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Przewodnikiem po realizowanym projekcie
jest prosty shell, ktÛry wygl¹da bardzo nie-
pozornie (rys. 1) - jest to po prostu pasek
narzÍdziowy, umoøliwiaj¹cy swobodne prze-
chodzenie pomiÍdzy poszczegÛlnymi modu-
³ami EDWina. Specjalnie z†myúl¹ o†mniej
wprawnych uøytkownikach twÛrcy systemu
przewidzieli moøliwoúÊ w³¹czania konteksto-
wej pomocy (rys. 2), ktÛra na bieø¹co úledzi
ruchy uøytkownika i†wyúwietla adekwatne do
sytuacji okno pomocy.
RealizacjÍ projektu rozpoczyna siÍ zazwy-

czaj od narysowania jego schematu elektrycz-
nego. Wskazuj¹c w†pasku narzÍdziowym shel-
la ìCaptureî uruchamiamy prosty w†obs³udze
edytor schematÛw, ktÛrego okno podczas pra-
cy przedstawiono na rys. 3. W†lewej czÍúÊ
okna edytora schematÛw znajduje siÍ podwÛj-
ny pasek narzÍdziowy, na ktÛrym wyúwiet-
lane s¹ ikony symbolizuj¹ce narzÍdzia wyko-
rzystywane podczas tworzenia schematu.
Schematy rysowane s¹ w†oparciu o†przygo-
towane przez producenta biblioteki elemen-
tÛw (rys. 4), ktÛre moøna swobodnie mody-
fikowaÊ oraz dodawaÊ nowe elementy, moø-
liwe jest takøe definiowanie typu obudowy
dla wybranego elementu.
W†przeciwieÒstwie do wielu programÛw te-

go typu EDWin nie zapisuje w†sposÛb widocz-
ny dla uøytkownika listy po³¹czeÒ. Wynika
to z†faktu, øe baza danych jest wspÛlna dla
edytora schematÛw i†p³ytek drukowanych. Tak
wiÍc od razu po narysowaniu i†sprawdzeniu
schematu moøna przejúÊ do edytora p³ytek
wskazuj¹c myszk¹ ìLayoutî na pasku narzÍ-
dziowym shella.
Na rys. 5 przedstawiono okno dzia³aj¹cego

programu do edycji p³ytek, w†ktÛrym projek-
towana jest p³ytka do prostego uk³adu cyf-
rowego. DziÍki wspÛlnej bazie danych wpro-
wadzenie dowolnej modyfikacji na schemacie
jest automatycznie przenoszone na p³ytkÍ dru-
kowan¹ i†odwrotnie. Takie rozwi¹zanie zapo-
biega powstawaniu b³ÍdÛw wynikaj¹cych
z†przeoczeÒ projektanta, ktÛry nie musi pa-
miÍtaÊ o†koniecznoúci rÍcznego uaktualniania
innych czÍúci projektu.

Pakiet projektowy EDWin
Profesjonalne możliwości za “amatorską” cenę

Ma³o jest na polskim rynku
tanich i†dobrych programÛw

narzÍdziowych dla elektronikÛw.
Dotychczas prawdziwym

przebojem by³ EasyTrax, ktÛrego
najwiÍkszymi zaletami by³y:

³atwoúÊ obs³ugi, ma³e wymagania
sprzÍtowe i†moøliwoúÊ

bezp³atnego korzystania z†niego.
Najistotniejsz¹ wad¹ EasyTraxa
by³ brak kompatybilnego z†nim

edytora schematÛw, co
praktycznie uniemoøliwia³o
automatyczn¹ weryfikacjÍ
realizowanych projektÛw.

Nadszed³ jednak prze³om na
rynku - niemal jednoczeúnie

pojawi³y siÍ dwa bardzo ciekawe
pakiety narzÍdziowe - skrÛtowo
prezentowany juø na ³amach EP

(w majowym numerze z†tego
roku) WinDraft/WinBoard oraz
niezwykle rozbudowany EDWin.

Obydwa programy oferuj¹ bardzo
duøe moøliwoúci, przy

zachowaniu bardzo rozs¹dnej
ceny!

W†artykule przedstawimy
pokrÛtce moøliwoúci EDWina,

a†w†kolejnym numerze pokaøemy
szczegÛ³owo w†jaki sposÛb moøna

wykorzystaÊ jego moøliwoúci.

Rys. 1.

Rys. 2. Rys. 3.

Sprzętowe wymagania
EDWina:
✓ pracuje z Windows 3.1x/95/

NT,
✓ pamięć RAM 16MB,
✓ zalecany kolorowy monitor

SVGA,
✓ procesor 486DX2/66 lub

lepszy.
✓ ok. 40MB wolnego miejsca

na dysku twardym,
✓ napęd CD−ROM (niezbędny

podczas instalacji).

Podstawowe możliwości EDWina:
✗ kompleksowa realizacja projektów elektronicznych,
✗ wbudowany doskonały program pomocy,
✗ wbudowany prosty autorouter,
✗ możliwość sporządzania kompletnej dokumentacji

produkcyjnej projektu,
✗ możliwość edycji i tworzenia elementów i ich obu−

dów,
✗ możliwość współpracy z autorouterami zewnętrzny−

mi,
✗ możliwość współpracy z programem do analizy i sy−

mulacji pracy układów elektronicznych,
✗ możliwość współpracy z programem analizy ter−

micznej obwodów drukowanych,
✗ doskonała integracja ze środowiskiem Windows

(dostęp do większości standardowych zasobów
systemu).
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Projektant p³ytki ma oczywiúcie moøliwoúÊ
bardzo elastycznego dostosowywania regu³
budowania p³ytki do wymagaÒ producenta
lub odbiorcy. Na rys. 6 przedstawiono jedno
z†okien konfiguracyjnych, gdzie moøna do-
wolnie zdefiniowaÊ sposÛb obrysowywania
punktÛw lutowniczych.
EDWin jest wyposaøony w†dwa proste au-

toroutery oraz moøliwoúÊ wspÛ³pracy z†dwo-
ma zewnÍtrznymi autorouterami znacznie wy-
øszej klasy (rys. 7). Jak wykaza³y przeprowa-
dzone przez nas prÛby autorouter Arizona
radzi sobie ca³kiem nieüle z†p³ytkami dwu-
stronnymi. Ostateczny efekt zaleøy w†znacz-
nym stopniu od skonfigurowania programu
³¹cz¹cego, ale po kilku prÛbach moøna zmu-
siÊ go do wykonania ca³kiem dobrze wygl¹-
daj¹cej p³ytki (rys. 8). Bior¹c pod uwagÍ fakt,
øe Arizona jest dodatkiem do EDWina naleøy
uznaÊ za sukces, øe autorouter ten potrafi
automatycznie zrealizowaÊ projekt w†tak ele-
gancki sposÛb.
Po zaprojektowaniu druku i†wprowadzeniu

do niego autorskich poprawek moøna przejúÊ
do programu umoøliwiaj¹cego stworzenie do-
kumentacji produkcyjnej PCB. Program ten
wywo³uje siÍ z†poziomu shella poprzez wska-
zanie ìPostproî. Program ten ma bardzo duøe
moøliwoúci, z†ktÛrych najczÍúciej bÍdzie wy-
korzystywany (w profesjonalnych zastosowa-
niach) interfejs dla fotoplotera (Gerber) oraz
wiertarki numerycznej. Podobnie jak pozosta-
³e modu³y EDWina, takøe ten program moøna
bardzo elastycznie dostosowaÊ do swoich po-
trzeb, na co pozwalaj¹ okna konfiguracyjne.
Jedno z†nich przedstawiono na rys. 9. DziÍki
udostÍpnieniu uøytkownikowi interfejsu dru-
karki Windows moøna przygotowywaÊ takøe
pliki dla naúwietlarek postscriptowych lub
ploterÛw pisakowych.

Rys. 4.

Rys. 5.

Kolejnym, bardzo interesuj¹cym narzÍ-
dziem, jest program do analizy termicznej
zaprojektowanego obwodu drukowanego. Wy-
nik analizy prÛbnej p³ytki przedstawiono na
rys. 10 - jest to, jak widaÊ doúÊ efektowna
graficzna mapa rozk³adu temperatur wokÛ³
elementÛw. Jak widaÊ na rys. 11 uøytkownik
moøe zbadaÊ m.in. wp³yw wprowadzenia wy-
muszonego obiegu powietrza wokÛ³ p³ytki
drukowanej na rozk³ad temperatur. Moøliwe
jest takøe indywidualne okreúlanie rezystancji
cieplnej obudÛw zastosowanych podzespo³Ûw.

Co wiÍcej?
EDWin moøe byÊ

ponadto wyposaøo-
ny w†zintegrowany
analizator analogo-
wo-cyfrowy, dziÍki
czemu moøna ìw
l o c i e î ú l ed z i Ê
wp³yw modyfikacji
wprowadzanych do
projektu na dzia³a-

nie urz¹dzenia. SposÛb pos³ugiwa-
nia siÍ symulatorem i†efekty jego
pracy przedstawimy w†jednym
z†kolejnych numerÛw EP.

Rys. 6.

Rys. 7.

Rys. 8.

Rys. 9.

Rys. 11.

Rys. 10.

Dlaczego warto...
...zainteresowaÊ siÍ EDWinem? Przede

wszystkim z†powodu ceny. Podstawowa wer-
sja tego programu (licencja NC, czyli Non
Commercial) kosztuje ok. 350 z³! Bior¹c pod
uwagÍ moøliwoúci pakietu jest to naprawdÍ
ogromna atrakcja. Zw³aszcza, øe program ma
stosunkowo ma³e wymagania sprzÍtowe - stan-
dardowy komputer dla Windows 95 w†pe³ni
wystarcza do tworzenia takøe rozbudowanych
projektÛw.
Wszystkich CzytelnikÛw zainteresowanych

poznaniem moøliwoúci EDWina zachÍcamy
do siÍgniÍcia na pocz¹tek po p³ytÍ CD-EP4
- znajduje siÍ na niej ewaluacyjna wersja tego
pakietu.
Tomasz Gawryluk

Pakiet EDWin w†wersji DL4 udostÍpni³a
redakcji firma RK-System.


