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2.

SIMULAÈNÍ PROGRAMY

Programù pro simulaci obvodù existuje velké mnoství a naprostá vìtina z nich je
zaloena na SPICE algoritmech. Vlastnosti i ceny jednotlivých produktù se znaènì lií.
Následující popisy se budou vìnovat pøedevím produktùm, které lze legálnì získat zdarma nebo za symbolický poplatek. Popisované programy byly staeny z Internetu, a protoe
vývoj zastavit nelze, je moné, e v dobì vydání této knihy u budou u nìkterých programù nové a moná i lepí verze. Adresy internetových stránek bývají uvedeny vìtinou
v helpu jednotlivých programù (about) a lze doporuèit kontrolu a pøípadnou aktualizaci
produktu. V pøípadì hlubího zájmu o danou problematiku nebude jistì èinit potíe zkuenìjím uivatelùm internetu pouít nìkterý z vyhledávaèù, jako je Altavista, Hotbot apod.,
a najít pomocí hesel (spice, simulation, circuits ...) dalí informace o tomto oboru.

2.1

Edison

Pro zaèátek zaèneme nìèím lehèím a tím je program pro nejmladí zájemce o elektroniku. Multimediální laboratoø umoòuje tvoøit, testovat a opravovat snadno a bezpeènì
obvody v tøírozmìrném prostøedí. Obvod se sestavuje pomocí myi propojováním 3D
souèástek a mìøicích pøístrojù. Souèasnì s tvorbou vrabèího hnízda na desce stolu se
v pravém oknì obrazovky u novìjí verze programu vytváøí schéma zapojení. Po sestavení obvodu lze myí ovládat vypínaèe, potenciometry a ovládací prvky pøístrojù. Mìøené
hodnoty jsou zobrazovány na panelech 3D pøístrojù a souèasnì i u schematických znaèek ve schématu obvodu.
Demoverze umoòuje sestavovat pouze jednoduché elektrické obvody (RLC, zdroje,
árovky, motorky). Pokud zakoupíte ostrou verzi, mùete si pohrát i se sloitìjími obvody (D, LED, BJT, FET, 555, 741, hradla a klopné obvody). Protoe program má
pravdìpodobnì stejné jádro jako výkonnìjí simulaèní program TINA a pouívá i stejné
typy souborù, dá se pøedpokládat i velmi sluná simulace tìchto sloitìjích zapojení.
I v demoverzi jsou k dispozici klasické mìøicí pøístroje (A, V, W, multimetry, osciloskopy
a mìøièe charakteristik). Protoe se pøedpokládá spoutìní programu na poèítaèi vybaveném zvukovou kartou, má tento program i unikátní souèástku  reproduktor. To pøináí
monost realizace jednoduchého tónového generátoru a lze demonstrovat zvuk harmonického signálu s regulací amplitudy a kmitoètu. V ostré verzi lze nastavit i libovolný
prùbìh zvukového signálu. Mezi pøipravenými pøíklady v demoverzi (N_BEAT.MAC) je
i demonstrace mìøení kmitoètu pomocí záznìjí.
Multimediálnost programu je dotaena do detailù. Napøíklad pøi zvyování napájecího
napìtí se u árovky plynule mìní svit, u motoru se zvyují otáèky se souèasným zvyováním tónu zvuku motoru. Po pøekroèení maximálního dovoleného napìtí dojde k efektní
destrukci árovky a z motorku se zaène kouøit. Vyzkratovaná baterka signalizuje po
chvíli zmìnou barvy totální vybití apod. Vadné prvky lze roubovákem opravit (repair).
Odpory mùeme volit v provedení s èíselným popisem, nebo s barevným kódem. Pokud
ve schématu zmìníte hodnotu odporu, zmìní se zpìtnì na ploe jeho barevné znaèení.
Protoe na krajích stolu není pro vechny prvky dost místa, mìní se plata souèástek
kliknutím levým nebo pravým tlaèítkem na jejich plochy. Stùl má na krajích rolovací
znaèky, take lze na nìj v ostré verzi umístit i pomìrnì velké zapojení.
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V demoverzi jsou nachystány okruhy pøipravených experimentù (experiments), jako
je: Ohmùv zákon, napìový dìliè, øazení rezistorù, nabíjení kondenzátoru, rezonance,
filtry, vlastnosti tranzistorù, zesilovaèe, klopné obvody atd. Nabyté znalosti je pak moné ovìøit pøi øeení problémových okruhù (problems). Sada problémù v demoverzi
ovìøovala Ohmùv zákon a pomocí mìøicích pøístrojù se hledala závada v jednoduchém
zapojení. Správná odpovìï byla odmìnìna potleskem a za kadou správnou odpovìï
se pøièítaly body. Ve starí verzi 2 je i jednoduchá logická hra pro vodivé propojení dvou
protilehlých stran ètverce øetìzcem svítivých diod. Hrát bylo moné buï proti poèítaèi,
anebo i dva hráèi proti sobì.
Demoverze je funkèní jen u velmi malých obvodù. Funkci sloitìjích pøipravených
zapojení si proto lze prohlédnout pouze pomocí neinteraktivních maker. Obì verze programu bìí pod W95/98 a starí verze vystaèí i s W3.11. Jako minimální konfigurace je
doporuèen procesor 386 a pro vyuití zvukových efektù zvuková karta. Program je urèen pro demonstraci základních elektrických a elektronických obvodù. Pro pøiblíení
práce s programem je na obr. 58 zobrazena simulace nabíjení kondenzátoru. Vlevo je
vrabèí hnízdo souèástek, vpravo vytvoøené schéma a vespod je otevøeno podrobné
okno obrazovky virtuálního osciloskopu.

2.2

TINA

Tina Plus pro Windows je výkonný programový balík pro návrh, simulaci a analýzu
elektronických obvodù. Umoòuje simulaci analogových, digitálních i smíených obvodù. Lze volit buï klasický zpùsob analýzy SPICE (transient, DC, AC, PZ atd.) s grafickým
zobrazením výsledkù simulace ve formì grafù závislostí, anebo je moné odeèítat výsledky simulace na panelech virtuálních mìøicích pøístrojù. Je moné rovnì volit
multimediální reim simulace (naznaèení svitu ledek, árovek, pøepínání spínaèù myí
apod.). Firma Designsoftware dodává i estnáctikanálovou mìøicí kartu do poèítaèe
(TINAlab Measurement Card), speciální propojovací pole (TINA Experimenter Box), take
lze snadno pøejít k reálným mìøicím úlohám. Výsledky mìøení skuteèných obvodù jsou
zobrazovány na panelech mìøicích pøístrojù, je jsou totoné s virtuálními pøístroji ze
simulaèní èásti programu. V demoverzi je pøístupné velké mnoství modelù aktivních
prvkù a jejich parametry lze editovat. U kadého parametru modelu lze zvolit rozptyl
parametrù (Gaussovo nebo normální rozloení), take dva tranzistory se stejným znaèením se budou mírnì liit. To je výhodné napøíklad pøi konstrukci astabilních klopných
obvodù, protoe odpadají problémy s rozkmitáním obvodu. Napøíklad èasovaè 555 má
model s patnácti parametry a k dispozici je celkem 14 konkrétních modelù od jednotlivých výrobcù, vèetnì dvojitých èasovaèù. Bohuel vzhledem k sloitosti vnitøního zapojení
nelze obvody s èasovaèem v demoverzi simulovat, protoe demoverze je opìt omezena na malá zapojení. Ostrá verze má v standardní knihovnì 4000 prvkù a umoòuje
simulovat zapojení a do tisíce prvkù. Rovnì je v ostré verzi podporován export a import
schémat do PSPICE a export netlistu do programù pro návrh ploných spojù (ORCAD,
TANGO, PROTEL, REDAC, PCAD).
I kdy v demoverzi nelze tisknout a ukládat obvody, je moné pøes schránku Windows
(copy a paste) pøenáet jak zapojení, tak výsledky simulace. Pøenos je vektorový a kvalitní
(Windows Metafile Format). Napøíklad pøi vloení obsahu schránky do vektorového kreslicího programu VISIO, lze kresbu rozloit na vektorové èáry a text a s obrázkem i textem
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Výsledek simulace AKO a parametry èasovaèe 555

pak dále pracovat. Podobný postup u vìtiny ostatních programù grafiku znehodnotí
pøevedením do bitmapy. Osobnì dávám pøednost pøenosu zapojení a výsledkù simulace pøes schránku do kreslicího programu i u ostrých verzí programù, protoe umoòuje
dokonalou kontrolu nad vzhledem dokumentu. Grafické monosti simulaèních programù jsou pøece jenom chudí a programy èasto vyadují tisk schématu zapojení a kadého
grafu na samostatný papír. Obèas se navíc stane, e èást obrázku pøesáhne, take se
vytiskne na více stránkách. Libovolný grafický program, kterým mùe být v nouzi i obyèejné Malování z Windows, umoòuje navíc snadné pøidání komentáøe, popiskù
a pøípadnì i snadné vloení upraveného obrázku do textového editoru.
Po sputìní demoverze programu se objeví okno se základním øádkem nabídek (File,
Edit, Insert, View, Analysis, T&M, Tools a Help). Následují dvì vypínatelné lity (Tool Bar
a Component Bar) a záloky vztahující se k souèástkám: Basic (zem, R, L, C, transformátory, spínaèe), Meters ( A, V, W, W, logická sonda a mìøicí body), Sources (stejnosmìrné
a støídavé zdroje napìtí a proudu, zdroje logických signálù), Semiconductors (operaèní
zesilovaèe, diody, tranzistory, tyristory viz obr. 1), Gates (AND, NAND, OR, NOR, XOR),
Flip-flops (JK, D, RS), Mixed mode (pøevodníky AD a DA, 555, árovka, segmentovky,
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hexa klávesnice, motor), Logic ICs (øady logických obvodù) a Analog Control (regulátory
PI, PID, PD, aritmetické èleny, komparátory, hysterezní bloky, zpoïovací èleny apod.).
Pøi vkládání prvkù do schématu lze pouít klasické operace Windows (Cut, Copy,
Paste, Delete, Select All), které lze vyvolat i pøes øídicí klávesu Ctrl. Rotace prvku se
vyvolá kombinací kláves Ctrl a + , nebo Ctrl + . Je moné i zrcadlení souèástky. Lze
zadat propojení èi zruení vodivého propojení vodièù pøi jejich køiování (Hide/Reconnect). Nabídka Insert umoòuje vkládat poslední zvolenou souèástku, vodiè, vstupní
a výstupní svorky, text a grafiku. Nejpouívanìjí volby jsou rovnì pøístupné pøes klávesové zkratky a pøes ikonky nástrojù. Pokud se my nad ikonkou na chvilku zastaví,
objeví se nápovìda k pøíkazu. Volba zobrazení View umoòuje skrýt/zobrazit møíku,
lity s nástroji, nastavit evropskou nebo americkou normu souèástek, zvolit mìøítko
a pøekreslit obrázek (Redraw  F5).
Druh simulace se volí pomocí menu Analysis, pøípadnì se multimediálnì zapojují
pøístroje z nabídky T&M. Pøi volbì klasické analýzy jsou k dispozici módy jednoduché
analýzy (Single) anebo parametrických analýz (Parameter stepping, Temperature stepping). Je rovnì moné zadat náhodnou parametrickou analýzu Monte Carlo, analýzu
nejhorího pøípadu Worst Case a optimalizaèní analýzu Optimization. Lze volit klasické
stejnosmìrné analýzy SPICE  DC Analysis: Calculate node voltages (.OP), DC transfer characteristic (.DC) a Temperature analysis. Rovnì støídavé analýzy jsou zastoupeny
obì: AC transfer characteristic (.AC) a Calculate nodal voltages (.TF). Výhodné je, e
pøi zobrazování pøenosových charakteristik dvojbranu je kromì klasického oddìleného
grafu pøenosu a fáze moné i zobrazení komplexní Nyquistovy charakteristiky. Nejdùleitìjím simulaèním nástrojem je zobrazení prùbìhù napìtí na èase  Transient analysis.
Zobrazený prùbìh napìtí lze podrobit Fourierovì analýze a vypoèítat tak spektrum signálu. Nechybí ani umová analýza (Noise).
Unikátní je symbolická analýza (Symbolic), která nepatøí do klasických SPICE analýz.
Pomocí této volby se pro zvolenou AC, DC nebo Transient analýzu urèí analytický vztah, do
kterého se pøípadnì i dosadí hodnoty prvkù ze schématu a vypoèítá výsledek. Napøíklad pro
obvod dìlièe se dvìma stoohmovými odpory pøipojeného na baterii, se vypíí vztahy:
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U støídavé symbolické analýzy je moné vypoèítat a zobrazit v komplexní rovinì i póly
a nuly pøenosové funkce dvojbranu (Poles and Zeros). Pouití této analýzy lze demonstrovat na zapojení pásmové RC propusti.
Ve schématu musí být pro sputìní støídavé analýzy definovány výstupní svorky
a vstupní zdroj. Pro kadý prvek lze vyvolat kliknutím myi na souèástku dialogový panel pro nastavení parametrù prvku. Velmi prakticky a názornì je vyøeen panel pro
nastavení prùbìhu napìtí zdroje. Panel pro sputìní støídavé analýzy definuje klasicky
poèáteèní a koncový kmitoèet a logaritmické (po dekádách) rozmítání kmitoètu. Volby
v nabídce Diagram urèují druh zobrazení charakteristik. Pøenosová charakteristika
v decibelech a fázová charakteristika mají klasický tvar v semilogaritmických souøadnicích. Zajímavìjí je pøenosová charakteristika v komplexní rovinì s moností kurzorového
odeèítání souøadnic. koda jen, e nápad není dotaen do konce a není pøi kurzorovém
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odeèítání souøadnic zobrazen i kmitoèet. V obr. 61 je naznaèena i monost dotváøení
charakteristiky grafickými nástroji programu.
Pøi aplikaci symbolické analýzy získáme komplexní vztah pro pøenos èlánku (jw = s
a AU = W). Program rovnì dosadí hodnoty prvkù a vykreslí póly a nuly v komplexní
rovinì. Kromì pøenosu lze rovnì napsat analytický vztah pro výstupní napìtí a do
tohoto vztahu se dosadí konkrétní kmitoèet v radiánech. Na rozdíl od oèekávání je zápis
harmonického signálu realizován pomocí funkce kosinus, a nikoliv pomocí funkce sinus
a to sebou pøináí posuv o 90°. Ve verzi Tinaplus je zápis výstupního napìtí chybný,
protoe fázový posuv musí být samozøejmì v radiánech. Dalí chyba vznikne pøi dosazování konkrétních hodnot, protoe se zápis napìtí zdvojí, co je v obr. 62 vyznaèeno
zakrtnutím. Nicménì základní obecný vzorec pro pøenos filtru je správný a je do nìj
i správnì dosazeno. Symbolickou analýzu povauji za velké plus tohoto programu.
Pokud nás zajímá, jak vypadají prùbìhy napìtí pøi kvazirezonanèním kmitoètu èlánku,
mùeme spustit transient analýzu, anebo pøes definovaná návìtí zapojit virtuální osciloskop. K dispozici jsou i dalí pøístroje (funkèní generátor, XY zapisovaè, osciloskop,
multimetr, analyzátor signálu, logický analyzátor a generátor logických signálù). Øeení
propojení virtuálních pøístrojù prostøednictvím návìtí není nejastnìjí a nepøináí
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