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EDWin krok po kroku, część 5
Analizator rozk³adu pola elektromagnetycz-

nego jest uruchamiany z†paska g³Ûwnego menu
(rys. 1), podobnie jak pozosta³e symulatory.
Okno analizatora wygl¹da podobnie do pozo-
sta³ych modu³Ûw pakietu (rys. 2), podobna jest
takøe filozofia jego obs³ugi. ìCentrumî stero-
wania analiz¹ jest pasek narzÍdziowy (rys. 3),
znajduj¹cy siÍ w†lewej czÍúci g³Ûwnego okna.
Przy pomocy wybranych ìprzyciskÛwî

moøliwe jest:
- edycja parametrÛw napiÍciowych i†czÍstot-
liwoúciowych sygna³Ûw przesy³anych wy-
branymi úcieøkami tworz¹cymi po³¹czenia;

- edycja parametrÛw elektrycznych úcieøek;
- konfiguracja sposobu liczenia rozk³adu li-
nii pola elektromagnetycznego;

- konfiguracja kolorÛw wykorzystywanych
do kreúlenia punktowej mapy rozk³adu na-

tÍøenia pola elektromag-
netycznego.
W†przypadku projek-

towania p³ytki drukowanej na laminacie
o†nietypowych parametrach moøliwe jest ich
samodzielne okreúlenie przez uøytkownika,
lecz okno opisu parametrÛw laminatu do-
stÍpne jest w†gÛrnym pasku narzÍdziowym
analizatora (rys. 4).
Efekty prowadzonej analizy EDWin przed-

stawia na dwa sposoby:
- przy pomocy wykresu izoliniowego (rys. 2)
z†opcjonalnym opisem wartoúci odpowia-
daj¹cych kaødej z†linii;

- kolorowej mapy rozk³adu natÍøenia pola
(rys. 5), ktÛry jest
doúÊ e f ek towny
i †n ieco bardz ie j
czytelny.
Symulacja prze-

prowadzona przez
EDWina nie jest po-
zbawiona znacz¹-
cych uproszczeÒ,
ktÛre w†pewnych
wypadkach mog¹
m i e Ê zna c z ¹ c y
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wp³yw na je j
wynik. Uprosz-
czenia polegaj¹
na za³oøeniu, øe
wszystkie sygna-
³y wystÍpuj¹ce
w†urz¹dzeniu s¹
sinusoidalne, co
jest bardzo rzadkim przypadkiem w†uk³adach
rzeczywistych. Nie ma wiÍc moøliwoúci
okreúlenia wszystkich sk³adowych rzeczywis-
tych sygna³Ûw (ich oryginalnych kszta³tÛw,
czÍstotliwoúci i†amplitudy), co w†przypadku
ìsubtelnychî konstrukcji moøe spowodowaÊ
znaczne zniekszta³cenia prezentowanych wy-
kresÛw. W†wiÍkszoúci typowych konstrukcji
takie przybliøenie jest jednak w†pe³ni wystar-
czaj¹ce, zw³aszcza, øe konfiguracja paramet-
rÛw symulacji jest niezwykle prosta, a†czas
trwania obliczeÒ bardzo krÛtki.
Zdaniem autora symulator EMC wbudowa-

ny w†EDWina doskonale spe³nia wymagania,
ktÛre moøna postawiÊ przed tak tanim narzÍ-
dziem projektowym. Szkoda tylko, øe symu-
lator ten nie jest dostÍpny w†najprostszej wer-
sji pakietu EDWin. Poznanie jego moøliwoúci
jest oczywiúcie moøliwe dziÍki nowej wersji
demonstracyjnej pakietu, ktÛr¹ udostÍpniamy
na naszej stronie w†Internecie.
Piotr Zbysiński, AVT

Pakiet EDWin 1.60 w†wersji DL5 udostÍpni³a
redakcji firma RK-System (tel. (0-22) 755-69-83).

Wersja ewaluacyjna EDWina 1.52 znajduje
siÍ na p³ycie CD-EP4. Nowsza wersja - 1.60
znajduje siÍ na internetowej st ronie :
www.avt.com.pl/avt/ep/ftp.

Niestety - nie uda³o siÍ nam
dotrzymaÊ grudniowej obietnicy,

øe chwilowo zakoÒczymy
prezentacjÍ moøliwoúci EDWina.

Jest to wynik pojawienia siÍ
nowej edycji tego pakietu, ktÛry
w†swojej najbogatszej wersji jest

wyposaøony w†symulator -
analizator rozk³adu pola

elektromagnetycznego.
O†tym, jakie s¹ efekty

dzia³ania nowego modu³u
EDWina, dowiecie siÍ w†artykule.


