanej wielo−
warstwowej płytce (autoplacement), później−
szego automatycznego projektowania tysięcy
połączeń−ścieżek (autorouting), optymaliza−
cji przebiegu długości połączeń, uwzględnia−
jąc przy tym rezystancje, pojemności, induk−
cyjności ścieżek, przesłuchy, właściwości
dielektryka płytki, tak istotne przy przesyła−
niu sygnałów we współczesnych bardzo
szybkich układach analogowych i cyfrowych

(signal integrity). Wystarczy raz popatrzeć na
płytę główną komputera PC, by nabrać prze−
konania, iż taką płytkę nie sposób zaprojek−
tować na kartce papieru.

A właśnie Protel dobrze radzi sobie nie
tylko z zaprojektowanie prawidłowych połą−
czeń między elementami, ale też z wnikli−
wym sprawdzeniem skomplikowanego pro−
jektu na drodze precyzyjnej symulacji. Protel
to nie tylko narzędzie do narysowania sche−
matu (Schematic) i zaprojektowania płytki
drukowanej (PCB – Printed Circuit Board).

Pakiet zawiera zintegrowane narzędzie do
symulacji mieszanej analogowo−cyfrowej
bezpośrednio ze schematu (mixed signal si−
mulation). Wśród licznych narzędzi jest moż−
liwość sprawdzania zwartości sygnałowej
(signal integrity), tak istotnej we współcze−
snych bardzo szybkich systemach. Zaprojek−
towaną płytkę można obejrzeć „z lotu ptaka”
pod dowolnym kątem (3D view – trójwymia−
rowa wizualizacja) – patrz rysunek 1. Od−
dzielne moduły umożliwiają zaprojektowa−
nie programowalnych układów logicznych
(PLD). Programy pomocnicze pozwalają
sprawdzić gęstość upakowania elementów
i ścieżek.  Inne programy dają możliwość
wykonania różnorodnej dokumentacji pro−
dukcyjnej, w tym plików bezpośrednio steru−
jących automatami. Otwarta architektura pa−
kietu umożliwia współpracę z różnymi „ob−
cymi” programami (np. ze słynnym autorou−
terem Specctra).

Na wszystkich etapach pracy można do−
strzec liczne istotne ułatwienia i procedury
kontrolne, pozwalające uniknąć błędów i uła−
twiające pracę.

Krótko mówiąc, Protel jest potężnym i ko−
sztownym narzędziem, skrojonym na miarę
potrzeb zaawansowanych konstruktorów, pro−
jektujących wielowarstwowe płytki zawiera−
jące setki elementów SMD − wielce wymow−
ny przykład masz w kompozycji tytułowej. Na
pewno nikt nie kupi pakietu, kosztującego ty−
le co nowy samochód niższej klasy tylko po
to, żeby z jego pomocą zaprojektować jedno−
stronną płytkę, zawierającą kilkanaście „zwy−
kłych”, przewlekanych elementów.

Niewiele jest też osób, które swą karierę
projektanta zaczynają od sześciowarstwo−
wych płytek z zagrzebanymi przelotkami
(buried vias), oblepionych z obu stron setka−
mi elementów SMD. Prawie wszyscy zaczy−
nają od prostych projektów z kilkunastoma
klasycznymi elementami.

I tu pojawia się zarys problemu.
Czy naukę jazdy powinno się rozpoczy−

nać na kosztownym, luksusowym i bogato
wyposażonym samochodzie? Albo czy moż−
na szybko i bezboleśnie wskoczyć do pędzą−
cego Rolls Royce’a? 

Być może wydaje Ci się, że luksusowy sa−
mochód z licznymi bajerami i potężnym sil−
nikiem, mający na dachu niebieską blachę
z literą L to świetny pomysł.

Tylko czy ucząc się jazdy takim cackiem
po dziurawych, krętych drogach, po wybo−
jach, bezdrożach i wertepach nie nabierzesz
złych przyzwyczajeń, które potem w co−
dziennej szarej rzeczywistości odbiją się nie−
przyjemną czkawką?

Nie widzisz problemu?
A ilu uczestników kursu będzie projekto−

wać skomplikowane moduły i urządzenia?
Ilu zechce natomiast wykorzystać Protela do
prostych projektów, zawierających 5...30
elementów?

Choć pewnie tego nie czujesz, wierz mi,
że problem istnieje. Inaczej podchodzimy do
projektu modułu gęsto upakowanego setka−
mi elementów SMD, a zupełnie inaczej do
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prostego układu na jednostronnej płytce. Nie
do pominięcia jest tu sprawa bibliotek ele−
mentów. Wszystko jest dobrze, jeśli wyko−
rzystujemy standardowe biblioteki przy pro−
jektowaniu płytki co najmniej dwustronnej
z metalizowanymi otworami. Gorzej gdy te
standardowe elementy z malutkimi polami
lutowniczymi i cieniutkie ścieżki zostaną
wykorzystane na płytce jednostronnej – ama−
tor lutujący na niej elementy „transformato−
rówką” na „dzień dobry” odpali połowę
punktów lutowniczych i tym samym bez−
powrotnie zniszczy płytkę.

To naprawdę jest istotny problem. Jeśli
chcemy projektować płytki jednostronne,
a zbyt daleko zaszlibyśmy „standardową”
drogą optymalną dla zaawansowanych pro−
jektów z SMD, z czasem po bolesnych do−
świadczeniach dojdziemy do wniosku, że
wszystko trzeba zaczynać od nowa.

Dlatego serdecznie zachęcam Cię do roz−
wagi. Najpierw zapoznaj się ogólnie z pakie−
tem, z jego filozofią i możliwościami. Nie
spiesz się od razu do rysowania schematu
i projektowania płytki.

Dobry początek to klucz do sukcesu. Jeśli
zaczniesz działać „po partyzancku”, niewiele
osiągniesz. Co gorsza, nabierzesz fatalnych
przyzwyczajeń. Znam osoby, które na własną
rękę próbowały poznać Protela metodą prób
i błędów. Niewiele z tego wyszło, zazwyczaj
opanowały tylko rysowanie schematów ideo−
wych, a i to bardzo powierzchownie.

Podkreślam jeszcze raz, że w naszym kur−
sie w niewielkim stopniu wykorzystamy po−
tęgę pakietu, natomiast dużo uwagi poświę−
cimy płytkom jednostronnym i dwustronnym
z klasycznymi elementami przewlekanymi.

Taki kierunek jest w pewnym stopniu
przeciwny wysiłkom twórców Protela. Je−
stem jednak przekonany, że jeśli nauczysz się
powoli jeździć naszym Rolls Royce’em po
wyboistych, krętych drogach, uliczkach i za−
kamarkach, nie sprawi Ci potem trudności ja−
zda po autostradach. Porządne opanowanie
Protela będzie nie tylko powodem do osobi−
stej satysfakcji, ale także ogromnym sukce−
sem, otwarciem drogi do współczesnych zło−
żonych, profesjonalnych projektów.

Co i dla kogo?
Nasz cykl spotkań pozwoli poznać Protela od
strony praktycznej, a do tego potrzebny jest
komputer z procesorem co najmniej Pentium II
300MHz, 32MB RAM i 300MB wolnego
miejsca na dysku. Ekran na monitorze powi−
nien mieć rozdzielczość 1152x864, absolutne
minimum 1024x768.

Na pewno niniejszy kurs Protela nie jest
przeznaczony dla zupełnie początkujących,
którzy nie potrafią obsługiwać komputera.
Oprócz umiejętności instalowania programów
i obsługi programów w środowisku Windows
niezbędna jest choćby elementarna znajomość
angielskiego. Trzeba nie tylko rozumieć an−

gielskie polecenia w menu i pojawiające się
komunikaty, ale dobrze byłoby samodzielnie
rozwiać ewentualne wątpliwości korzystając
z obszernej pomocy (Help). Ponieważ jednak
przetłumaczenie specjalistycznych angiel−
skich słów za pomocą słownika najczęściej
nie do końca wyjaśnia problem, potrzebna jest
też pewna miara umiejętności kojarzenia oraz
intuicji. Właśnie umiejętność kojarzenia, intu−
icja oraz gotowość do prób pomogą w oparciu
o angielskojęzyczne podręczniki i obszerny
Help zgłębić szczegóły – do czego tak na−
prawdę służy dana funkcja, albo jakie znacze−
nie ma taki czy inny parametr.

Jestem przekonany, iż większość uczestni−
ków kursu ma na tyle otwarty umysł, żeby nie
stać się jedynie rzemieślnikami, rutynowo
chodzącymi wydeptanymi ścieżkami, ale arty−
stami, tworzącymi dzieła sztuki projektowej.

Jak już pewnie wiesz, kurs oparty jest na
30−dniowej wersji (trial), którą można uzy−
skać z kilku źródeł. Zbyszek Raabe podał
w artykule wstępnym (EdW 2/2002) dwa
sposoby zaopatrzenia się z tę wersję testową
z pomocą Internetu: przez zamówienie płyty
na stronie producenta (www.altium.com albo
www.protel.com) albo bezpośrednie ściągnię−
cie pakietu z tych stron (razem kilkadziesiąt
megabajtów). Program można też ściągnąć
ze strony krajowego dystrybutora Protela:
(http://www.evatronix.com.pl/oferta/de−
mo.htm)

Proponuję czwartą możliwość: zakup
w AVT broszurki Poznajemy Protel 99 SE
w języku polskim, do której dołączona bę−
dzie oryginalna płyta z 30−dniową wersją
Protela – patrz fotografia 2.

Ta niewielka 36−stronicowa broszurka sa−
ma w sobie jest godnym uwagi, bardzo zwię−
złym, wprowadzeniem do Protela.

Czy ta broszurka nie wystarczy?
Na pewno warto się z nią zapoznać. Jest

cenna, jako jedna z nielicznych publikacji po

polsku, która w bardzo szybki sposób poka−
zuje drogę od pomysłu przez schemat, do
płytki i symulacji. Broszurkę tę potraktujemy
jako wartościowy materiał pomocniczy; po−
żyteczny, ale nie konieczny do niniejszego
kursu. W naszych rozważaniach pojawi się
bowiem szerszy obraz zagadnienia. My
w trakcie kursu zwrócimy baczną uwagę na
najważniejsze problemy i wątpliwości, które
przeszkadzają początkującym oraz na liczne
istotne szczegóły, związane ze specyfiką pro−
jektów na jednostronnych i dwustronnych
płytkach drukowanych z klasycznymi ele−
mentami przewlekanymi. Co bardzo ważne,
we właściwym czasie zmodyfikujemy biblio−
teki i dostosujemy je do własnych potrzeb.
Wbrew pozorom, są to ważne sprawy, a nie−
uwzględnienie ich jest główną przyczyną fia−
ska prób samodzielnego poznania Protela.

30 dni?
Zapewne chcesz nauczyć się jeździć naszym
Rolls Royce’em i zastanawiasz się, czy jest
to możliwe w ciągu 30 dni działania wersji
testowej.

Pamiętaj, że odinstalowanie i próba po−
nownej instalacji jest skazana na niepowo−
dzenie. I nie kombinuj nic z przestawianiem
zegara systemowego, próbą ponownej insta−
lacji w innym katalogu, bo to też nic nie da.
Ostrzegam przed grzebaniem w Rejestrze −
tylko doświadczeni komputerowcy mogliby
sobie ewentualnie pozwolić na sprawdzenie,
co po instalacji zmieniło się w Rejestrze sy−
stemu i w innych miejscach, by potem usu−
nąć wszystkie wpisy dokonane podczas in−
stalacji Protela.

Mam pełną świadomość, że te 30 dni to
mało, żeby dobrze poznać Protela, nie
mówiąc już o jakimkolwiek wykorzystaniu
praktycznym. Tym bardziej, że artykuły
w EdW będą ukazywać się w znacznie dłuż−
szym odcinku czasu. Absolutnie nie będę Cię
jednak zachęcał do szukania w Internecie
cracka, przedłużającego działanie pakietu
w nieskończoność. Zbyszek Raabe podał kil−
ka legalnych możliwości korzystania przez
dłuższy czas: instalowanie kolejno na kilku
komputerach u kolegów lub w szkolnej pra−
cowni. Wspomniał też o stosowanym przez
kogoś sposobie z dodatkowym małym dys−
kiem, formatowanym co miesiąc, zawierają−
cym tylko Windows i Protela – ten pomysł na
granicy legalności jest sprytny i atrakcyjny,
jednak bądź ostrożny! Do tego trzeba spore−
go doświadczenia, bo nieumiejętne zainstalo−
wanie Windows na takim dodatkowym ma−
łym dysku może nieodwracalnie uszkodzić
system na dysku głównym.

Jeśli masz cierpliwość, poczekaj do końca
cyklu artykułów i wtedy zainstalujesz Protela
na te 30 dni. Można jednak przypuszczać, że
wśród Czytelników znajdzie się spora grupa,
która nie do końca zgodnie z warunkami li−
cencji gotowa będzie co miesiąc formatować
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„twardziela” i instalować od nowa wszystkie
programy, byle tylko cieszyć się Protelem
przez czas dłuższy.

Instalacja
Pakiet Protel 99 SE instaluje się podobnie,
jak wszystkie typowe programy Windowso−
we. Jeśli nie potrafisz samodzielnie zainsta−
lować Protela, masz marne szanse na opano−
wanie go!

Pamiętaj, że oprócz pakietu głównego
trzeba od razu zainstalować łatkę – Service
Pack. Na płycie znajdziesz Service Pack
w wersji 4, a z Internetu możesz ściągnąć
najnowszy SP − w chwili pisania artykułu
w wersji 6 (niestety, o objętości ponad
12MB). „Krakersi” przed pierwszym urucho−
mieniem przeprowadzają swoje podejrzane
machlojki.

I jeszcze drobne przypomnienia od produ−
centa: jeśli przypadkiem podczas instalacji
wystąpi jakiś problem, nie próbuj odinstalo−
wać programu. Po prostu zacznij instalacje
od nowa w tym samym katalogu. Producent
ostrzega też, że przy korzystaniu z nortonow−
skiego SpeedDiska pliki z rozszerzeniami
*.ENT, *.KEY i *.RST trzeba zablokować,
by nie zostały przeniesione.

Ja swoim stałym zwyczajem podczas in−
stalacji wybrałem opcję Custom i nie zainsta−
lowałem składników dotyczących PLD, bo
programowaniem układów logicznych nie
będziemy się zajmować w ramach tego cyklu
spotkań.

Domyślnie Protel zostanie zainstalowany
na dysku C w folderze Program Files\Design
Explorer 99 SE. U mnie (bez PLD) zajął na
dysku około 250MB.

I oto wiekopomna chwila: pierwsze 
„odpalenie” Protela: uruchom program
Client99SE.exe (dla wygody warto umieścić
skróty do Client99SE.exe na pulpicie i w pasku
zadań). Pokaże się okno z przypomnieniem, ile
jeszcze pozostało dni działania programu.

Przy pierwszym kontakcie Protel zapew−
ne wyda Ci się dziwny. Nie stresuj się!

W górnym pasku znajdziesz typowe: File,
View, Help, ale przed nimi jest jakaś gruba
strzałka w dół. Kliknij na strzałkę – pod nią
coś jest. Możesz tam zajrzeć, ale na razie nic
nie zmieniaj. Kliknij natomiast w pasku me−
nu File, a potem Open. W otwartym oknie
zobaczysz pliki z rozszerzeniem *.DDB
z folderu Design Explorer 99 SE\Samples.

Dobre wyobrażenie o możliwościach Pro−
tela daje plik Photoplotter.Ddb, który zoba−
czysz u góry okna. Otwórz go!

Kliknij na krzyżyk obok napisu Photo−
plotter.Ddb w lewym wąskim oknie, przez co
rozwiniesz projekt. Nie zwracaj uwagi na po−
zycje opisane Active design Stations (dotyczy
pracy w sieci), Design Team (dotyczy pracy
zespołowej) czy Recycle bin (kosz).

Przekonaj się, że projekt fotoplotera to nie
tylko schemat i płytka drukowana, nasz Protel

to potężny pakiet narzędzi, pozwalający zre−
alizować projekt od wstępnej idei do szcze−
gółowej dokumentacji. Rozwijaj kolejno fol−
dery Cabling, Electronics, Enclosure, Project
Menagement. Zasada nawigacji jest iden−
tyczna, jak w Eksploratorze Windows.

Czy już widzisz, że w jednym pliku Pho−
toplotter.ddb zapakowana jest obszerna do−
kumentacja zawierająca mnóstwo rysunków,
schematów ideowych, montażowych, płytek
drukowanych i innych dokumentów? Kon−
cepcja umieszczenia wszystkich takich pli−
ków w jednej bazie danych (*.ddb − design
database) okazuje się znakomitym pomysłem
zwłaszcza w przypadku projektów bardziej
skomplikowanych.

Oczywiście za pomocą Protela możesz
„wydłubać” z bazy danych .ddb poszczegól−
ne pliki i zapisać oddzielnie (wystarczy klik−
nąć prawym klawiszem na pliku i wybrać
Export).

Kliknięcie w lewym panelu na pliku z roz−
szerzeniem .sch bądź .pcb otworzy w pra−
wym panelu odpowiednio schemat bądź płyt−
kę drukowaną. Jeśli otworzysz wiele plików,
możesz je kolejno zamykać klikając prawym
klawiszem myszy i wybierając Close bądź
Close All Documents albo na pliku w lewym
panelu, albo na zakładce w prawym panelu.

Rysunek 3
pokazuje górną
część ekranu po
otwarciu kilku
plików. Jedno
z okienek wska−
zuje, że możesz
ustawić okna
obok siebie,
w y b i e r a j ą c
opcję Tile All.
Rysunek 4 po−
kazuje ekran,
gdy w ten spo−
sób otwarte są
w trzech oknach
pliki: schemat,
płytka i wykaz
e l e m e n t ó w
( P h o t o p l o t −
ter.ddb\Electro−
nics\Main Elec−
tronics Box\Ra−
te Controller).
Zrobiłem zrzut
z ekranu przy
rozdzielczości
1280x1024, i tu
po części wyja−
śnia się, dlacze−
go do pracy za−
lecana jest roz−
dzielczość co
n a j m n i e j
1024x786 i jak
największy mo−

nitor – można wtedy otworzyć kilka okien,
co znacznie zwiększa komfort pracy.

Wiem, że drżysz z niecierpliwości, żeby
zacząć samodzielną pracę. Na razie nie
próbuj jednak rysować nowego schematu czy
płytki, tylko zapoznaj się bliżej z możliwo−
ściami Protela i przyzwyczaj się do specy−
ficznego sposobu pracy.

Czy potrafisz u siebie na komputerze uzy−
skać układ okien dokładnie taki sam, jak na
rysunku 4? Spróbuj!

Oprócz pliku Photoplotter.ddb, koniecz−
nie otwórz i przejrzyj także inne pliki *.ddb
z katalogu C:\Program Files\Design Explo−
rer 99 SE\Examples. Poświęć na to jak naj−
więcej czasu. Tytułowy obrazek naszego kur−
su to fragment płytki z projektu PCB Bench−
mark 94.ddb. Choć zapewne na razie nie
wszystko zrozumiesz, obowiązkowo zainte−
resuj się też plikami z podfolderu Exam−
ples\Circuit Simulation, gdzie znajdziesz
liczne przykłady wykorzystania Protela do
symulacji.

Jeśli się nie przerazisz i nie zwątpisz,
masz szansę pomału ujarzmić Protela.

Miej świadomość, że oglądane schematy,
płytki i rysunki to finalne efekty pracy kon−
struktorów, a nie widać tam żadnych etapów
pośrednich.
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Zanim narysujemy schemat i zaprojektu−
jemy płytkę, muszę Cię poinformować lub
przypomnieć o zasadniczych kwestiach. Za−
równo rysując schemat, jak i projektując
płytkę, korzystamy z gotowych elementów
bibliotecznych. Z Protelem dostarczony jest
obszerny zestaw bibliotek, a z czasem stwo−
rzymy swoje własne.
Pamiętaj, że mamy tu dwa odrębne światy:
− biblioteki z elementami do rysowania sche−
matów, zawierające symbole elementów oraz
− biblioteki do projektowania płytek, zawie−
rające rysunki odpowiadające rzeczywistym
obudowom.
Aby osiągnąć końcowy efekt, zwykle trzeba
przejść przez szereg etapów pośrednich:
− założenie nowego projektu (pliku *.ddb)
− założenie nowego schematu ideowego (pli−
ku *.sch)
− konfigurowanie i obsługa bibliotek „sche−
matowych”
− rysowanie schematu
− sprawdzanie błędów
− przygotowanie płytki (pliku *.pcb z zary−
sem płytki)
− konfigurowanie i obsługa bibliotek „płytko−
wych”
− przygotowanie do załadowania elementów
− załadowanie elementów na płytkę (synchro−
nizacja)
− rozmieszczenie elementów na płytce
− poprowadzenie ścieżek
− sprawdzenie płytki z pomocą DRC
− końcowa korekta
− utworzenie ostatecznego wykazu elemen−
tów (BOM)

Często dochodzi do tego dodawanie i mo−
dyfikacja elementów bibliotecznych, liczne
zmiany na płytce i schemacie, symulacja oraz
różne inne kroki.

Najprościej biorąc, zadaniem jest naryso−
wanie schematu, a potem „przeniesienie” ele−
mentów na płytkę oraz rozmieszczenie ele−
mentów i ścieżek na płytce. Efektem pracy
będą dwa główne pliki: schemat.sch i płyt−
ka.pcb. Schemat możemy wydrukować na
drukarce, a projekt płytki (*.pcb) w zastoso−
waniach profesjonalnych przekazuje się do
wytwórcy. W warunkach domowych nie ko−
rzystamy z pełnego pliku *.pcb, tylko druku−
jemy poszczególne warstwy, zwłaszcza
ścieżki (Bottom Layer, ewentualnie też Top
Layer) oraz otwory (Drill Drawing).

Aby Cię nie przestraszyć, na początek po−
każę w ogólnym zarysie sposób pracy z Pro−
telem. Narysujemy prosty schemat i zapro−
jektujemy płytkę. Celowo pominiemy przy
tym mnóstwo szczegółów, a skoncentrujemy
na najważniejszych etapach projektowania.

Później, gdy skończymy ten pierwszy
projekt, weźmiemy się za następny i po−
wrócimy do pominiętych zagadnień. I dopie−
ro wtedy skonfigurujemy Protela według na−
szych potrzeb i upodobań oraz, co bardzo
ważne, zmodyfikujemy biblioteki.

W ramach pierwszego ćwiczenia we−
źmiemy na warsztat prosty wyłącznik
zmierzchowy.

Od początku zadbaj o porządek. I tu od ra−
zu ostrzeżenie: nie pomyl nowego projektu
z nowym schematem.

Nowy projekt
Uruchom Protela (Client99SE.exe). Otworzy
się ostatnio oglądany projekt. Zamknij go, na
przykład wybierając z menu głównego File –
Close Design. Nie zacznij przypadkiem pra−
cy w jakimś istniejącym projekcie! Koniecz−
nie utwórz nowy projekt. Przyzwyczajaj się
od razu do skrótów klawiaturowych (nieste−
ty, innych niż w popularnym Autotraxie).
Przy zamykaniu zamiast wybierać myszą
w menu File, a potem Close Design, naciśnij
F, D albo Alt+F, D. Przy tworzeniu nowego
projektu musisz wybrać File – New albo le−
piej nacisnąć Alt+F, N. Pojawi się okno po−
kazane na rysunku 5. Zamiast MyDe−
sign.ddb wpisz bliższą sercu nazwę, na przy−
kład PierwszyProjekt.Ddb. Zmień też ścieżkę
– nie zapisuj nowego projektu w katalogu
Samples, tylko gdzieś indziej, najlepiej na in−
nym dysku. Jak widzisz, ja zapisałem go na
dysku D we wcześniej utworzonym folderze
Protel.

Po kliknięciu OK, na dysku w wybranym
katalogu pojawi się PierwszyProjekt.Ddb,
a w lewym oknie Protela pokaże się żółty cy−
linder z napisem PierwszyProjekt.Ddb. Klik−
nij mały krzyżyk koło tego cylindra – nasz
nowy projekt to pusta na razie, ale obszerna
(192kB) teczka na dokumenty. Kliknij na fol−
der Documents − jest na razie pusty.

I dopiero teraz w naszym projekcie, a ści−
ślej w folderze Documents, zaczynamy zbie−
rać dokumenty.

Nowy schemat
Mając podświetlony folder Documents wy−
bierz z menu File – New. Od początku przy−
zwyczajaj się do skrótów: zamiast wybierać
myszą w menu File, a potem New, zrób to
szybciej, naciskając klawisze F, N. Zwróć
uwagę, że „wewnątrz” Protela klawisz Alt
jest zbędny −  nie musisz naciskać Alt+F, N,
tylko od razu F, N. To istotna i wygodna wła−
ściwość, pamiętaj o niej.

W oknie, które się pojawiło, kliknij pozy−
cję Schematic Document, jak pokazuje rysu−
nek  6. Od razu zmień nazwę z Sheet1.sch na
np.: Schemat1.sch. Kliknij w lewym panelu
mały krzyżyk obok folderu Documents i klik−
nij raz, a jeśli trzeba, dwa razy na pokazanym
tam naszym nowym schemacie. W prawym
panelu ukaże się pusty arkusz, gotowy do ry−
sowania schematu oraz dwie małe (pływają−
ce) palety z narzędziami: DrawingTools i Wi−
ringTools. Na razie ich nie wykorzystuj, bo
najpierw trzeba umieścić na schemacie ele−
menty biblioteczne.

Zapisz natomiast nasz pusty na razie sche−
mat (File – Save, czyli klawisze F, S, ale nie
typowym dla innych programów Ctrl+S).

Nadszedł ważny moment – trzeba skorzy−
stać z bibliotek.

Biblioteki
Zauważ że w lewym panelu pojawiła się
u góry nowa zakładka Browse.sch, co widać
na rysunku 7. Kliknij ją i ewentualnie prze−
staw pływające palety narzędzi. W prawym
panelu pojawi się obraz, jak na rysunku 8.
Pod zakładką Browse.sch masz od razu
otwartą bibliotekę Miscellaneous Devi−
ces.lib, zawierającą grubo ponad 200 ele−
mentów, gotowych do umieszczenia na sche−
macie. Górne okno pokazuje otwarte biblio−
teki – w tym wypadku jedną. Środkowe okno
pokazuje elementy zawarte w wybranej bi−
bliotece. Z kolei
w dolnym oknie
na żółtym tle od
razu możesz zo−
baczyć, jak wy−
gląda element,
wybrany w środ−
kowym oknie.

Uwaga! Po−
równaj, czy u Cie−
bie na ekranie dół
panelu wygląda
tak samo? Czy na
dole ekranu wi−
dzisz cały ele−
ment (4HEA−
DER), a poniżej
jeszcze słowo
Part, dwa klawi−
sze i napis 1/1?
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Nie widzisz?
To znaczy, że powinieneś zwiększyć

rozdzielczość ekranu do co najmniej
1152x864 lub jeszcze więcej. Jeśli przy roz−
dzielczości 1152x864 nadal nie widzisz
dolnej części lewego panelu, włącz Autou−
krywanie paska zadań Windows. Możesz
też bez żadnej szkody wyłączyć w górnej
części ekranu ikony narzędzi (View−Tool−
bars−MainTools, albo lepiej naciskając kla−
wisze V, B, M). Tu wyjaśnia się ostatecz−
nie, dlaczego rozdzielczość 1024x768 nie
wystarczy – dolne okienko z widokiem ele−
mentu zostałoby obcięte, a zawiera ono po−
żyteczne informacje. 

Mając skonfigurowany wstępnie program
odszukajmy potrzebne elementy. Zrealizuje−
my układ wyłącznika zmierzchowego, które−
go ręcznie rysowany schemat znajdziesz na
rysunku 9 (pochodzi z drugiej wyprawy na
Oślą łączkę – EdW 1/2001 str. 40).

Zacznijmy
od rezysto−
rów. Mniej
więcej na
środku lewe−
go panelu ma−
my napis Fil−
ter i obok
okienko te−
kstowe, za−
w i e r a j ą c e
gwiazdkę (*).
Wpisz przed
gwiazdką lite−
rę R (uzysku−
jąc: R*) i naci−
śnij Enter.
W środko−
wym oknie
zostaną wy−
ś w i e t l o n e
wszystkie ele−
menty o na−
zwach zaczy−
nających się
od litery R 
(gwiazdka za−
stępuje do−
wolne znaki).

Kliknij myszą (tylko jeden
raz) na element oznaczony
RES1. W dolnym oknie poka−
że się symbol rezystora; nie−
stety, my nie stosujemy takie−
go symbolu z zygzakiem. My−
szką albo strzałkami wybierz
następny, czyli RES2 – teraz
masz prawidłowy symbol.
Dla ciekawości przejrzyj ko−
lejne elementy. Nie naciskaj
klawisza Find, który służy do
wyszukiwania elementów we
wszystkich istniejących bi−
bliotekach (których są dzie−
siątki), ani klawisza  Edit, bo
otworzysz edytor bibliotek
i zgubisz się.

Umieszczanie elementów
na schemacie
Mógłbyś nacisnąć klawisz Place, ale zrób to
prościej: zaznacz myszą element RES2 klika−
jąc jeden raz, a potem kliknij nań dwa razy.
Porusz myszą – biblioteczny rezystor jest te−
raz przyklejony do wskaźnika myszy i mo−
żesz go przesuwać „nad” arkuszem robo−
czym. Naciśnij klawisz spacji – każde naci−
śnięcie klawisza spacji obraca element o 90
stopni, natomiast każde kliknięcie myszką
umieszcza jeden element na arkuszu. Zabawę
można przerwać w dowolnej chwili naciska−
jąc prawy przycisk myszy lub  klawisz Esc.
Proste?

Zapamiętaj raz na zawsze zasadę: jedno
lub w razie potrzeby dwa kliknięcia myszką
(lub klawisz Enter) to działania zaczepne –
niejako w przód, natomiast kliknięcie pra−
wym przyciskiem myszy (lub klawiszem
Esc) to działania obronne – wycofywanie się. 

Patrząc na rysunek 9 ustaw z grubsza
sześć rezystorów RES2. Nie sil się na dokład−
ność, zresztą przy takiej skali byłoby to nie−
możliwe. Po zupełnie wstępnym rozmie−
szczeniu rezystorów naucz się powiększać
i zmniejszać obraz na ekranie. Służą do tego
polecenia z menu View. Możesz powiększać
lub pomniejszać obraz naciskając klawisze
odpowiednio V, I lub V, O albo korzystać
z klawiszy PageUp, PageDown. Ja, od daw−

na przyzwyczajony do Autotraxa, naciskam
klawisz Z (Zoom) zamiast V. Naciśnij
Z i obejrzyj tabelkę, która się pojawi. Naj−
częściej używane polecenia to Z, A (pokaż
wszystko), Z, I (powiększ) oraz Z, O (po−
mniejsz). Naciśnij Z, A, żeby w obszarze ro−
boczym pokazały się wszystkie umieszczone
elementy. Ja wstępnie ustawiłem rezystory
w sposób pokazany na rysunku 10.

Dodajmy kondensatory. W lewym panelu
w małe okienko Filter wpisz C* i naciśnij En−
ter. W oknie pojawią się nazwy elementów za−
czynajace się od litery C. Obejrzyj kondensa−
tory. Oczywiście wykorzystamy element bi−
bioteczny CAP – zwyczajny kondensator.
Umieść dwa takie kondensatory na schemacie.

Gorzej z „elektrolitem”. Element oznaczo−
ny CAPACITOR POL nie nadaje się. Poszukaj−
my czegoś innego. W małym okienku Filter
wpisz tylko gwiazdkę * (lub wyczyść okienko)
i naciśnij Enter, by pokazały się wszystkie ele−
menty biblioteki. Znajdź elementy oznaczone
ELECTRO. Na schemacie umieść jeden ele−
ment ELECTRO2. Potem kolejno poszukaj
i umieść na schemacie: dwie diody świecące
(LED), małe tranzystory (NPN1), tranzystor
mocy (MOSFET N), żarówkę (LAMP) i baterię
(BATTERY). Pewien kłopot będzie z fotorezy−
storem. Możesz wykorzystać symbol zwykłe−
go rezystora, ewentualnie element oznaczony
VARISTOR. Po wstępnym wrzuceniu wszyst−
kich elementów bibliotecznych mój schemat
wyglądał jak na rysunku 11.

Teraz ustawimy elementy i wykonamy
połączenia. Przesuwanie elementów jest
dziecinnie proste – klikasz jeden raz na dany
element – zostaje on otoczony przerywaną
obwódką. Przyciskając lewy klawisz myszy
przeciągasz element w potrzebne miejsce,
przy czym element zawsze umieszczony jest
w rastrze. Dziecinna zabawa, o ile tylko pod−
czas kliknięcia trafisz kursorem w rysunek
elementu, a nie w żaden napis. Jeśli klikniesz
napis, przesuniesz tylko ten napis i...
narobisz sobie kłopotu.
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Nie ma kłopotu z kasowaniem niepotrzeb−
nych elementów – kliknięciem zaznaczamy
element i naciskamy klawisz Del (na klawia−
turze są dwa – ten w klawiaturze numerycz−
nej działa tylko wtedy, gdy nie świeci lamp−
ka NumLock). Można też kasować seryjnie
naciskając najpierw E, D i potem klikając raz
na niepotrzebne elementy.

Może więc poćwicz najpierw trochę prze−
suwanie i usuwanie elementów. Jeśli coś pój−
dzie źle możesz naprawić nawet wiele błęd−
nych kroków, ale nie klawiszem Esc, nie
kombinacją Ctrl+Z, tylko poleceniem Edit –
Undo, lub lepiej naciskając kolejno klawisze
E, U bądź jednocześnie Alt+BkSp (BkSp –
Backspace – klawisz cofania ze strzałką skie−
rowaną w lewo, umieszczony nad klawiszem
Enter).

Serdecznie zachęcam Cię do opanowania
podawanych najważniejszych skrótów. Może
warto zacząć robić na kartce małą prywatną
ściągawkę ze skrótami?

Patrząc na rysunek 9 uporządkuj elemen−
ty. Ja w końcu skasowałem element VARI−
STOR – fotorezystor zrobimy za chwilę ze
zwykłego rezystora. Ostatecznie uporządko−
wałem elementy układu w sposób pokazany
na rysunku 12.

Chyba jest dla Ciebie jasne, że jeśli dwa
elementy mają być ze sobą bezpośrednio po−
łączone, to końcowe punkty ich wyprowa−
dzeń na schemacie muszą się ze sobą stykać.
Nie mogą być dla oszczędności miejsca połą−
czone na zakładkę, jak ilustruje rysunek 13.
Rzecz w tym, że te końcowe punkty wypro−
wadzeń mają szczególne właściwości, zwią−
zane z tworzeniem tak zwanej netlisty, czyli
sieci połączeń.

Teraz pora na poprowadzenie połączeń.

Połączenia
Możesz skorzystać z palety WiringTools –
patrz rysunek 14 lub kliknąć „prawą my−
szą” i wybrać Place Wire. Proponuję jed−
nak, żebyś od początku przyzwyczajał się
do skrótów klawiaturowych – rysowanie
zaczynasz po naciśnięciu klawiszy P,
W (Place − Wire). Jeśli chcesz „zagiąć” po−
łączenie, kliknij raz myszką i rysuj dalej.
Gdy chcesz skończyć odcinek, kliknij jeden
raz prawym przyciskiem myszki. Po naci−
śnięciu lewego zaczniesz rysować następne
połączenie. Dwukrotne kliknięcie prawym
przyciskiem myszki definitywnie kończy
rysowanie.

Uwaga! Połączenia masz wykonać „dru−
tem”, żeby mógł tam płynąć prąd – stąd po−
lecenie Place Wire. Nie pomyl tych ciemno−
granatowych połączeń „drutem” z jaśniejszy−
mi niebieskimi liniami, które rysujesz podob−
nie, korzystając z palety DrawingTools lub
poleceniem P, D, L – patrz rysunek 15.
Wiem, co mówię – do Redakcji  nadsyłanych
jest sporo schematów narysowanych takimi
jasnymi „zwykłymi” liniami rysunkowymi,
a nie ciemnym „drutem”.

„Drut” ma szczególne właściwości. Zau−
waż, że przy połączeniach „drutem” program

sam wstawia kropki w punktach
połączenia końcówek elemen−
tów i „drutu”, co jest znakomi−
tym ułatwieniem. Wstawienie
takich kropek (poleceniem
P,J – Place Junction) na jasnych
niebieskich liniach jest bez sen−
su, bo takie linie nie są trakto−
wane jako połączenia elektrycz−
ne i nie można zautomatyzować
dalszych etapów procesu pro−
jektowania. Poza tym przy ry−
sowaniu „drutem” przy dojściu

do końcówki elementu pojawia się czarna
kropka, co też znakomicie ułatwia rysowanie
i zmniejsza ryzyko błędów. Jeśli tylko ryso−
wane „drutem” połączenie przechodzi przez
„gorący punkt” końcówki elementu, automa−
tycznie wykonywane jest połączenie, nawet
gdy „drut” jest za długi i przechodzi dalej –
zobacz rysunek 16. Wierz mi, że to kolejna
ważna zaleta Protela, minimalizująca szansę
pomyłki.

Dobrym zwyczajem przy rysowaniu sche−
matu jest wykorzystanie symbolu masy
(GND) oraz ewentualnie symboli napięć
(szyn) zasilania, np. VCC, VEE, VDD, VSS,
+5V, +12V, itd., bo dzięki temu schemat jest
bardziej przejrzysty, a są też inne ważne 
powody.

Na naszym prostym
schemacie nie musieli−
byśmy ich stosować,
ale chcemy się uczyć
i nabywać zdrowych
przyzwyczajeń. 

Dla wygody z me−
nu View wybieramy
Toolbar i potem Po−
wer Objects (klawisze V, B, P). Pokazuje się
pływająca paleta z potrzebnymi symbolami
– rysunek 17. W lewym dolnym rogu masz
jedyną ikonę z napisem GND. Choć symbol
(ze strzałką) niezbyt nam odpowiada, wyko−
rzystajmy go.

Symbole z tej palety przenosimy na sche−
mat analogicznie jak elementy – po jednokrot−
nym kliknięciu symbolu „przykleja się” on do
kursora i możesz go umieścić na arkuszu ko−
lejnym pojedynczym kliknięciem. Jeśli chcesz
obrócić symbol o 90o, przed umieszczeniem
go na schemacie naciśniesz klawisz spacji.
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Umieść w ten sposób
siedem symboli masy.

Choć obwód dodatniej
szyny zasilania jest goto−
wy i nie wymaga zmian,
dodajmy doń stosowny
symbol. Niech będzie to
środkowa strzałka w górę
z lewego rzędu (po umie−
szczeniu na rysunku uka−
że się napis VCC).

Fragment schematu po
dodaniu symboli zasila−
nia pokazany jest na 
rysunku 18.

Kosmetyka
Możesz zmienić wygląd
fotorezystora. Ponieważ
teraz pokazuję Ci najpro−
stsze sposoby i zapoznaję
z najprostszymi funkcja−
mi programu, zmodyfiku−

jemy wygląd fotorezystora metodą „party−
zancką”. Nie będziemy edytować elementu
bibliotecznego, tylko dorysujemy potrzebne
obiekty na schemacie. Przy okazji poznasz
elementy z palety DrawingObjects.

Powiększ więc fragment arkusza, gdzie
ma być fotorezystor (Z, W, zaznacz myszką
obszar, który chcesz widzieć w powiększe−
niu). Dorysuj na symbolu rezystora dwa „pta−
szki”, a obok dwie strzałki. Najpierw narzę−
dziem Line (PlaceLine z palety albo lepiej P,
D, L) narysuj wstępnie linie: dwie krótkie do
strzałek i dwie zawierające dwa odcinki dla
„ptaszków”. Ma to być „zwykła linia z pale−
ty DrawingTools, a nie wcześniej używany
„drut”. Umieszczone linie mogą wyglądać,
jak na rysunku 19a. Następnie kliknij
podwójną linię „ptaszka” – ukażą się trzy
szare punkty w wierzchołkach. Trzymając
naciśnięty klawisz Ctrl przeciągnij kurso−
rem każdy wierzchołek, żeby powstał sym−
bol fotorezystora. Efekt pokazany jest na ry−
sunku 19b.

Zwróć też uwagę, że przy przeciąganiu
obiektu za pomocą myszki, skacze on w ra−
strze. W przypadku przesuwania komplet−
nych elementów bibliotecznych jest to do−
brodziejstwem. W przypadku innych ele−
mentów i napisów – nie zawsze. Zapamiętaj
więc i ewentualnie zapisz, jak przesuwać co−
kolwiek ze skokiem mniejszym, niż zadany
raster.

Uwaga! Aby przesuwać obiekt z małym
skokiem (1/10 rastra) trzeba podczas prze−
ciągania nacisnąć klawisz Ctrl.

Teraz dorysuj strzałki − trójkąty za pomo−
cą narzędzia Polygon – wielokąt (PlacePoly−
gon lub szybciej P, D, P) – kliknij raz, prze−
suń kursor, kliknij drugi raz, przesuń kursor,
kliknij trzeci raz, przesuń i zobacz, co się
dzieje, ale nie klikaj lewym przyciskiem, tyl−
ko skończ rysowanie klikając prawym przy−
ciskiem. Dwa trójkąty narysuj jakkolwiek, na
przykład, jak na rysunku 19c. Następnie
kliknij na trójkąt – pokażą się szare punkty
we wierzchołkach. Żeby stworzyć dwie
strzałki, jak na rysunku 19d, przesuń kolej−
no wierzchołki, przeciągając je myszką, przy
czym klawisz Ctrl naciśnij dopiero podczas
przeciągania (działanie klawisza Ctrl jest nie−
kiedy trochę dziwne, dlatego naciskamy kla−
wisz dopiero po rozpoczęciu przeciągania).

Pora teraz uporządkować nazwy i warto−
ści elementów.

Porządkowanie
Podwójne kliknięcie (ale
nie dwa pojedyncze klik−
nięcia) na dowolnym ele−
mencie otworzy tabelkę
z kilkoma okienkami. 

Zacznij od tranzystora
MOSFET. Po podwójnym
kliknięciu zmień Designa−
tor z Q? na T3, a Part Ty−
pe z MOSFET N na
BUZ10 i wciśnij OK. lub
Enter. Nie zmieniaj za−
wartości górnego okienka
Lib Ref – nazwy elementu
bibliotecznego. Na rysun−
ku 20 widzisz tabelkę po
zmianach.

Możesz też pójść inny−
mi drogami. Podwójne
kliknięcie nie na „ciele”
elementu, tylko na dowol−
nym napisie, również
otworzy małą tabelkę
z właściwościami tego
napisu. Przykładowo
podwójne kliknięcie na
numerze żarówki (DS?)
otworzy okno, w którym
możesz zmienić górne po−
le oznaczone Text z DS.?
na LA1 i nacisnąć OK.

lub Enter. Na rysunku 21 widzisz tę tabelkę
po zmianach.

Można jeszcze inaczej: kliknij na danym
napisie raz, chwilę zaczekaj i kliknij drugi
raz. Wpisz lub zmodyfikuj tekst w małym
okienku.

Którąś z tych metod zmodyfikuj zawar−
tość pól Designator (numer elementu) oraz
Part Type (typ elementu/wartość) wszystkich
elementów stosownie do rysunku 9. Nie
przejmuj się, że nie masz symbolu ohma –
dużej greckiej litery omega (Ω).

Uaktualnione napisy trzeba jeszcze po−
przesuwać, by nie wchodziły na elementy
i inne napisy. Zapewne już się zorientowałeś,
jak to zrobić – pojedyncze kliknięcie nie na
element, tylko na napis spowoduje otoczenie
go przerywaną obwódką i umożliwi jego
przeciągnięcie z pomocą myszki. Zauważ, ze
twórcy programu pomyśleli o tym, żeby ta
przerywana obwódka była połączona z ma−
cierzystym elementem, co pozwala uniknąć
błędów. Podczas przeciągania możesz naci−
snąć klawisz Ctrl, co pozwoli przesuwać na−

pisy z małym skokiem.
Uporządkuj więc

oznaczenia. U mnie po
wszystkich modyfika−
cjach schemat wygląda
jak na rysunku 22.

Drukowanie
Schemat możesz wydru−
kować na drukarce pole−
ceniem F, P (File – Print).
Jeśli przypadkiem zamiast
jednego arkusza drukarka
„wypluje” cztery kawałki,
trzeba zmienić ustawienia
drukowania.

Z drukowaniem nie
powinno być kłopotu,
jednak proponuję, żebyś
od początku przyzwycza−
jał się do używania naj−
pierw polecenia F, R (Fi−
le – Setup Printer) za−
miast F, P. Otworzy się
wtedy okno z opcjami
drukowania i przyci−
skiem Print na dole okna.
W razie potrzeby w polu
Select Printer wybierzesz
drukarkę, pod klawiszem
Properties masz właści−
wości drukowania.
W polu Margins ustawisz
wymagane przez drukar−
kę marginesy. Choć
w polu Scale możesz
wpisywać skalę zmniej−
szenia lub powiększenia,
na początek radzę pozo−
stawić zaznaczoną opcję
Scale to fit page (zmieść
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wszystko na kartce). Na−
ciskając przycisk Refresh
zobaczysz, jak ułożony
będzie dokument na kart−
ce przy różnych ustawie−
niach w polach Margins
i Scale (innych pól nie
modyfikuj). 

Czy, dumny i blady,
masz już w ręku wydru−
kowany schemat?

Wspaniale! Szczerze
gratuluję sukcesu!

Powiększ swą radość
i już teraz utwórz wykaz
elementów.

BOM – wykaz
elementów
Mając otwarty schemat
wykonaj polecenie R,
B (Reports – Bill of Ma−
terial). Otworzy się okno
kreatora (BOM Wizard) –
rysunek 23. Kliknij Next,
w następnym oknie znów
Next. W trzecim oknie
zmień napisy, jak na ry−
sunku 24. Kliknij Next,
jeszcze raz Next i wre−
szcie Finish. Zostanie
utworzony i pokazany
najprawdziwszy arkusz
kalkulacyjny w popular−
nym formacie Excel –
patrz rysunek 25. Mo−
żesz go od razu wydruko−
wać (tym razem Alt+F,
P, ewentualnie wcześniej
też Alt+F, G, G, Enter).
Jeśli chcesz, możesz go
też zmodyfikować.

Możesz też
wyeksportować
wykaz i obro−
bić w Excelu,
ale nie wydaje
się to potrzeb−
ne (w menu
File nie ma
polecenia eks−
portu, trzeba
to zrobić z le−
wego panelu
(Explorer) kli−
kając „prawą
myszą” na plik
Schemat1.xls
i wybierając
Export).

ERC 
– sprawdzanie 
poprawności
Nasze szczęście nie zna
granic, czy jednak czegoś
nie przegapiliśmy?

W wykazie elementów
jest tylko jeden tranzystor
BC548, a na schemacie są
dwa...

Jeśli zauważyłeś tę
usterkę już wcześniej, gra−
tuluję! Celowo wprowadzi−
łem ten błąd, żeby pokazać,
że nasz Protel potrafi wiele,
tylko trzeba go właściwie
wykorzystać. A my wyge−
nerowaliśmy wykaz ele−
mentów nie sprawdziwszy
wcześniej schematu za po−
mocą rutynowego polece−
nia ERC – Electrical Rule
Check. Mając w oknie
schemat wykonaj polecenie
T, E (Tools, ERC). Gdy po−
jawi się tabelka, kliknij OK
lub naciśnij Enter. Po chwi−
li zostanie wygenerowany
i pokazany w oknie raport.
Na naszym schemacie pro−
gram znalazł jeden błąd −
właśnie dwukrotne ozna−
czenie T1 – patrz rysunek
26. Powróć teraz do sche−
matu – błędy są zasygnali−
zowane przez czerwone
znaczki obok tranzysto−
rów – patrz rysunek 27.

Usuń błąd, zmieniając numer drugiego
tranzystora na T2. Powtórnie sprawdź sche−
mat – T, E, Enter. Tym razem błędów nie ma
i czerwone znaczki zniknęły ze schematu.
Wygeneruj nowy wykaz elementów: R, B,
cztery razy Enter i Finish.

Teraz wszystko wygląda dobrze. Oczywi−
ście Protel nie sprawdzi na tym etapie, czy
układ taki będzie działał, na razie sprawdzili−
śmy tylko zgodność rysunku z podstawowy−
mi regułami rysowania schematów.

Mamy oto przygotowany schemat i za−
pewne chcesz już zacząć projektować płytkę.
W porządku. Bierzmy się za płytkę.

Tworzenie płytki
drukowanej
Najpierw musimy mieć wyobrażenie, jakiej
wielkości będzie nasza płytka. Wymiary płyt−
ki nie odgrywają tu większej roli, bo jest to
jedynie wstępne ćwiczenie, a układ jest pro−
sty. Zapewne płytka o wymiarach 5x3,5cm
nie będzie za mała.

Aby utworzyć projekt płytki z menu File
wybierz New (F, N). Pojawi się okno z ikona−
mi. Stop! Zapewne świerzbi Cię ręka, żeby
wybrać PCB Document. Nie!

Wykorzystamy dużo lepszy sposób. Pro−
tel oferuje nam odpowiedniego kreatora. Za−
uważ, że okno ma dwie zakładki: Documents
i Wizards – patrz rysunek 28. Kliknij zakład−
kę Wizards, a potem podwójnym kliknięciem
wybierz: Printed Circuit Board Wizard.

W oknie powitalnym kliknij Next, w na−
stępnym też Next – tym samym wybierasz
jednostki miary cale (Imperial) oraz płytkę
niestandardową (Custom Made Board).

W następnym oknie ustalasz wymiary
płytki, ale nie w milach morskich, tylko
w milsach. Mils to tysięczna część cala (1cal
= 1000mil = 2,54cm). Nasze 5x3,5 centyme−
tra to 1968x1378 milsów. Nie zależy nam na
dokładnych wymiarach, wpisz w górne
okienka 2000 i 1400, nie musisz przy tym pi−
sać mil.

Odznacz też wszystkie małe okienka na
dole okna. Tym samym rezygnujesz z wy−
świetlania na rysunku tabelki, skali i pew−
nych elementów opisu – nie będą potrzebne.

Nasza płytka jest
prostokątna, nie
ma żadnych wy−
cięć zewnętrznych
i wewnętrznych,
więc spokojnie
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odznaczyliśmy pozycje Corner Cutoff i Inner
CutOff. W środkowych oknach nic nie zmie−
niaj. Wygląd zmodyfikowanego okna poka−
zuje rysunek 29.

Kliknij Next, popatrz, Next i znów Next.
Zmień opcję na Trough−hole components, bo
będziemy używać klasycznych, przewleka−
nych elementów. Zmieni się wtedy dolna
część  okna, ale nie zmienimy tu nic. Kliknij
Next, Next, Next i Finish.

Na ekranie pojawi się obrys płytki. Więk−
szy szarozielony obrys określa właściwy roz−
miar płytki, fioletowy prostokąt wewnątrz
ogranicza obszar, gdzie będziemy umie−
szczać elementy i ścieżki.

Zauważ, że pojawiły się dwie nowe pły−
wające palety: ComponentPlacement i Place−
mentTools, a w lewym oknie zakładka Brow−
sePCB. Kliknij ją. W górnym okienku Brow−
se zmień Nets na Libraries. Poniżej pojawi
się nazwa automatycznie skonfigurowanej
biblioteki PCB Footprints.lib, a jeszcze niżej
lista zawartych w niej elementów.

Pobaw się! Przejrzyj zawartość biblioteki.
Gdy raz klikniesz nazwę elementu, w dol−
nym okienku zobaczysz jego wygląd. Zwróć
uwagę na następujące elementy biblioteczne:
AXIAL0.5, DIODE0.4, DIP14, RAD0.1,
RAD0.2, RAD0.4, RB.2/.4, TO−3, TO−5, TO−18,
TO−92A, TO−92B, TO−126, TO−220.

Jak słusznie się domyślasz, zasada umie−
szczania elementów na projektowanej płytce
jest analogiczna, jak w przypadku rysowania
schematu. Dwukrotne kliknięcie nazwy ele−
mentu bibliotecznego przenosi kursor
z „przyklejonym” elementem na płytkę,
gdzie możesz go zostawić jednym kliknię−
ciem. Masz już rozeznanie, co jest w biblio−

tece, ale nie umieszczaj elementów w ten
sposób.

Zamiast takiej żmudnej pracy „na piecho−
tę”, wykonamy to automatycznie, jednak
w tym celu musimy dodać do naszego sche−
matu informacje o obudowach, jakie będą
użyte na płytce elementy. Jeśli w ramach
ćwiczeń umieściłeś na płytce jakieś elementy,
skasuj je wybierając E, D (Edit, Delete) i kli−
kając niepotrzebne elementy. Kasowanie ele−
mentów przebiega inaczej, niż na schemacie.
Analogicznie działają natomiast polecenia
Zoom (Z,O,  Z,I, Z,A lub lepiej Z,B).

Wybór obudów
Projektując płytkę, planujemy
miejsca i punkty lutownicze do
wmontowania rzeczywistych ele−
mentów. Wykorzystujemy pozna−
ne właśnie gotowe elementy bi−
blioteczne. Znaleźliśmy element
biblioteczny dla tranzystorów
BC548 w obudowie TO−92 oraz
dla MOSFET−a mocy – w obudo−
wie TO−220.

A co z innymi elementami?
Niech nasze rezystory ładnie

leżą na płytce – wykorzystamy
element biblioteczny AXIAL0.5.
Dla kondensatorów C1, C2 wy−
bieramy RAD0.2, Dla „elektroli−

ta” C3 – RB.2./.4. Jest kłopot z diodami i fo−
torezystorem. Dla LED−ów wykorzystamy
DIODE0.4, dla fotoelementu RAD0.2. Sche−
matowej żarówce LA1 niech odpowiadają
dwa punkty lutownicze elementu RAD0.3,
a baterii − RAD0.4.

Dawniej, aby zautomatyzować proces
projektowania, ze schematu ideowego trzeba
było wygenerować tzw. netlistę, czyli listę
połączeń, przypisać obudowy, zwane foot−
prints i dopiero próbować umieścić i rozmie−
ścić elementy oraz poprowadzić ścieżki.
W naszym Protelu wszystko może odbywać
się automatycznie, trzeba tylko dodać infor−
macje o obudowach. Można to
zrobić na kilka sposobów; my
wykorzystamy najprostszy.

Powróć do schematu. Podwój−
ne kliknięcie
na elemencie
pozwoli wpro−
wadzić infor−
mację o tym,
jaki element bi−
blioteki PCB
ma odpowia−
dać elemento−
wi schematu.
Już to robili−
śmy, by zmody−
fikować numer
elementu i na−
zwę. Teraz trze−
ba wypełnić

pole oznaczone Footprint. Dla wszystkich
elementów schematu wpisz odpowiednie na−
zwy elementów bibliotecznych według ta−
belki 1.

Zapisz schemat (F, S). Jesteśmy gotowi
do dalszych etapów, jednak na wszelki wypa−
dek wygeneruj jeszcze raz wykaz elementów
BOM (R, B). Porównaj otrzymany arkusz
z tabelką na okoliczność, czy czegoś nie bra−
kuje. Generowanie ze schematu wykazu
BOM przed przeniesieniem projektu na płyt−
kę to bardzo dobry zwyczaj – pamiętaj o tym.

A teraz kolejny bardzo ważny krok.

Synchronizator w akcji
Na razie mamy kompletny schemat z infor−
macjami o elementach bibliotecznych PCB.
I teraz możemy błyskawicznie „wrzucić”
wszystkie elementy na płytkę, ściślej obok
płytki.

Mając w aktywnym oknie schemat wyko−
naj polecenie D, P (Design − Update PCB).
Pojawi się spora tabelka, pokazana na rysun−
ku 30, a program przeanalizuje dane ze sche−
matu i przygotuje elementy do umieszczenia
na płytce. Teraz działaj powoli. Odznacz oba
okienka w ramce Classes. I to w zasadzie
wszystko. Zwróć jednak uwagę na górę otwar−
tego okna. Jeśli nie popełniłeś błędów, nie ma
zakładki Warnings i możesz kliknąć klawisz
Execute – wykonaj. Jeśli jednak pojawiła się
zakładka Warnings, coś jest nie w porządku.
Kliknij tę zakładkę i zobaczysz, w czym pro−
blem. W dużym polu zobaczysz angielski
tekst z informacją o błędzie. Żeby zapoznać
się ze szczegółami, kliknij przycisk Preview
Changes. Pojawi się nowa zakładka z wyka−
zem wszystkich czynności przygotowaw−
czych wykonanych poprawnie i niepopraw−
nie. Ja celowo wprowadziłem dwa błędy: „za−
pomniałem” wypełnić pole Footprint elemen−
tu R5, a dla elementu C2 „pomyliłem” jedną
literkę i zamiast RAD0.2 wpisałem RSD0.2.
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Co ciekawe, z pierwszym moim błędem Pro−
tel poradził sobie sam: wiedząc, że chodzi
o rezystor 1kΩ, zaproponował domyślną obu−
dowę (AXIAL0.4) – dlatego nie potraktował
tego jako błąd (error), tylko jako ostrzeżenie
(warning) – patrz rysunek 31. Z drugim błę−
dem sobie nie poradził, ale go zasygnalizował.
Wiem już, o co chodzi i aby usunąć problem,

zamykam okno synchroni−
zatora klikając Cancel. Na
schemacie poprawiam obie
usterki i znów uruchamiam
synchronizator poleceniem
D, P.

Tym razem nie ma za−
kładki Warnings. Mimo
wszystko można i warto
nacisnąć przycisk Preview
Changes, by zobaczyć, ja−
kie przygotowania wyko−
nał nasz program. Po za−
spokojeniu ciekawości kli−
kamy wreszcie Execute
i przechodzimy do projektu
płytki. 

W projekcie płytki wydajemy polecenie
Z, A − pokaż wszystko. Obok naszej płytki
pojawiły się potrzebne elementy!

Poszło świetnie!
Nie podoba nam się jednak duży tranzy−

stor w leżącej obudowie TO−220. Dwukrotne
kliknięcie nań otworzy tabelkę, w której
zmieniamy pole Footprint z TO−220 na TO−
126, jak pokazuje rysunek 32. Po kliknięciu
OK, nastąpi automatyczna zamiana.

Obszar roboczy będzie wyglądać mniej
więcej, jak na rysunku 33.

Zwróć uwagę, że oprócz elementów wi−
dać także cienkie linie, które określają połą−
czenia między elementami. Teraz możemy
ustawić elementy ręcznie, przeciągając je na
zaznaczony obszar płytki.

Rozmieszczanie 
elementów
Możemy też do rozmieszczenia
elementów użyć automatu. W tym
celu przy otwartym projekcie
płytki wykonujemy polecenie T,
L, A (Tools − Auto Placement –
Auto Placer). Pojawi się okienko,
jakby nieco za małe. Masz tu kil−
ka możliwości, ale najpierw wy−
bierz domyślną i kliknij OK. Pro−
gram przez jakiś czas będzie „my−
ślał” i po kilku sekundach ustawi
elementy na płytce. U mnie usta−
wił, jak widać na rysunku 34.
U ciebie może być inaczej.

Dobrze idzie, ale coś nam się tu nie
podoba.

Po pierwsze na płytce nie są potrzebne na−
pisy informujące o wartości czy typie ele−
mentu − wystarczą numery elementów.
Ukryjmy wszystkie te napisy. Dwukrotne
kliknięcie na dowolnym elemencie otworzy
tabelkę z jego właściwościami. W tabelce
wybierz zakładkę Comment. Tym razem
chcemy zmienić właściwości wszystkich ele−
mentów, więc kliknij też przycisk Global.
Zaznacz opcję Hide czyli ukryj, z lewej stro−
ny tabeli (zostanie też zaznaczone podobne
pole z prawej strony). Ja kliknąłem na R3,

więc rozwinięta tabelka wygląda jak na ry−
sunku 35. Kliknij OK lub naciśnij Enter.
Program poinformuje, że znalazł jeszcze 16
innych elementów. Po zatwierdzeniu niepo−
trzebne napisy znikną.

Nie podoba nam się też zbytnio rozmie−
szczenie elementów. Moglibyśmy próbować
autorozmieszczania z innymi opcjami po po−
leceniu T, L, A. Moglibyśmy też ustawić
ręcznie niektóre elementy, a resztę ustawiłby
Protel. Autorozmieszczanie ma jak najbar−
dziej sens, gdy projekt płytki zawiera wiele
elementów. Nie będziemy wgłębiać się
w szczegóły, zmodyfikujemy ustawienie
wszystkich elementów ręcznie.

Przede wszystkim chcemy ustawić fotore−
zystor mniej więcej w lewym górnym rogu,
a tranzystor T3 gdzieś na brzegu płytki, żeby
w razie potrzeby przykręcić doń radiator.
Punkty podłączenia zasilania i żarówki też po−
winny leżeć w miarę możliwości przy brzegu
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płytki. Przestawiamy więc elementy, obraca−
my je, by sieć szarych „nitek” łączących punk−
ty była jak najmniej skomplikowana – łatwiej
będzie poprowadzić ścieżki. Ja ustawiłem ele−
menty tak, jak pokazuje rysunek 36.

Teraz poprowadzimy ścieżki, oczywiście
automatycznie.

Prowadzenie ścieżek
Wykonaj polecenie A, A (Auto Route – All).
Pojawi się tabelka, w której nic nie zmieniaj.
Ponieważ wywołałeś polecenie ustawienia
autoroutera, tym razem nie klikaj OK (ani
Enter), tylko naciśnij klawisz R (Route All).
Gdyby program poprosił o potwierdzenie ja−
kichś zmian, zatwierdź je wybierając Tak.
Autorouter szybko zakończy zadanie i popro−
wadzi ścieżki. U mnie płytka wyglądała jak
na rysunku 37, a tabelka wskazuje, że pro−
gram wykonał zadanie w 100 procentach. Po
kliknięciu OK w tabelce możemy obejrzeć
wyniki.

Szybko poszło, prawda?
Szybciej, niż się spodziewałeś?
Okazuje się, że przy odrobinie wprawy

zaprojektowanie płytki potrwa dużo krócej,
niż czytanie niniejszego opisu. Przekonałeś
się, że Protel do świetne narzędzie, jednak po
dokładnym obejrzeniu płytki...

włosy jeżą się na głowie.
Płytka jest dwustronna. Do takiego pro−

stego układu dwustronna płytka?
Gruba przesada!
Inny problem to wąskie ścieżki. To ma

być wyłącznik zmierzchowy sterujący ża−
rówką 12−woltową. Typowa samochodowa
żarówka 21W będzie pobierać prawie
2A prądu. I taki prąd ma płynąć przez te cie−
niutkie ścieżki?

I trzecia sprawa – najgorsza. Coś się nie
zgadza z tranzystorami T1, T2. Baza jest
przecież w środku, a tu wychodzi, że baza to
elektroda skrajna. Krótko mówiąc, element
biblioteki „schematowej” o nazwie NPN1 nie
zgadza się z elementem TO−92A z biblioteki
„płytkowej”. Tu masz jeden z dowodów, że
kluczem do sukcesu są dobre biblioteki. Pro−
tel ma dobre narzędzia do modyfikacji i two−
rzenia elementów i bibliotek, ale na razie po−
miniemy ten temat. Załatwimy problem jak
najprościej.

Poprawki
Ale najpierw usuńmy zaprojektowane ścieżki
poleceniem T, U, A (Tools − UnRoute – All).
Zamiast ścieżek znów pojawią się cienkie,
szare „nitki” połączeń. Powiększ kilkakrotnie
okolice tranzystorów T1, T2 (Z, I) na płytce.

Teraz uważaj: w bibliotecznym elemencie
schematowym NPN1 elektrodom tranzystora
przyporządkowano następujące numery koń−
cówek: B − 1, C − 2, E − 3.

I tak musi być też w elemencie z bibliote−
ki PCB. Na razie jest inaczej – znajdź nu−
merki 1, 2, 3 w tranzystorze T1 – są takie,
jak z lewej strony rysunku 38. Trzeba to
zmienić na płytce. Podwójne kliknięcie na
środku punktu lutowniczego otworzy okien−
ko edycji tego punktu (Pad – punkt).
W okienku pokazanym na rysunku 39 trze−
ba tylko zmienić liczbę w polu Designator: 1
na 3;  2 na 1; 3 na 2.

Zmień numery
sześciu punktów
w obu tranzysto−
rach. Po zmianie
numeracja powin−
na wyglądać jak
z prawej strony ry−
sunku 38. Nie zwra−
caj uwagi na napisy
Net..., na ra−
zie to nie
ważne. Zmie−
niłeś numery
punktów, ale
szare „nitki”
nie zmieniły
po łożen ia .
Musimy „po−
informować
płytkę” o no−
wej sytuacji. Zrobimy to... z poziomu schematu.

Powróć do schematu. Przy okazji warto
zmienić zawartość pola Footprint tranzystora
T3 z TO−220 na TO−126. Mając w aktywnym
oknie schemat wykonaj znane już Ci polece−
nie D, P (Design – Update PCB). Znów po−
jawi się tabelka. Tym razem nie powinno być
problemów, naciśnij Execute. Przejdź do pro−
jektu płytki
i przekonaj się,
że szare „nitki”
zmieniły prze−
bieg.

Rozwiązali−
śmy jeden pro−
blem. A teraz
jeszcze raz za−
projektujemy
ścieżki. Wcze−
śniej jednak tro−
chę pomajstru−
jemy w usta−
wieniach, żeby
były takie, jak
my chcemy.

Rules, czyli reguły
Przy aktywnym oknie projektu płytki wyko−
naj polecenie D, R (Design, Rules). Zmieni−
my te rules – zasady, inaczej reguły projekto−
wania. Otwarte właśnie okno i jego zawar−
tość może przerażać. Spokojnie!

Masz tu możliwość poinformowania Pro−
tela, jak ma on zaprojektować płytkę. Jak wi−
dzisz, jest tu wiele zakładek, a na każdej
z nich w lewym okienku masz co najmniej
kilka tych rules – reguł. My zmienimy tylko
kilka. Przede wszystkim chcemy, żeby ścież−
ki były szersze. W zakładce Routing w lewym
oknie na samym dole masz regułę Width Con−
straint (trzeba przewinąć w oknie). Przewiń,
kilknij raz – odczytasz, że reguła (co nieco
bezsensowna) nakazuje prowadzić ścieżki
o grubości 8, czy 10 milsów, czyli około
0,2...0,25mm. Kliknij z prawej strony klawisz
Properties i bezzwłocznie zmień:

Minimum Width na 25
Maximum Width na 40
Preferred Width na 30.
Kliknij OK. Wróciłeś do poprzedniego

okna. 30 milsów to 3/4 milimetra – większość
ścieżek będzie tak szeroka. Ale my chcemy,
żeby ścieżki zasilania i masy były grubsze. Do−
dajmy więc nową regułę. W tym celu kliknij
Add. pojawi się znane już Ci okienko. W oknie
Rule Name w prawym górnym rogu zamiast
Width_1 wpisz np. Masa. poniżej wpisz

Minimum Width na 60
Maximum Width na 100
Preferred Width na 70.
I teraz ważna sprawa – ta reguła ma doty−

czyć tylko obwodu masy. Rozwiń więc okien−
ko Filter kind z lewej strony klikając strzałkę.
Zamiast Whole Board (cała płytka) wybierz
Net. od razu w nowym okienku pojawi się
GND, czyli właśnie masy – kliknij OK. Masz
już dwie reguły. Dodaj trzecią: znów kliknij
Add. zmień nazwę reguły na np. Zasilanie
i wpisz szerokości ścieżek jak poprzednio.
Kliknij strzałkę przy Filter kind, zmień na Net
i kliknij strzałkę okienka, gdzie widzisz
GND. Przewiń i na dole znajdziesz VCC
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– wybierz, kliknij OK. Masz już trzy reguły
dotyczące szerokości ścieżek, a okno wyglą−
da jak na rysunku 40. Nie zamykaj okna De−
sign Rules. Rozwiązaliśmy drugi problem.
Trzeci dotyczy warstw. Chcemy zaprojekto−
wać płytkę jednostronną. W otwartym nadal
oknie Design Rules na tej samej zakładce Ro−
uting odszukaj  w prawym oknie regułę Rou−
ting Layers. Kliknij raz, a potem naciśnij kla−
wisz Properties. Po prawej stronie w oknie
Rule Attributes przy warstwie Top Layer roz−
wiń listę strzałką i zmień z Horizontal na Not
Used.  Jedyną czynną warstwą pozostanie
Bottom Layer, czyli warstwa ścieżek od stro−
ny lutowania (przekonasz się, jeśłi przewi−
niesz listę w dół). Kliknij OK. Zamknij okno
Design Rules klikając Close.

Modyfikacje
Teraz już projektujemy druk według nowych
reguł: A, A, potem R (+ ewentualne Tak na
pytanie). U mnie przy pierwszym podejściu
program nie poradził sobie i dwie ścieżki się
przecinają – patrz rysunek 41. Miejsce kon−
fliktu zaznaczone jest kolorem zielonym (tu
mała dygresja – jasnozielony oraz intensyw−
ny czerwony kolor na płytce sygnalizują
ostrzeżenia i błędy). Możemy próbować wie−
lokrotnie − usunąć wszystkie ścieżki polece−
niem T, U, A (Tools, UnRoute – All), i znów
wydać polecenie A, A, potem R. U mnie na−
wet po kilkukrotnych próbach nie udało się
uniknąć konfliktu. Zawsze problem występo−
wał po prawej stronie płytki.

Jeszcze raz usunąłem wszystkie ścieżki polece−
niem T, U, A, przesunąłem i obróciłem tranzy−
stor T3, ustawiając go obok punktów podłącze−
nia LA1. Przesunąłem też inne elementy. Po
którymś kolejnym poleceniu A, A, R autorou−
ter zaproponował płytkę jak na rysunku 42.
Rewelacja to to może nie jest, ale wystarczą
drobne korekty i będziemy mieć gotową płytkę.
Wypadałoby jeszcze pogrubić ścieżkę między
drenem tranzystora T3, a „żarówką” LA1.

Zrobimy to ręcznie. Podwójne kliknięcie
na odcinku ścieżki otwiera okno z właściwo−

ściami. Od razu wpisujemy 70, przez co
w górnym okienku zmieniamy szerokość z 30
na 70 milsów i klikamy Enter lub OK. Po
zmodyfikowaniu szerokości trzech odcinków
ścieżki, poczynając od najkrótszej, program
podświetlił część obrazu na czerwono, co sy−
gnalizuje błąd – patrz rysunek 43. Od razu
widać, że ścieżka przebiega za blisko punktu
lutowniczego. Odsuwany ścieżkę za pomocą
polecenia M, D (Move – Drag) klikając
w punkcie załamania i przesuwając ten punkt
w prawo.

Finał
Pozostaje jeszcze końcowa kosmetyka – trzeba
równo ustawić numery elementów − żółte napi−
sy. Gdy raz klikniesz taki napis, obok niego po−
jawi się małe kółeczko. Jednocześnie „macie−
rzysty” element zmieni kolor na bardziej biały.
Dzięki temu trudniej jest się pomylić. 

Gotowa płytka pokazana jest na rysunku 44.
I to wreszcie koniec naszego pierwszego

projektu. Mam nadzieję, że podoba Ci się
sposób pracy z Protelem. Zapewne podczas
opisanego ćwiczenia zauważyłeś szereg do−
datkowych możliwości. Poza tym niektóre
z opisanych czynności można wykonać ina−
czej. Celowo przemilczałem te sprawy, żeby
jak najszybciej pokazać całość zagadnienia.
Jeśli się nie boisz, możesz samodzielnie zgłę−
biać przebogate możliwości Protela, żeby
stopniowo wypracować sobie własny styl pra−
cy. Miej jednak świadomość, że domyślne

ustawienia programu są nakierowane
na bardzo skomplikowane projekty,
gdzie płytki realizowane są za pomocą
bardzo nowoczesnych maszyn i metod.
Jeśli jednak potężnego Protela chcemy
używać do projektów mniej skompli−
kowanych, trzeba nie tylko zmodyfiko−
wać biblioteki, ale też znacznie zmody−
fikować reguły projektowe (rules).

Tymi i wieloma innymi ważnymi
sprawami zajmiemy się w następnych
odcinkach.

Piotr Górecki

48

Kurs Protela

E l ek t r on i ka  d l a  Wszys t k i chMarzec 2002

Rys. 41

Rys. 43

Rys. 44

Rys. 42


