
 
 
Altium Designer to sztandarowy produkt firmy Altium, następca znanego programu Protel, 
przeznaczony dla szerokiego grona projektantów-elektroników, którzy potrzebują 
nowoczesnego i kompleksowego narzędzia, wyczerpującego zarówno dzisiejsze, jak i 
przyszłe potrzeby w zakresie projektowania elektroniki. 
Altium Designer, oparty na platformie DXP, jest pojedynczą aplikacją, która oferuje 
kompletny  zestaw narzędzi do realizacji projektów PCB, FPGA oraz oprogramowania 
wbudowanego dla systemów mikroprocesorowych, zapewniając przy tym pełną integrację 
narzędzi oraz funkcje zarządzania projektem. 
Altium Designer pozwala na realizację szerokiego zakresu zadań, zarówno w zakresie 
projektowania PCB jak i FPGA, obejmując cały proces od tworzenia schematów i/lub kodu w 
HDL, poprzez symulację i weryfikację, aż po implementację projektu na płycie drukowanej 
i/lub w układzie programowalnym. Program pozwala również na tworzenie i uruchamianie 
oprogramowania wbudowanego, zarówno na klasyczne, dyskretne procesory, jak i soft-
procesory implementowane na platformie FPGA.  
 
Najnowszy Altium Designer oferuje trójwymiarowy tryb pracy z PCB oraz zapewnia 
doskonałą integrację z mechanicznymi systemami CAD. Praca w 3D otwiera nowe 
możliwości przed konstruktorami i jest unikalną chechą, która wyróżnia Altium Designer na 
tle innych systemów EDA. Program pozwala również na integrację z zewnętrznymi bazami 
danych, umożliwia import projektów z innych systemów EDA/CAD oraz zapisuje pliki 
wyjściowe w wielu różnych formatach. 
Altium Designer jest oferowany jako zunifikowany pakiet w dwóch wersjach: Core oraz 
Extended, różniących się zakresem funkcji. 
 
Altium Designer - Wybrane cechy:  
 
Zunifikowany system Altium Designer oferuje narzędzia pozwalające korzystać w pełni z 
najnowszych technologii i metod projektowania elektroniki. Możesz używać ich w sposób 
intuicyjny i nie wymagający kosztownej wiedzy eksperta w każdej dziedzinie.  
 
Na przykład, jeśli masz doświadczenie w projektowaniu płyt drukowanych lub pisaniu 
oprogramowania wbudowanego, możesz wykorzystać je do projektowania złożonych 
systemów na FPGA. Tworzenie innowacyjnych produktów nowej generacji nigdy nie było 
łatwiejsze!  
 
Wybrane cechy programu:  



 

Projektowanie PCB  
Altium unifikuje proces projektowania płytki PCB przez 
dostarczenie w pojedynczej aplikacji, środowiska potrzebnego do 
narysowania schematu, weryfikacji i symulacji obwodu oraz 
zaprojektowania PCB. Pojedynczy system i pojedynczy model 
danych projektowych określa sposób w jaki możesz pracować, 
wykorzystując działającą w czasie rzeczywistym synchronizację 
projektu, zarządzanie danymi i ścisłe powiązanie wszystkich 
danych projektowych.  
 

 

Projektowanie FPGA  
Współczesne układy FPGA są na tyle pojemne, że mogą 
pomieścić cały system cyfrowy, włącznie z procesorem, 
peryferiami i interfejsem logicznym. By zaprogramować taki 
układ, projektant potrzebuje odpowiedniego środowiska 
projektowego, które rozwiąże problemy z integracją systemu - 
stworzenia projektu sprzętowego, napisania oprogramowania 
wbudowanego dla procesora oraz implementacji, testowania i 
debugowania tak sprzętu jak i oprogramowania na docelowym 
układzie FPGA.  

 

Trójwymiarowe środowisko PCB  
Współczesne projekty wymagają narzędzi pozwalających na łatwą 
wizualizację projektów - pewne rzeczy są łatwiejsze do 
dostrzeżenia, gdy widzisz model zbliżony do rzeczywistości! 
Wykorzystując zalety technologii DirectX, wizualizacja 3D 
dostarcza narzędzi, pozwalających skonfigurować widok płytki 
PCB tak w trybie 2D jak i 3D w celu jak najlepszej inspekcji i 
edycji obiektów na powierzchni jak i z perspektywy trzeciego 
wymiaru.  

 

Kontrola dopasowania projektu do obudowy  
Altium Designer oferuje wysoki poziom interakcji z danymi 
mechanicznych programów CAD. Oznacza to między innymi 
możliwość importu, manipulacji i bezpośredniego sprawdzenia 
elementów mechanicznych z projektem PCB. Pliki danych 
mechanicznych mogą być linkowane, co zapewnia stałą aktualność 
tych danych.  

 

Kontrola wersji  
Podstawowym podejściem do pracy w systemie kontroli wersji jest 
pobranie plików projektowych na których będziesz pracował z 
repozytorium i przeniesienie ich do katalogu roboczego. Pliki te 
mogą być teraz modyfikowane i zapisywane, a gdy zdecydujesz, 
że są odpowiednie, zaktualizowane pliki mogą być zwrócone do 
repozytorium systemu kontroli wersji. Pobieranie i zwracanie 
plików jest wykonywane poprzez interfejs systemu kontroli wersji 
wbudowany w panelach Storage Manager i Projects.  
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System zarządzania wersjami projektu  
Proces tworzenia kolejnych wersji projektu wymaga ścisłego 
zarządzania w celu kontroli danych źródłowych w momencie 
tworzenia i po stworzeniu danej wersji. Altium Designer pomaga 
kontrolować dane źródłowe poprzez widok historii projektu oraz 
zależności pomiędzy kolejnymi wersjami. Daje to możliwość 
identyfikacji punktu w czasie, w którym nastąpiło stworzenie 
danej wersji, powrót do tego punktu i przywrócenie tej wersji.  

 

Zarządzanie strukturą projektu  
Punktem wyjściowym do projektowania produktu w Altium 
Designer jest projekt. Projekt jest zestawem dokumentów 
projektowych, definiujących poszczególne implementacje 
projektu. Na przykład, schemat i PCB w projekcie PCB zawierają 
zestaw plików wymaganych do stworzenia pojedynczej płytki 
PCB, podczas gdy schemat i HDL w projekcie FPGA pozwalają 
na generacje zestawu plików wymaganych do zaprogramowania 
pojedynczego układu FPGA.  

 

Zarządzanie dokumentacją projektową  
W trakcie tworzenia produktu elektronicznego w środowisku 
takim jak Altium Designer powstaje wiele plików, stanowiących 
intelektualną wartość twojej firmy. Pliki te muszą być 
przechowywane i zarządzane w należyty sposób. Altium Designer 
zawiera wiele narzędzi zapewniających ich bezpieczne 
przechowywanie, tworzenie kopii zapasowych oraz możliwość 
przywrócenia starszych wersji plików jeśli to konieczne.  

 

95,000 komponentów bibliotecznych  
Altium Designer dostarcza ponad 95,000 komponentów 
bibliotecznych zgodnych ze standardem IPC oraz narzędzia do 
łatwego tworzenia nowych footprintów IPC. Potrzebujesz 
informacji o cenach? Altium Designer pozwala na bezpośrednie 
podłączenie do bazy Digi-Key, Farnell lub Newark, by 
automatycznie uzupełnić twoją bibliotekę informacjami o 
komponencie. Potrzebujesz model 3D? Altium Designer w pełni 
obsługuje standard STEP dla prezentacji 3D integracji z 
mechanicznymi programami CAD.  

 

Szybkie prototypowanie FPGA 
Altium Designer stanowi kompletną platformę projektową FPGA, 
obsługującą układy firmy Actel, Altera, Lattice i Xilinx. Płyta 
uruchomieniowa NanoBoard 3000 pozwala na szybkie tworzenie 
prototypów zawierających układy FPGA Spartan 3AN lub Altera 
Cyclone III, Ethernet, USB, PS/2, kolorowy panel TFT LCD, 
interfejs SVGA i wiele innych. Altium Designer zawiera bogatą 
bibliotekę darmowych komponentów wirtualnych oraz wymagane 
kompilatory.  
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