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Prezentowany w†arty-
kule symulator Caspoc
jest oczywiúcie progra-
mem typu shareware,
dziÍki czemu dostarcza-
my go takøe na naszej
p³ycie. W†stosunku do wersji ko-
mercyjnej wystÍpuj¹ ograniczenia
l iczby wÍz³Ûw symulowanego
uk³adu. Pewnym ograniczeniom
poddano takøe rozmiary modu³Ûw
symulacyjnych. Wersja shareware
jest standardowo wyposaøona
w†kilka przyk³adÛw gotowych sy-
mulacji, ktÛrymi zilustrowa³em ar-
tyku³.
Standardowo symulator Caspoc

jest wyposaøony w edytor
schematÛw (rys. 1), ktÛrego in-
tegraln¹ czÍúci¹ jest prosty ma-
nager modu³Ûw (prawa czÍúÊ
okna). W†odrÛønieniu od wiÍk-
szoúci znanych na rynku sy-
mulatorÛw, Caspoc wzbogacono
o†szereg modeli elementÛw mo-
cy oraz innych podzespo³Ûw,
szczegÛlnie czÍsto stosowanych
w†urz¹dzeniach elektroenerge-
tycznych. Moøna wiÍc symulo-
waÊ np. wielofazowe prostow-
niki sterowane (z triakami),
uk³ady fazowego wyzwalania
triakÛw i†tyrystorÛw z†diakami

Po raz kolejny na ³amach

EP przedstawiamy

programowy symulator

uk³adÛw analogowych, ale

tym razem siÍgamy po

narzÍdzie opracowane

z†myúl¹ o†konstruktorach

analogowych uk³adÛw duøej

mocy. Jest to idealne

narzÍdzie dla interesuj¹cych

siÍ przetwornicami DC/DC,

DC/AC, AC/DC,

przekszta³tnikami

czÍstotliwoúci, sterownikami

silnikÛw elektrycznych itp.

Prezentowane w†artykule

oprogramowanie

shareware'owe ma

stosunkowo niewielkie

ograniczenia w†stosunku do

oprogramowania komercyjnego

- tym bardziej warto

je poznaÊ!

Symulator układów analogowych dużej mocySymulator układów analogowych dużej mocy

lub uk³adami LC, a†tak-
øe dowolne inne modu-
³y wykonane w†oparciu
o†bogate biblioteki Cas-
poca. Brakuje w†nich -
ale taki by³ zamiar pro-

ducenta programu - tak podstawo-
wych dla elektroniki elementÛw,
jak tranzystory, lecz moøna samo-
dzielnie budowaÊ ich modele wy-
korzystuj¹c dostÍpne ürÛd³a pr¹do-
we i†napiÍciowe (sterowane i†nie).
Praktycznie kaødy z†modeli moøna
indywidualnie skonfigurowaÊ, do
czego s³uøy okno edycyjne z†opi-
sem modelu. Na rys. 2 widoczne
jest okno definiuj¹ce parametry

Rys. 1.

Rys. 2.
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prze³¹cznika, ktÛrych
dok ³ adny op i s j e s t
umieszczony w†dolnej
czÍúci okna.
Nie oznacza to jed-

nak, øe za pomoc¹ Cas-
poca nie jest moøliwe
symulowanie innych ob-
wodÛw elektrycznych.
W†bogatej bibliotece go-
towych modu³Ûw, op-
rÛcz wspomnianych juø
elementÛw mocy, do-
stÍpne s¹ takøe wszyst-
kie podstawowe funkto-
ry logiczne (wraz z†ExOR),
szereg blokÛw DSP zapewnia-
j¹cych definiowanie przez mo-
dyfikacjÍ sygna³Ûw wejúcio-
wych (modu³, suma, rÛønica,
mnoøenie, filtracja, wartoúci
pochodnych sygna³u wejúcio-
wego, FFT, itp.), bogate bib-
lioteki ürÛde³ sygna³Ûw testo-
wych, a†takøe doskona³e przy-
rz¹dy pomiarowe w†postaci
oscyloskopÛw pracuj¹cych
w†trybach: standardowym (rys.
3), XY oraz DFT (rys. 4).
Po kilkudniowych testach

Caspoca mogÍ stwierdziÊ, øe
jest to jeden z†najprostszych
w†obs³udze symulatorÛw uk³a-
dÛw analogowych, przy czym
szczegÛlnie dobrze nadaje siÍ
do analizy uk³adÛw impulso-
wych oraz duøej mocy. W†la-
boratorium przeciÍtnego elekt-

Rys. 3.

Rys. 4.

ronika Caspoc doskonale spe³ni
swoje zadanie pod warunkiem po-
úwiÍcenia nieco czasu na stworze-
nie w³asnych modeli standardo-
wych elementÛw, co - jak poka-
za³o doúwiadczenie - jest dosko-
na³¹, a†przy tym kszta³c¹c¹ zaba-
w¹.
Andrzej Gawryluk, AVT

Symulator Caspoc oraz doku-
mentacja do niego s¹ dostÍpne
w†Internecie, pod adresami:
http://www.caspoc.com/caspocfree-

ware.exe
http://www.caspoc.com/usergui-

de.word97.doc
http://www.caspoc.com/referencegui-

de.word97.doc
oraz na p³ycie CD-EP08/2000

w†katalogu \Symulator Cas-
poc.


