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Praha, duben 2001

Hlavním produktem na kompaktním disku F. Mravenec CD, vloeném do tohoto seitku, je F. Mravenec verze 3.50, poslední verze návrhového systému pro
ploné spoje, který jsem napsal na pøelomu osmdesátých a devadesátých let.
Od poèátku roku 1997 je tento systém (v podobì bez umìlých omezení) distribuován na kompaktních discích, jejich první dvì vydání jsou nyní rozebrána.
Ve 3. vydání CD navíc najdete zdrojové texty jeho editoru ploných spojù
a nìkterých výstupních generátorù.
Jako jeho autor jsem jistì rád, e je F. Mravenec uíván jetì devìt let poté, co
jsem do jeho zdrojového textu zasahoval naposled. Moje pozornost se vak
dávno pøesunula k dalímu návrhovému systému, Formica, který souèasným
poadavkùm na desky ploných spojù odpovídá lépe. Obsahuje také schematický editor, k jeho vytváøení jsem roku 1993 pøizval RNDr. Ivo Køivku, CSc.
Systém Formica je na kompaktním disku ovem jen ve volnì iøitelné podobì,
omezené poètem 40 souèástek a 200 vývodù. Je zde zároveò ve verzi Formica
4.2, poslední pro operaèní systém MS-DOS, a ve své souèasné verzi Formica
4.30, pracující pod operaèními systémy Windows 95/98/NT/2000.
Protoe titìné uivatelské pøíruèky systému Formica, vydané nakladatelstvím BEN
 technická literatura v roce 1998, jsou ji témìø rozprodány, vytvoøili jsme jejich
hypertextovou podobu ve formátu PDF. Tyto manuály ovem najdete na kompaktním disku F. Mravenec CD také; jejich pøípadné aktualizace, stejnì jako pøítí
volnì iøitelné verze systému Formica prosím hledejte na http://www.formica.cz.
Dnení stav WWW stránek systému Formica je naopak zrcadlen na tomto CD.
Jeho kapacitu vyuíváme i k umístìní nezávislých prohlíeèù, GC-Prevue verze 9 a CAM350 Shareware v6.0, a øady dalích materiálù, vybraných
a sestavených nakladatelstvím BEN  technická literatura.
Sám bych se u jen s obtíemi rozpomínal, jak se F. Mravenec vlastnì ovládá;
to vak není jediný dùvod, proè na pøítích stránkách uvádíme návod sepsaný
panem Pavlem Mecou. Domnívám se toti, e zkuený uivatel je schopen vystihnout podstatné rysy systému daleko lépe ne jeho programátor, kterému je
(a na nìkolik zajímavých, obskurních a naprosto nedùleitých podrobností)
ve zcela jasné.
Petr Horský
Praha, duben 2001
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PAVEL MECA
ZAÈÍNÁME

S

F. MRAVENCEM

V AR 9/1997 byly zveøejnìny informace o druhém inovovaném vydání programu pro návrh a kreslení desek ploných spojù F. Mravenec (dále jen FM).
I druhé vydání je na CD. Tento program má sice desetiletou historii, ale je stále
vhodným nástrojem pro amatérský i profesionální návrh jednostranných (jednovrstvých) i dvoustranných (dvouvrstvých) desek ploných spojù.

ZÁKLADNÍ

POPIS

Program má roletové nabídky, které se rozvìtvují. Vechny jsou v angliètinì,
co pro mnohé zaèínající uivatele programu bude asi problematické. Program má také èeskou nápovìdu (HELP), kterou je mono kdykoliv vyvolat
stiskem klávesy Alt+H. Nápovìda se vìtví dle vybrané poloky.
Program FM pracuje na principu tzv. bitové mapy. To znamená, e je stále
celá zvolená plocha desky uloena v pamìti. Proto je program FM omezen co
do velikosti desky. Existují dvì verze programu FM: verze základní, která vyuívá bìnì dostupnou pamì prostøedí MS-DOS, LAYOUT.EXE a verze pro
rozíøenou pamì  program EMS  LAYOUT-E.EXE.
Dùleitou èástí programu FM je tzv. ovladaè (driver) pro videokartu poèítaèe. Ten se vdy jmenuje FM_GRAPH.DRV. Do tohoto souboru je nutno
pøekopírovat ovladaè, nejvhodnìjí pro daný typ videokarty. Jsou dodávány
ovladaèe pro videokarty VESA, Trident a standardní VGA a EGA.
Program se ovládá pøes hlavní nabídku (MENU). Pokud je u poloky v menu
jedno písmeno èervené, znamená to, e je mono tuto funkci vyvolat stiskem
tlaèítka klávesnice  s tímto písmenem  tzv. horké klávesy.
Pokud bìhem kreslení èar (funkce DRAW) ve stejném místì klepneme 2×
na levé tlaèítko myi, vloí se prùchod a dojde ke zmìnì vrstvy. Stejnou funkci
vyvolá i stisk klávesy ENTER.
Poznámka: Anglické pojmy a ovládací klávesy se uvádìjí s velkými písmeny
pouze z dùvodù vìtí pøehlednosti textu. Program se ovládá také pomocí tzv.
funkèních kláves F1 a F8 (viz dále).
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