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TINA
Przyjazny symulator 
układów analogowo–
cyfrowych, część 2

Wraz z rozwojem informatyki następuje rozwój 
programów narzędziowych dla elektroników. Duża 

część tych programów to symulatory układów 
elektronicznych – od najprostszych do bardzo 

złożonych pakietów wspomagających projektowanie 
układów scalonych w zakresie częstotliwości radiowych 

i mikrofalowych. Wiele z tych symulatorów stanowi 
tylko część systemu, w którym ponadto znajduje 

się pakiet do rysowania schematów, projektowania 
druku, do projektowania układów programowalnych, 

czy wykonujący analizę sprzężeń i zakłóceń 
w gotowym projekcie. Ceny takich systemów bywają 

bardzo wysokie i nawet nie wszystkie firmy mogą 
sobie na nie pozwolić. Z drugiej strony, stopień 

skomplikowania tych złożonych pakietów nie pozwala 
na wykorzystanie ich możliwości bez solidnego 
przygotowania. Skończyły się już czasy małych 

programów, które można było opanować niejako 
z marszu, a po kilku miesięcznej przerwie w pracy 

nie traciło się nabytych umiejętności. Dzisiejsze 
oprogramowanie CAD to skomplikowane, drogie 

narzędzia wymagające dobrze wyszkolonej obsługi.

Wirtualne pomiary
Podczas wykonywania 

analizy badanego ukła-
du użytkownik ma moż-
liwość posługiwania się 
wirtualnymi przyrządami 
pomiarowymi. Ze wzglę-
du  na  to ,  że  obs ługa 

tych przyrządów jest bar-
dzo podobna do obsługi 
przyrządów rzeczywistych 
posługiwanie się nimi jest 
łatwe i intuicyjne. Użyt-
kownik ma do dyspozycji 
następujące przyrządy po-
miarowe.

Rys. 6. Oscyloskop wirtualny – schemat i przebiegi
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• Multimetr cyfrowy. Mie-
rzy napięcie i prąd DC 
oraz AC, rezystancję 
i częstotliwość. Można go 
używać w trybie ustawia-
nia automatycznym lub 
ręcznym.

• Generator funkcji. Ge-
neruje przebiegi sinuso-
idalne, trójkątne i pro-
stokątne. Można ustalić 
parametry zmiany czę-
stotliwości – częstotli-
wość początkową, czę-
stotliwość końcową, krok 
zmian, czas zmian.

• Oscyloskop (rys. 6). Wy-
świetla przebiegi ana-
logowe. Można wybrać 
wyzwalanie wewnętrzne 
lub zewnętrzne. Można 
również wykorzystać gra-
ficzne kursory do odczy-
tania aktualnej wartości 
napięcia i czasu.

• Analizator sygnału i sie-
ci (rys. 7). Analizator 
sygnału wyświetla wy-
kresy Bodego amplitudy 
i fazy, wykresy Nyquista, 
widmo Fouriera i wiele 
innych. Analizator sieci 
jest podobny do analiza-
tora sygnału, ale mierzy 
parametry czwórnikowe 
s, z, y i h wyświetlając 
je w układzie współrzęd-
nych prostokątnych, bie-
gunowych lub na wy-
kresie Smitha.

• Generator sygnałów cy-
frowych. Służy do stwo-
rzenia dowolnej liczby 
ustalonych sygnałów 
cyfrowych wykorzysty-
wanych do sprawdzania 
pracy układów logicz-

Rys. 7. Wyznaczenie parametrów rozproszonych s za 
pomocą analizatora sieci

nych. Dzięki wbudowa-
nemu edytorowi z funk-
cjami wstawiania, powta-
rzania i usuwania można 
ustalać kolejność wystę-
powania stanów.

• Analizator  logiczny 
(rys. 8). Prezentuje dzia-
łanie układu logicznego. 
Można wybrać liczbę ka-
nałów i podzielić je na 
grupy dla lepszej czytel-
ności. Można także zde-
finiować sygnał wyzwa-
lający tak, aby analizator 
nie pominął ważnego 
segmentu danych.

Zaawansowane 
narzędzia analizy

Dla użytkowników wy-
magających bardziej zaawan-
sowanych narzędzi analizy 
TINA oferuje następujące 
możliwości:.

• Optymalizacja. Wbu-
dowany optymalizator 
TINY pozwala na wyko-
nanie zadania optymali-
zacji, tzn. doboru warto-
ści wybranego parametru 
zapewniającej osiągnięcie 
założonego celu. Użyt-
kownik ma możliwość 
zdefiniowania zakresu 
zmian parametru i wy-
brania jednej z kilku me-
tod optymalizacji.

• Analiza szumów. Ana-
liza szumów TINY wy-
znacza widmo szumów 
układu odniesione do 
jego wejścia lub wyjścia. 
Można również obliczyć 
moc szumu i stosunek 
sygnał/szum.

• Analiza tolerancyjna 

(Monte Carlo). W ana-
lizie Monte Carlo lub 
najgorszego przypad-
ku elementowi obwodu 
można przypisać war-
tość (parametr) tolerancji. 
Wyniki analizy opisują 
zachowanie się układu 
przy zmianach wartości 
elementów w wyspecy-
fikowanych granicach 
i mogą być opracowane 
statystycznie z wyznacze-
niem wartości średnich, 
odchyleń standardowych 
i wydajności. Modele to-
lerancji przypisywane 
elementom mogą odpo-
wiadać rozkładowi Gaus-
sa, równomiernemu lub 
zdefiniowanemu przez 
użytkownika. 

• Analiza Fouriera. Dla 
analizowanych sygnałów 
TINA wyznacza widmo 
Fouriera. Dla sygnałów 
okresowych są to szeregi 
Fouriera, które mogą być 
prezentowane w formie 
wykładniczej lub trygo-
nometrycznej. Widma 
ciągłe są przedstawiane 
poprzez gęstość ampli-
tudy i fazę lub gęstość 
amplitudy składowych 
sinusoidalnych. Analizę 
Fouriera można prze-
prowadzić bezpośrednio 
z menu analizy lub po 
innej analizie z menu 
kontekstowego krzywych.

• Analiza sieci. Analizator 
obwodu TINY pozwa-
la określić parametry s, 
z, y i h analizowanego 
układu traktowanego jako 
czwórnik. Wyznaczone 
parametry można wy-
świetlić w oknie wykresu 
lub na ekranie analiza-
tora obwodu. Wyniki są 
prezentowane na wykre-
sach Smitha, bieguno-
wym lub prostokątnym. 
Wzdłuż krzywych można 
przesuwać kursor co po-
zwala na odczyt wartości 
parametrów s, z, y i h.

Nauka i ćwiczenia
Jednym z głównych za-

stosowań TINY jest dydak-
tyka. Funkcje edukacyjne 

TINY dają nauczycielom 
narzędzia do efektywnego 
nauczania wspomaganego 
komputerem.

• Rozwiązywanie pro-
blemów z TINĄ. TINA 
ma dwa specjalne try-
by pracy do treningu 
i egzaminowania. W tych 
trybach student pracu-
je nad problemem pod 
nadzorem programu. 
Student może używać 
symbolicznych nazw 
elementów i udzielać 
odpowiedzi symbolicz-
nej w postaci wzoru lub 
podając wynik liczbowy. 
W trybie treningu, TINA 
ostrzega studenta po 
złej odpowiedzi; w try-
bie egzaminu po prostu 
zapisze odpowiedź. Do 
programu jest dołączony 
obszerny zestaw proble-
mów.

• Użycie interpretatora. 
Przy bardziej złożonych 
problemach, interpreta-
tor może zastąpić ołó-
wek, kartkę i kalkulator. 
Przywołując interpreta-
tor, student może otrzy-
mać pomocnicze warto-
ści wyników pośrednich. 
Interpretator pozwala na 
użycie nazw symbolicz-
nych elementów lub 
wartości numerycznych, 
rozwiązuje równania li-
niowe, oblicza pochod-
ne, całki i wiele więcej. 
Szczegółowe rozwiązanie 
może być zachowane 
(do późniejszego wyko-
rzystania) lub wydruko-
wane.

• Rozwiązywanie zadań 
z TINĄ. Istnieje kilka 
sposobów jakimi TINA 
pomaga w nauce rozwią-
zywania zadań. Jeden 
z nich to symulowa-
nie uszkodzeń. Obwód 
TINY może posiadać 
kilka kopii, każda z jed-
ną lub większą liczbą 
wad (uszkodzeń). Kopie 
obwodu są ukryte przed 
studentem, który za po-
mocą wirtualnych instru-
mentów musi odnaleźć 
i wymienić uszkodzone 
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Rys. 8. Analizator logiczny: a) schemat badanego układu, b) zarejestrowane przebiegi

a) b)

elementy. Inną opcją 
jest użycie dodatkowe-
go oprzyrządowania ze-
wnętrznego, wstawienie 
usterek w moduły eks-
perymentalne i następnie 
ich poszukiwanie za po-
mocą pomiarów wirtual-
nych i rzeczywistych.

• TINA jako narzędzie 
edukacyjne. TINA au-
tomatycznie śledzi i za-
pisuje każde działanie 

podjęte przez studenta 
w celu rozwiązania pro-
blemu. W laboratorium 
z wieloma komputerami 
w sieci, program nadzor-
czy TINY pozwala na-
uczycielowi na śledze-
nie postępów wszystkich 
studentów i podgląd wy-
ników pracy każdego 
studenta. Za pomocą 
administratora egzaminu 
wykładowca może stwo-

rzyć własny zestaw pro-
blemów. Może również 
dodawać podpowiedzi 
do problemów.
Jak widać z tego prze-

glądu TINA jest naprawdę 
interesującym narzędziem. 
Łączy w sobie wiele funkcji 
i opcji za stosunkowo nie-
wysoką cenę. No i polska 
wersja językowa – jest to 
niespotykane w grupie tego 
typu programów. Są pewne 

drobne błędy i niedociągnię-
cia związane z tłumacze-
niem na polski, jednak jak 
na pierwszą wersję można 
uznać, że jest całkiem do-
brze. Niezależnie od tego, 
czy program TINA przy-
padnie komuś do gustu 
czy nie, na pewno warto 
się mu przyjrzeć.
Mieczysław Kręciejewski
mieczyslaw.kreciejewski
@ep.com.pl
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Nowy katalog 
co tydzień
www.elfa.se
Tutaj znajdziesz ostatnie nowości 
z asortymentu ELFA. Strona 
www.elfa.se uaktualniana jest 
co tydzień.

Na stronie www.elfa.se możesz 
sprawdzić status RoHS zamawia-
nego artykułu.


