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OprÛcz wymienionych
moøliwoúci Schematics ge-
neruje pliki dla programÛw
PLSyn oraz XACT Step
(firmy Xilinx), ktÛre spe³-
niaj¹ rolÍ interfejsÛw pa-
kietu w†úwiat uk³adÛw pro-
gramowalnych (CPLD oraz
FPGA).
Ograniczenia dotycz¹ce
wersji ewaluacyjnej progra-
mu Schematics polegaj¹ na
ograniczeniu maksymalne-
go rozmiaru arkusza sche-
matu do jednej strony A4,
na ktÛrym moøna umieúciÊ
maksymalnie 50 elemen-
tÛw. IloúÊ bibliotek z†ktÛ-
rych moøna korzystaÊ nie
moøe przekraczaÊ 9, uøyt-
kownik moøe takøe stwo-
rzyÊ do 20 w³asnych opi-
sÛw elementÛw.
Drugim najczÍúciej wyko-

rzystywanym przez elektroni-

Minimalne wymagania
pakietu Design Lab 7.1

✓ dowolny procesor 486;
✓ koprocesor matematyczny (tyl−

ko w przypadku procesorów
486SX);

✓ napęd CD−ROM;
✓ 8MB RAM;
✓ ok. 50MB wolnego miejsca na

dysku twardym;
✓ mysz.
Program można instalować pod
Windows 3.1, Windows 95 oraz
Windows NT.

W†artykule przedstawiamy
najnowsz¹ wersjÍ (7.1) pa-
kietu ewaluacyjnego Design
Lab, ktÛry jest dostÍpny
w†ofercie handlowej AVT.
Oprogramowanie zamiesz-
czone na p³ycie jest iden-
tyczne z†wersj¹ komercyjn¹
pod wzglÍdem wygl¹du
i†sposobu obs³ugi, ma nato-
miast wprowadzone ograni-
czenia co do wielkoúci re-
a l izowanych pro jek tÛw
i†iloúci elementÛw dostÍp-
nych w†bibliotekach.
Cztery p³yty CD-ROM za-
wieraj¹ce prezentowane op-
rogramowanie rozlosujemy
wúrÛd CzytelnikÛw, ktÛrzy
opowiedz¹ na pytania zna-
jduj¹ce siÍ na kuponie zna-
jduj¹cym siÍ w†dolnej czÍú-
ci strony i†przyúl¹ go na
adres redakcji EP.
Podstawowym elementem

Firma Microsim jest
producentem doskonale
znanego elektronikom

programu PSpice, ktÛry
jest úwiatowym

standardem
oprogramowania do

analizy uk³adÛw
analogowych i†cyfrowych.

Intensywne prace
rozwojowe prowadzone

w†firmie Microsim
zaowocowa³y

wprowadzeniem na rynek
kompletanego pakietu
projektowego CAD dla
elektroniki nazwanego
Design Lab, ktÛrego
waønym elementem

sk³adowym jest program
PSpice.

Program udostÍpni³a
redakcji firma RK-System.

pakietu Design Lab jest pro-
gram ìSchematicsî, ktÛry
umoøliwia narysowanie
schematu elektrycznego
analizowanego lub pro-
j e k t owanego uk ³ adu
(rys.1). Edytor ten jest
wykorzystywany do two-
rzenia listy po³¹czeÒ dla
autoroutera i†edytora ob-
wodÛw drukowanych
oraz do tworzenia listy
po³¹czeÒ dla symulatora
PSpice.

Design Lab firmy

Rys. 1. Rys. 3.

Rys. 4.Rys. 2.
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kÛw elementem pakietu jest
program PCBoards. Poniewaø
program ten jest integraln¹
czÍúci¹ pakietu, wymiana in-
formacji pomiÍdzy nim a†pro-
gramem Schematics jest nie-
zawodna i†co jest bardzo is-
totne - dwukierunkowa.
Oznacza to, øe zmiany wpro-
wadzone w†schemacie elekt-
rycznym mog¹ byÊ automa-
tycznie (za zgod¹ projektan-
ta) przeniesione na p³ytkÍ
drukowan¹ i†odwrotnie. DziÍ-
ki temu poddawanie projektu
nawet doúÊ gruntownym
zmianom nie powoduje po-
wstawania wielu wersji pro-
jektu (ciÍøko czasami ustaliÊ,
ktÛra z†nich jest prawdziwa)
i†wi¹ø¹cych siÍ z†tym k³opo-
tÛw.
Wersja programu PCBoards
znajduj¹ca siÍ na p³ycie ma
nastÍpuj¹ce ograniczenia:
✗ na planszy moøna rozmieú-
ciÊ max. 30 elementÛw,

✗ pomiÍdzy elementami mo-
øe byÊ max. 50 po³¹czeÒ,

✗ p³ytka moøe sk³adaÊ siÍ
z†czterech warstw, z†ktÛ-
rych dwie s¹ ³¹czone au-
tomatycznie.
Na rys.2 przedstawiono wi-
dok ekranu po wgraniu listy
po³¹czeÒ przygotowanej przez
program Schematics, a†na
rys.3 p³ytkÍ po wstÍpnym
³¹czeniu przez autorouter
Specctra (wersja 6.0.10 z†lip-
ca 1996), ktÛry w³¹czono

w†standardowy zestaw De-
sign Lab. DziÍki zintegrowa-
niu programu PCBoards ze
Specctr¹ zarÛwno konfigura-
cjÍ autoroutera, jak i†edycjÍ
makropoleceÒ i†plikÛw wsa-
dowych dla autoroutera moø-
na przeprowadziÊ z†poziomu
PCBoards, bez koniecznoúci
oddzielnego uruchamiania te-
go programu.
Moøliwoúci tej wersji Spec-
ctry s¹ oczywiúcie mocno
ograniczone, jednak wystar-
czaj¹co duøe, aby siÍ prze-
konaÊ jak duøy komfort pra-
cy daje ten program.
Jednym z†etapÛw poúred-
nich pomiÍdzy schematem

elektrycznym i†p³ytka druko-
wan¹ moøe byÊ komputerowa
symulacja dzia³ania projekto-
wanego uk³adu. Warunkiem
niezbÍdnym przeprowadzenia
takiej symulacji jest okreúle-
nie jakimi sygna³ami bÍdzie-
my uk³ad pobudzali. W†przy-
padku typowych uk³adÛw
analogowych najczÍúciej sto-
sowane s¹ sygna³y sinusoi-
dalne lub impulsowe, zdarza-
j¹ siÍ takøe sytuacje, kiedy
to sygna³ pobudzaj¹cy ma
zupe³nie nie-
standardowy
kszta³t. Do
definiowania
p rzeb i egÛw
pobud z a j ¹ -
cych s³uøy
program Sti-
mulus Edi-
tor.
N a r y s . 5
przedstawiony zosta³ przy-
k³ad definicji prostego prze-
biegu dwupoziomowego, ktÛ-
ry zosta³ przygotowany przy
pomocy Stimulus Editora.
Za symulacjÍ projektowa-
nych uk³adÛw odpowiada
program PSpice. Jest on ma³o
efektowny wizualnie, a†wyni-
ka to z†faktu silnej specjali-
zacji programÛw wchodz¹-
cych w†sk³ad pakietu.
Wyniki symulacji (zarÛwno
analogowej, jak i†cyfrowej)
moøna obejrzeÊ dziÍki pro-
gramowi Probe, ktÛry jest

zaawansowan¹ ìprzegl¹dar-
k¹î przebiegÛw generowa-
nych przez programy PSpice
i†PLogic.
Ostatnim elementem pakie-
tu jest program Parts, ktÛry
spe³nia rolÍ edytora bibliotek
modeli wykorzystywanych
podczas symulacji. Wersja
ewaluacyjna umoøliwia edy-
cjÍ modeli diod. Pozosta³e
elementy (jest ich ponad 300)
nie s¹ edytowalne.
Na rys.6 przedstawiono wi-

dok okna dzia³aj¹cego pro-
gramu Parts.
OprÛcz opisanego oprogra-
mowania na p³ycie CD-ROM
znajduje siÍ przegl¹darka do-
kumentÛw Adobe Acrobat
(2.1) oraz ponad 55MB pli-
kÛw *.pdf zawieraj¹cych
szczegÛ³ow¹ dokumentacjÍ
pakietu. Po zainstalowaniu
siÍ programu w†oknie grupy
kaødy plik zawieraj¹cy doku-
mentacjÍ widoczny jest w†po-
staci osobnej ikony, pod ktÛ-
r¹ ukryta jest przegl¹darka
Acrobat (rys.7).
Piotr Zbysiński

Uwaga! Na str. 92 znajduj¹
siÍ recenzje ksi¹øek poúwiÍ-
conych m.in. programowi
PSpice. Osobom pragn¹cym
bliøej poznaÊ moøliwoúci
i†sposÛb pos³ugiwania siÍ
pakietem Design Lab poleca-
my szczegÛlnie:
❐ ìSymulacja uk³adÛw elek-
tronicznychî, Krzysztofa
Baranowskiego i†Artura
Welo, wyd. Mikom 1996;

❐ ìSPICE program analizy
nieliniowej uk³adÛw elekt-
ronicznychî Jana PorÍbs-
kiego i†Przemys³awa Koro-
hoda, wyd. WNT.

Rys. 5.

Rys. 6.

Rys. 7.


