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tkich najczÍúciej wykonywanych ope-
racji takich jak np. wybÛr elementu,
jest realizowany za pomoc¹ ikon zna-
jduj¹cych siÍ na pasku narzÍdzi. Okno
PAGE EDITOR posiada w³asny, odrÍb-
ny pasek narzÍdzi wyúwietlany tylko
i†wy³¹cznie w†momencie uaktywnienia
tego okna. Pasek narzÍdzi zwi¹zany
z†PAGE EDITOR sk³ada siÍ z†dwÛch
grup narzÍdzi. Pierwsz¹ grupÍ stano-
wi¹ narzÍdzia s³uø¹ce do umieszczania
na schemacie wszystkich elementÛw

elektronicznych, wcho-
dz¹ce w†sk³ad rysowane-
go schematu, oraz po³¹-
c z eÒ e l e k t r y c zny ch
w†postaci úcieøek czy
mag i s t r a l ³ ¹ c z ¹ c y ch
umieszczone wczeúniej
elementy. Drug¹ grupÍ
narzÍdzi stanowi¹ przy-
bory umoøliwiaj¹ce do-
dawanie do schematu
obiektÛw graficznych,
ktÛre nie maj¹ fizycznie
wp³ywu na dzia³anie za-
projektowanego uk³adu.
Poniewaø znajomoúÊ za-
daÒ realizowanych przez

poszczegÛlne ikony znajduj¹ce siÍ na
palecie narzÍdzi jest w³aúciwie nie-
zbÍdna, postaramy przybliøyÊ czytelni-
kowi ich znaczenie.

SELECT - jest jedn¹ z†najczÍúciej
wykorzystywanych ikon. Jej uøycie po-
zwala na zaznaczenie (podúwietlenie)
interesuj¹cego nas elementu (lub gru-
py elementÛw) celem poddania do dal-
szej edycji.

PART - uøycie ikony PART umoøli-
wia wybÛr elementu z†biblioteki
i†umieszczenie go na schemacie.

WIRE - ikona pozwalaj¹ca na ryso-
wanie po³¹czeÒ elektrycznych (úcieøek)
pomiÍdzy poszczegÛlnymi elementami
elektronicznymi.

W†drugiej czÍúci artyku³u

kontynuujemy prezentacjÍ

moøliwoúci edytora schematÛw -

programu CAPTURE. Opiszemy

znaczenie kolejnych funkcji

i†okien wykorzystywanych

podczas rysowania schematu.

Na podstawie prostego

przyk³adu pokaøemy rÛwnieø

w†jaki sposÛb tworzymy

schemat z†zastosowaniem

CAPTURE.

Czytelnicy, ktÛrych zainteresuje

tematyka artyku³u mog¹

zapoznaÊ siÍ z†ewaluacyjn¹

wersj¹ OrCADa, ktÛr¹

publikujemy na CD-EP10/2001B.

Profesjonalny system wspomagający projektowanie układów elektronicznych

Edycja schematÛw
Podstawowym oknem s³uø¹cym do

edycji schematu jest okno PAGE EDI-
TOR (rys. 12). W†jego obszarze wy-
úwietlamy i†rysujemy poszczegÛlne
strony schematu, umieszczamy wcho-
dz¹ce w†sk³ad schematu komponenty,
a†wiÍc elementy elektroniczne, úcieøki,
magistrale itp., a†takøe inne konieczne
w†danym projekcie elementy graficzne.
W†celu maksymalnego u³atwienia
i†uproszczenia pracy, dostÍp do wszys-

Edytor schematów, część 2

Rys. 12.
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NET ALIAS - uøycie ikony NET
ALIAS umoøliwia nadanie nazw po-
szczegÛlnym úcieøkom i†magistralom
znajduj¹cym siÍ na schemacie.

BUS - klikniÍcie ikony BUS pozwa-
la na rysowanie na schemacie po³¹-
czeÒ elektrycznych w†postaci magist-
ral.

JUNCTION - dodaje wÍze³ elektrycz-
ny we wskazanym przez uøytkownika
miejscu na schemacie.

BUS ENTRY - automatycznie dodaje
wejúcie (wyjúcie) pojedynczej úcieøki
ze wskazanej magistrali.

POWER - po wskazaniu miejsca au-
tomatycznie umieszcza okreúlony przez
uøytkownika symbol zasilania.

GROUND - analogicznie jak dla PO-
WER z†tym, øe na schemacie umiesz-
czony zostaje symbol masy.

HIERARCHICAL BLOCK - wstawia
na dowolnej stronie schematu odwo³a-
nie do innej strony schematu. Funkcja
ta jest stosowany w†przypadku projek-
tÛw o†strukturze hierarchicznej.

HIERARCHICAL PORT - podobnie
jak wyøej, w†przypadku projektÛw hie-
rarchicznych, dodaje we wskazanym

przez uøytkownika miejscu schematu
tzw. HIERARCHICAL PORT.

HIERARCHICAL PIN - dzia³anie iko-
ny jest powi¹zane z†HIERARCHICAL
BLOCK. Jest ona aktywna tylko wtedy
gdy na schemacie zostanie zaznaczony
HIERARCHICAL BLOCK. Ikona umoø-
liwia dodanie punktÛw ³¹cz¹cych elek-
trycznie wybrany HIERARCHICAL
BLOCK z†pozosta³¹ czÍúci¹ schematu
znajduj¹c¹ siÍ na tej samej stronie.
Symbole HIERARCHICAL BLOK, HIE-
RARCHICAL PORT i†HIERARCHICAL
PIN s¹ ze sob¹ úciúle zwi¹zane. Zagad-
nienia hierarchii w†projektach tworzo-
nych przy uøyciu programu CAPTURE
poruszane by³y w†poprzedniej czÍúci
artyku³u.

OFF-PAGE CONNECTOR - pozwala
na dodanie symboli ³¹cz¹cych elekt-
rycznie rÛøne strony schematu w†przy-
padku gdy jest on rozbity na co naj-
mniej dwie strony. Symbol OFF-PAGE
CONNECTOR ³¹czy wybrane strony
w†strukturÍ p³ask¹.

NO CONNECT - umieszcza na wy-
branym wyprowadzeniu uk³adu sym-
bol traktuj¹cy wyprowadzenie jako nie
wykorzystywane. Pozosta³e ikony zna-
jduj¹ce siÍ na omawianym pasku na-
rzÍdzi naleø¹ do grupy ikon graficz-
nych. Interpretacja zadaÒ realizowa-
nych przez te ikony jest zupe³nie in-
tuicyjna i†nie bÍdziemy ich tutaj opi-
sywaÊ. Wszystkie funkcje udostÍpnia-
ne za pomoc¹ ikon dostÍpne s¹ rÛw-
nieø z†poziomu MENU>PLACE.
Przejdümy teraz do przyk³adu. Zdo-

byte do tej pory wiadomoúci bÍdzie-
my uzupe³niaÊ w†trakcie rysowania
schematu prostego wzmacniacza opar-
tego na uk³adzie TDA8551.
PracÍ rozpoczynamy od utworzenia

ìczystegoî projektu. SposÛb tworzenia
nowego pro jek tu opisany zos ta ³
w†pierwszej czÍúci artyku³u. Teraz
przypominamy tylko, øe naleøy sko-
rzystaÊ z†poleceÒ PROJECT (tworzenie
projektu przy pomocy kreatora) lub
DES IGN z † p o z i omu MENU>F I -
LE>NEW. Bez wzglÍdu na metodÍ ja-
k¹ zastosujemy rezultatem bÍdzie wy-
úwietlenie okien PROJECT MANAGER,
SESSION LOG i†ìczystegoî okna PA-
GE EDITOR stanowi¹cego w³aúciwy
obszar edycyjny. Kolejn¹ czynnoúci¹,

ktÛr¹ warto wykonaÊ jest ustawienie
w³aúciwoúci úrodowiska edytora, o†ile
oczywiúcie w³aúciwoúci domyúlne nas
nie satysfakcjonuj¹. W†tym miejscu
rÛwnieø odsy³amy do pierwszej czÍú-
ci artyku³u.
Po utworzeniu projektu i†ustawieniu

jego w³aúciwoúci moøemy przejúÊ do
umieszczania wymaganych komponen-
tÛw w†obszarze edycyjnym (w oknie
PAGE EDITOR reprezentuj¹cym poje-
dyncz¹ stronÍ schematu). Odwo³anie
do biblioteki elementÛw dostÍpnych
w†celu pobrania elementu umoøliwia
ikona PART. Jej uøycie uaktywnia ok-
no PLACE PART, w†ktÛrym moøemy
szybko odnaleüÊ interesuj¹c¹ nas czÍúÊ
(rys. 13). Okno PLACE PART zawiera
szereg udogodnieÒ pozwalaj¹cych na
efektywne wyszukiwanie elementÛw.
Mamy tu informacje o†aktualnie wyko-
rzystywanych bibliotekach (pole LIB-
RARIES), elementach znajduj¹cych siÍ
w†poszczegÛlnych bibliotekach (pole
PART LIST) oraz graficzny podgl¹d za-
znaczonego elementu. Naleøy pamiÍ-
taÊ, øe funkcja podgl¹du pokazuje za-
wartoúÊ tylko tych bibliotek, ktÛre s¹
wyszczegÛlnione w†polu LIBRARIES.
Oczywiúcie oprogramowanie umoøliwia
wybÛr bibliotek, ktÛre bÍdziemy prze-
gl¹daÊ i†wykorzystywaÊ. Polecenia do-
dania biblioteki lub jej usuniÍcia re-
alizuj¹ przyciski ADD LIBRARY i†RE-
MOVE LIBRARY znajduj¹ce siÍ w†ob-
szarze omawianego okna. W†celu od-
szukania komponentu w†bibliotece na-
leøy wpisaÊ jego nazwÍ w†polu PART.
Jeúli nie znamy pe³nej nazwy poszuki-
wanego elementu moøemy pos³uøyÊ
siÍ znacznikami pozwalaj¹cymi na
okreúlenie jego lokalizacji w†bibliote-
kach na podstawie fragmentu nazwy.
W†tym celu naleøy wprowadziÊ ten
fragment w†polu PART poprzedzaj¹c
go znacznikiem (*) lub (?) i†nacisn¹Ê
OK. Gwiazdka zastÍpuje w†tym wypad-
ku dowolny ci¹g znakÛw natomiast
pytajnik pojedyncz¹ literÍ. Jeøeli po-
szukiwany fragment symbolu zostanie

Rys. 13.

Rys. 14.
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odnaleziony CAPTURE automatycznie
wyúwietli jego lokalizacjÍ (tzn. poda,
w†ktÛrej bibliotece siÍ on znajduje). Je-
øeli ìpasuj¹cychî uk³adÛw jest wiÍcej
pozostaje nam przyjrzeÊ siÍ poszcze-
gÛlnym z†nich w†oknie PART PLACE
(korzystaj¹c z†podgl¹du). Naleøy zwrÛ-
ciÊ uwagÍ na fakt, øe opisany sposÛb
wyszukiwania dokonuje analizy zawar-
toúci tylko tych bibliotek, ktÛre wy-
szczegÛlnione s¹ w†polu LIBRARIES (i
podúwietlone!). Aby przeszukaÊ zawar-
toúÊ wszystkich bibliotek jakie mamy
do dyspozycji , naleøy skorzystaÊ
z†przycisku PART SEARCH, ktÛry uru-
chamia okno wyszukiwarki (rys. 14).
Podobnie jak w†oknie PLACE PART
moøemy skorzystaÊ tu ze znacznikÛw
(*) lub (?). Symbol lub jego fragment
wpisujemy w†polu PART NAME, zwra-
caj¹c jednoczeúnie uwagÍ czy úcieøka
dostÍpu do bibliotek jest podana po-
prawnie.
Przejdümy teraz do umieszczenia

naszego komponentu na schemacie.
W†tym celu korzystamy z†ikony PLA-
CE PART i†po wybraniu uk³adu
TDA8551 w†oknie PLACE PART po-
twierdzamy wybÛr przyciskiem OK.
Obrys uk³adu pojawia siÍ w†tym mo-
mencie w†obszarze pola roboczego
(PAGE EDITOR). Przed dodaniem ele-
mentu moøemy go oczywiúcie dowol-
nie obrÛciÊ za pomoc¹ poleceÒ RO-
TATE lub MIRROR (poziomo lub pio-
nowo) ukrytych pod prawym przycis-
kiem myszki. Ostateczne naniesienie
komponentu na schemat nastÍpuje po
klikniÍciu lewym przyciskiem myszy
lub uøyciu klawisza spacji. Aktualnie
wybrany element moøna nanieúÊ na

schemat dowoln¹ iloúÊ razy np. dwu-
krotne naciúniÍcie spacji doda na
stronÍ dwa uk³ady TDA8551. Aby za-
koÒczyÊ tryb PLACE PART zwi¹zany
z†ostatnio wybranym elementem nale-
øy wcisn¹Ê klawisz ESC lub skorzys-
taÊ z†polecenia END MODE ukrytego
pod prawym przyciskiem myszki.
Wszystkie kolejne elementy (uk³ady)
wymagane w†naszym projekcie doda-
jemy w†analogiczny sposÛb. Przy
umieszczaniu symboli zasilaÒ, masy
zamiast ikony PLACE PART korzysta-
my z†ikon PLACE POWER, PLACE
GROUND, metoda pozostaje ta sama.
Podobnie jest z†symbolami BLOCK,
PORT , P IN wyko r z y s t ywanym i
w†przypadku projektÛw hierarchicz-
nych. Wszystkie naniesione na sche-
mat elementy moøemy poddawaÊ do-
wolnej edycji. W†tym celu naleøy sko-
rzystaÊ z†ikony SELECT i†zaznaczyÊ
ø¹dany element za pomoc¹ myszy. Je-
øeli chcemy zmieniÊ po³oøenie kom-
ponentu na stronie, obrÛciÊ go, doko-
naÊ jego edycji graficznej, zmieniÊ je-
go wartoúÊ lub opis klikamy w†cent-
ralnym punkcie komponentu. Wszyst-
kie najczÍúciej wykorzystywane pole-
cenia znajduj¹ siÍ w†tym momencie
pod prawym przyciskiem myszki.
Edycje wybranych w³aúciwoúci ele-
mentu moøna rÛwnieø realizowaÊ
w†inny sposÛb. Aby zmieniÊ opis ele-
mentu lub jego wartoúÊ naleøy klik-
n¹Ê nie w†centralnej jego czÍúci,
a†bezpoúrednio na wybranym opisie.
Zmiany nanosimy w†oknie DISPLAY
PROPERTIES. Program CAPTURE po-
siada rÛwnieø specjaln¹ funkcjÍ tzw.
PROPERTY EDITOR s³uø¹c¹ do kom-

pleksowej edycji w³aúciwoúci wszyst-
kich komponentÛw znajduj¹cych siÍ
na dowolnej stronie schematu. WiÍcej
informacji na temat przedstawimy
w†kolejnym numerze EP.
Rysowanie po³¹czeÒ elektrycznych

pomiÍdzy poszczegÛlnymi elementami
zapewniaj¹ ikony PLACE WIRE i†PLA-
CE BUS. W†mniej skomplikowanych
projektach wykorzystuje siÍ zwykle
pojedyncze úcieøki (PLACE WIRE).
Po³¹czenie elektryczne nanosimy za
pomoc¹ myszy. Pojedyncze klikniÍcie
lewym przyciskiem w†dowolnym
miejscu okna PAGE EDITOR jest rÛw-
noznaczne z†podaniem miejsca pocz¹t-
kowego. Edytor zapewnia wizualne
potwierdzenie czy dane wyprowadze-
nie zosta³o poprawnie do³¹czone. Je-
øeli podczas rysowania dana úcieøka
krzyøuje siÍ z†inn¹ pod k¹tem 90
stopni i†ma byÊ z†ni¹ po³¹czona elek-
trycznie naleøy klikn¹Ê lewym klawi-
szem myszki w†miejscu skrzyøowania.
Jeøeli tego nie zrobimy úcieøki nie zo-
stan¹ po³¹czone. WÍze³ elektryczny
moøemy rÛwnieø dodaÊ rÍcznie za po-
moc¹ ikony PLACE JUNCTION. Tryb
rysowania úcieøki koÒczymy podobnie
jak przy umieszczaniu elementÛw za
pomoc¹ ESC lub polecenia END MO-
DE. Dowoln¹ úcieøkÍ lub grupÍ úcie-
øek moøemy poddaÊ edycji juø po
umieszczeniu jej na schemacie. Po za-
znaczeniu wybranego po³¹czenia
wszystkie funkcje zwi¹zane z†edycj¹
dostÍpne s¹ pod prawym klawiszem
myszki.
CAPTURE zapewnia rÛwnieø ìinte-

ligentneî przemieszczanie pojedyn-
czych obiektÛw lub ca³ych grup
obiektÛw (elementÛw, úcieøek) wcho-
dz¹cych w†sk³ad schematu bez ich
roz³¹czania. W†celu wykonania tej
operacji naleøy zaznaczyÊ interesuj¹-
cy nas obiekt albo grupÍ obiektÛw,
a†nastÍpnie przeci¹gn¹Ê je w†ø¹dane
miejsce. Edytor ostrzega nas o†b³Í-
dach, a†w³aúciwie zmianach w†sieci
po³¹czeÒ elektrycznych jakie mog¹
pojawiÊ siÍ w†wyniku przeprowadze-
nia tej operacji. Ostrzeøenia pokazy-
wane s¹ w†postaci czerwonych punk-
tÛw (rys. 15) wyúwietlanych w†tych
miejscach, gdzie nastÍpuj¹ niekontro-
lowane ìzwarciaî. Dodatkowo w†mo-
mencie wyst¹pienia przypuszczalnego
b³Ídu odpowiednie informacje poja-
wiaj¹ siÍ na tzw. pasku statusu,
w†oknie SESSION LOG, a†obok kur-
sora pojawia siÍ ostrzeøenie o†b³Ídzie
w†postaci øÛ³tego trÛjk¹ta z†wykrzyk-
nik iem. W†celu przemieszczenia
obiektu lub grupy obiektÛw z†jedno-
czesnym od³¹czeniem ich od pozosta-

Rys. 15.
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³ej czÍúci schematu naleøy w†momen-
cie przeci¹gania wcisn¹Ê przycisk
ALT.
Inne pomocne podczas rysowania

schematu funkcje, ktÛre udostÍpnia
CAPTURE to np. funkcja FIND urucha-
miana z†poziomu MENU>EDIT oraz
GO TO znajduj¹ca siÍ w†MENU>VIEW.
Obie funkcje s¹ szczegÛlnie poøytecz-
ne w†przypadku duøych projektÛw
i†umoøliwiaj¹ odpowiednio odnalezie-
nie dowolnego elementu lub grupy
elementÛw na naszym schemacie oraz
ustawienie kursora na stronie w†okreú-
lonym przez uøytkownika miejscu.
Po naniesieniu na schemat wymaga-

nych elementÛw elektronicznych oraz
po³¹czeniu ich za pomoc¹ úcieøek nasz
projekt jest w³aúciwie gotowy z†elekt-
rycznego punktu widzenia. Jeúli cho-
dzi o†estetykÍ, edytor udostÍpnia fun-
kcje zwi¹zane z†umieszczaniem na
schemacie dowolnych elementÛw gra-
ficznych w³¹cznie z†bitmapami oraz
tekstu i†tabelek rysunkowych w†rÛø-
nych konfiguracjach.
ZasobnoúÊ bibliotek jest niew¹tpli-

wie jedn¹ z†waøniejszych zalet oprog-
ramowania do tworzenia schematÛw,
ale wszystkiego nie maj¹ nawet najlep-
sze aplikacje. Zatrzymajmy siÍ na mo-
ment przy bibliotekach edytora CAP-
TURE. Jak zapewniaj¹ producenci za-
wieraj¹ one ponad 44000 pozycji, na
ktÛre sk³adaj¹ siÍ elementy elektro-
niczne, rÛønego rodzaju symbole oraz
tabelki rysunkowe.
Biblioteki CAPTURE maj¹ rozszerze-

nie *.olb. Edytor zapewnia tworzenia
bibliotek uøytkownika, w†ktÛrych prze-

chowywaÊ moøna rÛøne kombinacje
najczÍúciej wykorzystywanych kompo-
nentÛw. Pozwala to na znaczne u³at-
wienie ich wyszukiwania. Kaødy kom-
ponent znajduj¹cy siÍ w†bibliotekach
CAPTURE posiada zestaw w³aúciwoúci,
na ktÛre sk³adaj¹ siÍ informacje takie
jak wartoúÊ elementu i†oznaczenie nu-
merowe, ktÛre s¹ niezbÍdne podczas
tworzenia netlisty do modu³u PCB
LAYOUT lub symulatora PSPICE. Kaø-
dy element wyposaøony jest w†wypro-
wadzenia (piny) s³uø¹ce do zdefinio-
wania po³¹czeÒ elektrycznych pomiÍ-
dzy nim a†pozosta³¹ czÍúci¹ schematu.
KoÒcÛwki posiadaj¹ szereg w³aúciwoú-
ci charakteryzuj¹cych kaød¹ z†nich.
Wliczamy do nich nazwÍ wyprowadze-
nia, numer, kszta³t (np. zegar, dane, li-
nia) oraz typ (np. wejúcie, wyjúcie, ot-
warty kolektor, otwarty emiter itd.).
Jeøeli nie odnajdziemy potrzebnego
elementu w†bibliotekach CAPTURE nie
powinniúmy wpadaÊ w†panikÍ. Doda-
wanie nowego nie jest bowiem niczym
skomplikowanym.

Dodawanie symboli do
bibliotek
Edytor pozwala zarÛwno dodawaÊ

nowe elementy do istniej¹cych biblio-
tek jak i†tworzyÊ w³asne biblioteki
z†nowymi komponentami. Za³Ûømy, øe
w†bibliotekach CAPTURE nie odnaleü-
liúmy uk³adu TDA8551 i†musimy go
utworzyÊ. SposobÛw postÍpowania jest
w†tym wypadku kilka, ale my propo-
nujemy nastÍpuj¹cy. Pierwsz¹ czynnoú-
ci¹ jest utworzenie nowej biblioteki.
W†tym celu naleøy uaktywniÊ okno

PROJECT MANAGER naszego projektu
i†wybraÊ polecenie LIBRARY z†pozio-
mu MENU>FILE>NEW. Wykonanie tej
operacji spowoduje utworzenie nowej
pustej biblioteki i†dodanie jej do bie-
ø¹cych zasobÛw naszego projektu. Nie
zaleca siÍ modyfikowania elementÛw
w†istniej¹cych bibliotekach i†zachowy-
wania ich pod t¹ sam¹ nazw¹. W†przy-
padku modyfikacji bibliotek musimy
siÍ bowiem liczyÊ z†utrat¹ wprowadzo-
nych zmian. Aby zachowaÊ bibliotekÍ
naleøy odszukaÊ j¹ w†oknie PROJECT
MANAGER, podúwietliÊ i†wykorzystu-
j¹c polecenie SAVE AS znajduj¹ce siÍ
w†MENU>FILE zapisaÊ na dysku, po-
daj¹c uprzednio wymagan¹ úcieøkÍ do-
stÍpu. Jeúli nie zapiszemy biblioteki
od razu, edytor poprosi nas o†to pod-
czas zamykania projektu. Poniewaø
naj³atwiej utworzyÊ nowy element na
podstawie juø istniej¹cego kolejn¹
czynnoúci¹ jest odszukanie w†bibliote-
kach komponentu o†jak najbardziej
zbliøonym wygl¹dzie i†skopiowanie go
do ìnaszejî biblioteki. Uk³ad TDA8551
posiada 8-nÛøkow¹ obudowÍ DIP, wiÍc
moøemy pos³uøyÊ siÍ jako wzorcem
np. popularnym uk³adem LM555.
Kopiowanie najlepiej przeprowadziÊ

wed³ug nastÍpuj¹cej procedury. Po
pierwsze tworzymy nowy element
w†ìnaszejî bibliotece, polega to na
podúwietleniu biblioteki w†oknie PRO-
JECT MANAGER i†z†wybraniu polece-
nia NEW PART z†poziomu MENU>DE-
SIGN. Wykonanie tej operacji powodu-
je kolejno wyúwietlenie okna NEW
PART PROPERTIES, w†ktÛrym w†odpo-
wiednim polu naleøy podaÊ nazwÍ no-
wego elementu, a†nastÍpnie okna
PART EDITOR (rys. 16), ktÛre s³uøy
do graficznej edycji elementu. NastÍp-
nie naleøy otworzyÊ bibliotekÍ zawie-
raj¹c¹ uk³ad LM555. Odpowiednie po-
lecenie znajduje siÍ w†MENU>FI-
LE>OPEN>LIBRARY. Teraz wystarczy
tylko odnaleüÊ uk³ad LM555 w†zaso-
bach biblioteki i†za pomoc¹ komendy
EDIT PART ukrytej pod prawym przy-
ciskiem myszy uaktywniÊ okno PART
EDITOR zwi¹zane z†tym uk³adem.
Ostatni¹ czynnoúci¹ jest przekopiowa-
nie zawartoúci PART EDITOR uk³adu

Rys. 17.

Rys. 16.
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LM555 do pustego okna PART EDI-
TOR uk³adu TDA8551 i†dokonanie nie-
zbÍdnych przerÛbek takich jak zmiana
opisÛw, w³aúciwoúci i†rozmieszczenia
koÒcÛwek. Zmiana w³aúciwoúci i†na-
zwy pojedynczego wyprowadzenia (po
dwukrotnym klikniÍciu na nim mysz-
k¹) przeprowadzana jest w†oknie PIN
PROPERTIES (rys. 17).

Rys. 18.

Opisana procedura nie jest jedy-
nym sposobem na utworzenie nowe-
go elementu. RÛwnie dobrze moøemy
tworzyÊ element ìod zeraî wykorzys-
tuj¹c okno PART EDITOR wraz z†na-
rzÍdziami, ktÛre ono udostÍpnia. Pa-
sek narzÍdzi zwi¹zany z†PART EDI-
TOR zawiera szereg ikon u³atwiaj¹-
cych tworzenie nowego elementu.
Podobnie jak w†przypadku PAGE
EDITOR ikony te dziel¹ siÍ na dwie
grupy: elektryczn¹ i†graficzn¹. Naj-
czÍúciej wykorzystywane podczas
tworzenia nowego elementu ikony
elektryczne to:

PLACE PIN - dodaje wyprowadzenie
do tworzonego elementu. NazwÍ koÒ-
cÛwki oraz jej pozosta³e w³aúciwoúci
podajemy w†oknie PLACE PIN, ktÛre
pojawia siÍ automatycznie natychmiast

po klikniÍciu ikony. Okno PLACE PIN
posiada wygl¹d identyczny jak PIN
PROPERTIES (rys. 17).

PLACE PIN ARRAY - dodaje do
tworzonego elementu okreúlon¹ przez
projektanta liczbÍ koÒcÛwek. Paramet-
ry zwi¹zane z†PLACE PIN ARRAY po-
dajemy w†oknie o†tej samej nazwie
(rys. 18) W³aúciwoúci poszczegÛlnych
wyprowadzeÒ moøemy ustaliÊ indywi-
dualnie w†oknie PIN PROPERTIES po
wykonaniu operacji dodania.
RK

Oprogramowanie do testÛw udostÍni-
³a redakcji firma RK-System, tel. (22)
724-30-39.

Ewaluacyjna wersja OrCAD-a 9.1
znajduje siÍ na p³ycie CD-EP9/2001B.


