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przeprowadzenia w†urz¹dzeniu o†mie-
szanej konstrukcj i , jest symulacja
w†dziedzinie czasu (ang. Time Do-
main - rys. 4). Jej wynikiem jest wykres
zmian stanÛw logicznych, wartoúci
pr¹dÛw i†napiÍÊ w†wybranych przez
uøytkownika punktach. Na rys. 5 po-
kazano okno konfiguracyjne symulato-
ra TD - jak widaÊ moøliwe jest zadanie
kroku oraz maksymalnego czasu trwa-
nia pomiaru. W†przypadku zastosowa-
nia w†analizowanym uk³adzie elemen-
tÛw L†lub C†program moøe automa-
tycznie uwzglÍdniÊ ich zadany stan

EDWin w†wersji DL4 jest wyposaøony
w†symulator analogowo - cyfrowy oraz
doskona³y symulator analogowy EDSpi-
ce. W†tej czÍúci artyku³u przedstawimy
moøliwoúci pierwszego z†wymienio-
nych narzÍdzi, ktÛre jest nieco mniej
precyzyjne od EDSpicea, za to bez tru-
du radzi sobie z†mieszanymi uk³adami
analogowo - cyfrowymi.
Uruchomienie symulatora - podob-

nie, jak i†innych modu³Ûw narzÍdzio-
wych - jest moøliwe z†poziomu paska

narzÍdziowego EDWina (rys. 1).
Poniewaø symulator wykorzystuje
podczas pracy bazÍ danych pro-
jektu, przed uruchomieniem sy-
mulatora naleøy j¹ zainicjowaÊ
w†taki sam sposÛb, jak dla po-
przednich etapÛw projektowania.
Po uruchomieniu symulator do-

konuje automatycznej analizy ba-
zy danych ustalaj¹c, ktÛre z†po-
³¹czeÒ s¹ analogowe, a†ktÛre cyf-
rowe (rys. 2). W†dolnej czÍúci ok-
na z†raportem preprocessingu wy-
mienione s¹ elementy zastosowa-
ne w†projekcie wraz z†ich skrÛco-
nym opisem symulacyjnym.
Okno pracuj¹cego symulatora

jest bardzo zbliøone do edytora
schematÛw. Nieco inaczej wygl¹-
da pasek narzÍdziowy, ktÛry
w†znacznym powiÍkszeniu poka-
zano na rys. 3. Znajduj¹ siÍ na nim
wszystkie narzÍdzia niezbÍdne do
do³¹czenia do schematu elekt-
rycznego punktÛw testowych oraz
pobudzeÒ. Symulator oferuje na-
rzÍdzia zarÛwno do statycznego
lub dynamicznego podgl¹du war-
toúci wybranej wielkoúci, moøli-
we jest takøe zdefiniowanie pun-
ktÛw s³uø¹cych do graficznego
podgl¹du zmian. W†przypadku
koniecznoúci wykonania orientacyjne-
go pomiaru w†wybranym punkcie moø-
liwe jest wykorzystanie wirtualnego
multimetru.
Po zdefiniowaniu punktÛw pomiaro-

wych moøna rozpocz¹Ê analizÍ uk³a-
du. Najciekawsz¹ i†naj³atwiejsz¹ do

EDWin krok po kroku, część 3
Trzeci odcinek ìserialuî

o†pakiecie projektowym EDWin
poúwiÍcimy wbudowanemu

w†wersjÍ DL4 symulatorowi
analogowo-cyfrowemu.

Wykorzystanie tego narzÍdzia
podczas projektowania urz¹dzenia

znacznie u³atwia wczesne
wy³apanie b³ÍdÛw konstrukcji, co

pozwala zaoszczÍdziÊ znaczne
iloúci czasu.
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pocz¹tkowy, moøe takøe przeprowa-
dziÊ symulacjÍ ìpo w³¹czeniu zasila-
niaî.
Po uruchomieniu programu analizu-

j¹cego wyúwietlany jest pasek wskazu-
j¹cy stopieÒ zaawansowania symulacji
(rys. 6), a†nastÍpnie wykresy bÍd¹ce jej
wynikiem.
Na rys. 7 i†rys. 8 przedstawiono wy-

niki symulacji pracy prostego genera-
tora astabilnego na bramkach NAND,
dla rÛønych wartoúci elementÛw RC,
ktÛre ustalaj¹ czÍstotliwoúÊ wyjúciow¹.
W†zaleønoúci od technologii wyko-

nania symulowanych uk³adÛw scalo-
nych ich sposÛb pracy moøe odbiegaÊ
od za³oøeÒ konstruktora. Aby unikn¹Ê
takich sytuacji moøliwe jest okreúlenie,
na poziomie programu symulacyjnego,

Rys. 6.

Rys. 7.

Rys. 8.

Rys. 9.

z † j a k i e j r od z i ny
uk³adÛw cyfrowych
(CMOS , HCMOS ,
TTL, TTL-LS, itp.)
pochodz¹ wybrane
elementy. Na rys. 9
przedstawiono spo-
sÛb wybrania symu-
l owane j r odz i ny
uk ³ adÛw , a † t akøe
moøliwoúÊ modyfi-
kacji wybranych pa-
r ame t r Ûw we j ú Ê
i†wyjúÊ, ktÛre stanowi¹ opis modelu.
W†kolejnym - juø ostatnim - odcinku

ìserialuî przedstawimy efekty pracy
symulatora EDSpice.
Piotr Zbysiński, AVT

Pakiet EDWin w†wersji DL4 udostÍp-
ni³a redakcji firma RK-System.

Wersja ewaluacyjna pakietu EDWin
znajduje siÍ na p³ycie CD-EP4 (promo-
cyjny kupon zamÛwienia znajduje siÍ na
wklejce kartonowej).


