P R O G R A M Y

EDWin krok po kroku, część 1
Zgodnie z†obietnic¹ sprzed
miesi¹ca powracamy do
prezentacji sposobu obs³ugi
pakietu projektowego EDWin,
ktÛry (ze wzglÍdu na cenÍ) ma
szansÍ staÊ siÍ prawdziwym
standardem legalnego
oprogramowania wúrÛd wielu
projektantÛw zawodowych
i†amatorÛw.
Rozpoczynamy od
przedstawienia podstawowego
etapu realizacji projektu - czyli
narysowania schematu
z†wykorzystaniem gotowych
i†w³asnych elementÛw
bibliotecznych.
W†kolejnych czÍúciach artyku³u
pokaøemy w†jaki sposÛb wykonuje
siÍ projekt p³ytki, dokumentacjÍ
oraz jak przebiega symulacja
analogowa i†cyfrowa!
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Charakterystyczn¹ cech¹ EDWina jest
wykorzystanie jako podstawy projektu
zintegrowanej bazy danych, ktÛra zawiera wszelkie informacje o†nim. Zastosowanie takiego sposobu realizacji
projektu gwarantuje ³atwoúÊ wymiany
informacji pomiÍdzy poszczegÛlnymi

z†wybran¹ inn¹ opcj¹ z†lewej jego strony, przedstawiamy rys. 4. ZawartoúÊ
lewej czÍúci paska narzÍdziowego zaleøy z†kolei od opcji wybranej w†gÛrnym menu ìEditî.
Pewne zastrzeøenia mog¹ budziÊ rysunki znajduj¹ce siÍ na ikonach w†pas-
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fragmentami pakietu projektowego
(edytorem schematÛw, p³ytek drukowanych itp.). RealizacjÍ
projektu zaczynamy wiÍc od
za³oøenia nowej bazy danych (rys. 1), w†ktÛrej bÍd¹
gromadzone wszelkie informacje istotne dla dzia³ania
programu.
Najprostszym (i najbardziej logicznym) sposobem rozpoczÍcia pracy nad
nowym projektem jest narysowanie jego schematu elektrycznego. Edytor
schematÛw uruchamia siÍ poprzez
wskazanie myszk¹ ìCaptureî w†g³Ûwnym pasku narzÍdziowym.
W†oknie edytora schematÛw dostÍpne s¹ dwa paski narzÍdziowe, ktÛre
u³atwiaj¹ i†przyspieszaj¹ (po nabraniu wprawy) pos³ugiwanie siÍ programem.
Na rys. 2 przedstawiono widok paska parametrÛw, przy pomocy ktÛrego
moøna skonfigurowaÊ wszelkie parametry sposobu wyúwietlania schematu
(raster arkusza, gruboúÊ linii,
rozmiar tekstu, powiÍkszenie
wyúwietlanego obrazu itp.).
Rys. 3 przedstawia z†kolei pasek narzÍdziowy wykorzystywany do tworzenia schematu
elektrycznego. Jego ogromn¹
zalet¹ jest praca kontekstowa
- narzÍdzia dostÍpne w†prawej
kolumnie zmieniaj¹ siÍ, w†zaleønoúci od opcji wybranej
w†lewej czÍúci paska narzÍdziowego. Dla porÛwnania wygl¹du paska narzÍdziowego
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ku narzÍdziowym. Praktyka pokaza³a,
øe moøna siÍ do nich przyzwyczaiÊ,
a†ogromn¹ pomoc¹ s¹ podpowiedzi
oraz skrÛty klawiszowe wyúwietlane
w†dolnej czÍúci ekranu (rys. 5).
Rysowanie schematu rozpoczynamy
od rozmieszczenia na planszy elementÛw. Pomocny w†tym bÍdzie modu³
zarz¹dzaj¹cy dostÍpnymi bibliotekami
i†elementami w†nich zawartymi (rys.
6), ktÛry ìukrywaî siÍ pod najwyøej
po³oøonym przyciskiem w†lewej czÍúci paska narzÍdziowego (ang. Component Create as Device). W†dalszej kolejnoúci ³¹czymy ze sob¹ poszczegÛlne
elementy schematu, wykorzystuj¹c pasek narzÍdziowy, ktÛry wyúwietla siÍ
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ìEDWinî. BÍdziemy na nie odpowiadaÊ na ³amach ìForumî.
Piotr Zbysiński, AVT

Rys. 7.

po wybraniu w†menu ìEdit->Wires&Busesî.
Po rozmieszczeniu elementÛw i†po³¹czeÒ na schemacie naleøy rÍcznie
lub automatycznie (rys. 7) przyporz¹dkowaÊ poszczegÛlnym podzespo³om
projektowanego urz¹dzenia odpowiednie obudowy, co zwiÍkszy wygodÍ na
kolejnym etapie pracy - podczas projektowania p³ytki drukowanej.
W†ekspresowym tempie poznaliúmy
sposÛb utworzenia projektu oraz przygotowania schematu elektrycznego,
przy pomocy pakietu EDWin. Funkcje
przedstawione w†artykule nie wyczerpuj¹ moøliwoúci programu. Ich szczegÛ³owe omÛwienie nie jest moøliwe,
ze wzglÍdu na znaczne rozbudowanie
programu.
Jeøeli Czytelnikom zainteresowanym
poznaniem EDWina nasun¹ siÍ jakieú
pytania lub w¹tpliwoúci prosimy o†listy na adres redakcji EP z†dopiskiem
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Pakiet EDWin w†wersji DL4 udostÍpni³a redakcji firma RK-System.
Wersja ewaluacyjna pakietu EDWin
znajduje siÍ na p³ycie CD-EP4 (promocyjny kupon zamÛwienia znajduje
siÍ na wklejce kartonowej).
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