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Komponenty zdefiniowane przez u¿ytkownika

Edytor tekstu i równañ

Mo¿esz wybraæ czcionkê, szerokoœæ linii i kolor wype³nienia 
obszaru. Po narysowaniu symbolu, dodaj i zdefiniuj jego 

zewnêtrze po³¹czenia (piny). Przy u¿yciu Edytora Modu³ów 
PCB, mo¿esz tworzyæ nowe wzory modu³ów PCB, a nastêpnie 

dodaæ je do biblioteki. Przy tworzeniu z³o¿onych, wielo-
pinowych urz¹dzeñ (coraz bardziej popularne w dzisiejszych 

czasach) oraz ich modu³ów PCB, z pomoc¹ 
przychodzi Kreator Uk³adów Scalonych.

Edytor symboli

Edytor tekstu i równañ
Tina zawiera edytor tekstu i równañ do opisywania schematów, obliczeñ, 
wyników graficznych oraz pomiarów. Po prostu wprowadŸ swój tekst i ustaw 
format tak, jak w Windowsie (czcionka, rozmiar i kolor).
Z wbudowanym edytorem równañ i obszernym zasobem szablonów, bardzo 
prosto mo¿na wpisywaæ wzory matematyczne, podgl¹daæ wyniki umieszczaæ je 
w edytorze schematów lub oknie wykresów. 
In¿ynierowie doceni¹ edytor w dokumentowaniu projektów i symulacji, 
zaœ dla nauczycieli bêdzie to nieoceniona pomoc w przygotowywaniu 
przyk³adów i zadañ.

     
U¿ywaj¹c Edytora Schematów Symbolicznych mo¿esz tworzyæ 

nowe symbole i dodawaæ je do biblioteki komponentów. 
Podczas tworzenia nowych symboli, masz pe³en zbiór narzêdzi 
do rysowania linii, ³uków, prostok¹tów i dowolnych kszta³tów.

Edytor Schematów Symbolicznych i Modu³ów PCB

        

Mo¿esz tworzyæ nowe komponenty z dowolnego 
pod-obwodu Spice, komponentu VHDL, tablicy S-parametrów, schematu 
stworzonego w³asnorêcznie lub œci¹gniêtego z internetu, b¹dŸ dostarczonego 
przez producenta. Inteligentny Manager Biblioteki TINA przekonwertuje 
wiêkszoœæ dostêpnych formatów automatycznie na pod-obwody TINA. Nowe 
symbole przyjmuj¹ kszta³t prostok¹ta, lecz mo¿na im nadaæ dowolny inny 
kszta³t, dziêki Edytorowi Schematów TINA. Mo¿esz tak¿e u¿yæ programu 
obliczania parametrów TINA do obliczania parametrów modelu z katalogu lub 
wyników pomiarów, a nastêpnie dodaæ nowe urz¹dzenie do Katalogu.

Makra i komponenty zdefiniowane przez 
u¿ytkownika

Kreator uk³adów scalonych

Edytor schematów

  
Obwody tworzone s¹ w TINIE w prosty sposób przy u¿yciu Edytora Schematów. 
Standardowe polecenia edycji Windowsa, nieograniczone Cofnij oraz Ponów, 
czyni¹ prostym tworzenie dowolnie du¿ych schematów. Mo¿esz sprawdzaæ 
poprawnoœæ obwodów dziêki zaawansowanym funkcjom ERC. Edytor Schematów 
wspiera z³o¿one uk³ady hierarchiczne, projektowanie przez zespó³ oraz kontrolê 
wersji. Mo¿esz eksportowaæ swój projekt do obwodu PCB oraz sporz¹dziæ listê 
materia³ów. Dziêki zintegrowanemu Edytorowi Schematów Symbolicznych mo¿esz 
modyfikowaæ oraz tworzyæ dowolne kszta³ty komponentów. Mo¿esz tak¿e 
analizowaæ netlisty formatu Spice w Edytorze Netlist i otwieraæ projekty, modele i 
biblioteki TINY, jak równie¿ importowaæ pliki Spice .CIR i .LIB prosto z 
internetu.

     Edytor Schematów, Netlist, oraz Symboliczny 

Narzedzia 
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Otwórz 
ze strony

internetowej

edytowania i prezentacji
Tina u³atwia tworzenie schematów, obwodów 3D, pod-obwodów, schematów blokowych , wykresów
równañ i sieci, aby pracowaæ przejrzyœcie i profesjonalnie 



Interpreter
Kolejn¹ mocn¹ stron¹ TINY jest interpreter. Przy pomocy 

edytora tekstu, mo¿esz u³o¿yæ dowolne funkcje i rozwi¹zywaæ 
uk³ady równañ liniowych oraz obliczyæ ca³ki. Interpreter mo¿e 
tak¿e przetworzyæ i narysowaæ poprzednie wyniki i parametry 

danego komponentu. Kolejny przyk³ad u¿ycia Interpretera 
to mo¿liwoœæ zdefiniowania dowolnych przebiegów analogowych

 i cyfrowych. Mo¿esz tak¿e u¿ywaæ Interpretera do obliczeñ
 i ustawieñ parametrów komponentu. Ponadto, z Interpreterem 

studenci mog¹ rozwi¹zywaæ problemy, pracowaæ w prosty
sposób u¿ywaj¹c nazwy komponentu oraz wartoœci

poœrednich stworzonych przez Interpreter.

            Edytor Schematów Blokowych i Debugger
              Pisanie kodu mikrokontrolerów (MCU) jest czêsto 
trudnym i ¿mudnym zadaniem. Mo¿esz uproœciæ tworzenie 
oprogramowania i poœwiêciæ wiêcej czasu na projektowanie 
sprzêtu elektronicznego, jeœli zamiast rêcznego wpisywania kodu
u¿yjesz Edytora Schematów Blokowych TINA i Debuggera. 
Wygeneruje on kod MCU, u¿ywaj¹c symboli i linii przep³ywu. 
Nastêpnie uruchamiasz i debuggujesz kod w œrodowisku cyfrowym lub sygna³u 
mieszanego.

Dopracowane narzêdzie Wykresów z post-procesorem
Z TIN¥ mo¿esz tworzyæ oceny jakoœciowe, wliczaj¹c wykresy Bodego, Nyquist'a, 
bieguny i wykresy Smitha, odpowiedzi czasowe, cyfrowe przebiegi oraz inne dane, 

u¿ywaj¹c skal liniowych lub logarytmicznych. 

Obliczanie parametrów komponentu z interpreterem

Edytor schematów blokowych

Dostosuj prezentacjê przy u¿yciu zaawansowanych narzêdzi rysowania TINA, dziêki 
którym mo¿esz drukowaæ wykresy bezpoœrednio z programu, 

kopiuj i wklej do ulubionego edytora tekstu lub wyeksportuj do popularnych formatów. 
Dostosowanie zapewnia pe³n¹ kontrolê nad ustawieniami czcionek, tekstu i linii, z 

automatycznym lub rêcznym skalowaniem dla ka¿dej osi.
Z post-procesorem mo¿esz dodawaæ nowe krzywe dla wirtualnych wêz³ów, pr¹dów i 

napiêæ komponentów. Dodatkowo mo¿esz obrabiaæ istniej¹ce krzywe, stosuj¹c wzory 
matematyczne lub rysuj¹c trajektorie, np. narysowaæ dowolne napiêcie lub jako funkcjê 

innego napiêcia lub pr¹du.Rysowanie trajektorii 

P³ytki prototypowe 3D z animowanymi diodami LED

       Widok Rzeczywistych Makiet 3D
         Korzystaj¹c z narzêdzia Rzeczywistych Makiet 3D TINA, 
mo¿esz automatycznie tworzyæ realistyczne obrazy 3D 
p³ytki prototypowej. Kiedy uruchomisz TINÊ w trybie 
interaktywnym, komponenty takie jak prze³¹czniki, diody LED, 
mierniki staj¹ siê „jak ¿ywe” i mo¿esz pracowaæ na wirtualnej 
p³ytce prototypowej, zupe³nie jak w rzeczywistoœci. Mo¿esz wykorzystaæ 
mo¿liwoœci TINY do przygotowania i udokumentowania 
doœwiadczeñ. Mo¿esz tak¿e po³¹czyæ obwód krok po kroku
lub generuj¹c automatycznie ca³y obwód na p³ytce prototypowej. 
Podnieœ i przesuñ elementy na p³ytce prototypowej przy u¿yciu myszy, 
a TINA automatycznie zmieni po³o¿enie przewodów, zachowuj¹c po³¹czenia.

Okna wykresów



Symulacje cyfrowe i VHDL
Symulacje cyfrowe. TINA zawiera szybki i potê¿ny symulator obwodów cyfrowych. Mo¿esz œledziæ operacje cyfrowe krok po kroku, w 

przód i w ty³ lub obejrzeæ ca³y przebieg czasowy w specjalnym oknie analizy logicznej. Jeœli chodzi zaœ o bramki logiczne, dostêpne jest mnóstwo 
uk³adów scalonych i innych czêœci cyfrowych w wielkiej bibliotece TINY

Analiza AC
Analiza AC oblicza amplitudê i fazê RMS napiêæ i pr¹dów 
w Twoim obwodzie i moc pozorn¹ zaznaczonych czêœci. 
Mo¿esz wyœwietliæ obliczone napiêcia zespolone
lub pr¹dy na elementach w tabeli lub dla dowolnego wêz³a, 
wybieraj¹c kursorem wêze³, element lub miernik. 
Dodatkowo mo¿na wyœwietliæ wykresy amplitudowo-fazowe 
Bodego i Nyquista oraz charakterystyki grupowego czasu 
przejœcia.Mo¿esz tak¿e wyœwietliæ wykres zespolony fazora. 
Dla uk³adów nieliniowych, linearyzacja punktu pracy jest 
robiona automatycznie.

     
W trybie przebiegu oraz mieszanym TINA, mo¿esz obliczyæ czas 

odpowiedzi uk³adu na przebieg wejœciowy, wliczaj¹c sygna³ impulsowy, skok 
jednostkowy, sinusoidê, przebieg trójk¹tny, prostok¹tny i ogólny przebieg 

trapezoidalny, tablice Spice PWL, 
pliki .WAV oraz wzbudzenie zdefiniowane przez u¿ytkownika. Mo¿esz 

tak¿e u¿yæ komponentów z wartoœciami pocz¹tkowymi, by przyœpieszyæ 
wstêpne obliczenia. Dla czêœci cyfrowych dostêpne s¹
programowalne zegary i cyfrowe generatory sygna³u.

Analiza przebiegu

       Symulacje VHDL 
TINA zawiera tak¿e zintegrowany symulator VHDL do weryfikowania 
projektów VHDL zarówno w trybie cyfrowym, jak i w mieszanym trybie 
analogowo-cyfrowych œrodowisk. Wspierane s¹ standardy jêzyka IEEE 1076-87 i 
1076-93 oraz standard Logiki 1164-93, Vital, Simprim i Unisim. 
Twój obwód mo¿e zawieraæ edytowalne Bloki VHDL z biblioteki TINY, FPGA 
i CPLD lub komponenty VHDL stworzone w³asnorêcznie, b¹dŸ œci¹gniête 
z internetu. Mo¿esz edytowaæ Ÿród³o VHDL dowolnego komponentu VHDL 
i œledziæ rezultat na bie¿¹co. Z opcjonalnym zewnêtrznym symulatorem VHDL 
mo¿esz tworzyæ i debugowaæ swój kod VHDL zewnêtrznie i wewn¹trz TINY. 
Symulator VHDL zawiera Wyœwietlanie Przebiegu, Project Management z 
przegl¹dark¹ hierarchiczn¹ oraz 64-bitowy czas.

Analiza przebiegów

Analiza VHDL

Symulacje Analogowe, Cyfrowe, VHDL, MCU, 

Analiza DC

   Potê¿ne metody (stepping Ÿród³a i Gmin, adaptacyjne napiêcie i 
ograniczenie d³ugoœci kroku) s¹ zaimplementowane, by znaleŸæ 

punkt pracy nawet dla
bardzo nieliniowych przypadków z silnymi w³aœciwoœciami 
zbie¿noœci. Mo¿esz tak¿e obliczyæ i wyœwietliæ na wykresie 

zale¿noœæ temperaturow¹ dla ka¿dego napiêcia lub pr¹du 
w Twoim obwodzie.

Wykres Nyquista

Wykres Bode’go

Kompleksowy zestaw narzêdzi do analizy,

Analiza DC
Analiza DC oblicza punkt pracy i charakterystykê przejœciow¹ obwodów 

analogowych. Mo¿esz wyœwietliæ obliczone napiêcia wêz³owe lub pr¹dy
komponentów w tabeli lub na dowolnym wêŸle, wybieraj¹c go kursorem. 

   Symboliczne, Mieszane i Interaktywne
 daj¹cy Ci mo¿liwoœæ badania szerokiej gamy obwodów analogowych i cyfrowych
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Mieszany tryb symulacji
TINA zawiera tak¿e potê¿ny silnik symulacji trybu mieszanego. Jest on oparty 

na algorytmie XSPICE mixed mode i rozszerzony o komponenty MCU i 
VHDL. W swoim obwodzie mo¿esz dowolnie mieszaæ komponenty cyfrowe i 

analogowe TINY, wliczaj¹c mikrokontrolery (MCU) i makra z zawartoœci¹ 
Spice lub VHDL. Mo¿esz modyfikowaæ te komponenty „w locie” w kodzie 

MCU. TINA przeanalizuje czêœci analogowe w trybie analogowym, czêœci 
cyfrowe w cyfrowym i automatycznie

utworzy interfejsy pomiêdzy tymi komponentami. Zapewnia to synchronizacjê 
i szybk¹ zbie¿noœæ.

               Tryb interaktywny
Docelowym testem dla Twojego obwodu jest sprawdzenie, jak zachowuje 
siê w sytuacjach rzeczywistych, przy u¿yciu interaktywnych wejœæ (jak 
keypady, prze³¹czniki) i obserwowanie wyœwietlacza lub innych jego 
wyjœæ. Mo¿esz przeprowadziæ takie testy u¿ywaj¹c Trybu 
Interaktywnego TINA. Nie tylko mo¿esz bawiæ siê sterowaniem, ale 
mo¿esz tak¿e zmieniaæ wartoœci komponentu, a nawet dodawaæ i usuwaæ 
komponenty w trakcie dzia³ania analizy. 
Tryb interaktywny jest tak¿e bardzo przydatny w zastosowaniu 
edukacyjnym i demonstracyjnym, aby dostrajaæ uk³ady na bie¿¹co oraz 
dla tych obwodów, których nie da siê przetestowaæ inaczej, np. obwody z 
prze³¹cznikami, przekaŸnikami, mikrokontrolerami.

Analiza Symboliczna 
Analiza Symboliczna dostarcza wzorów w formie zamkniêtej dla funkcji 
przejœcia, oporu zastêpczego, impedancji lub odpowiedzi analogowych 

uk³adów liniowych. W trybie analizy DC oraz AC, TINA tworzy wzory 
w postaci symbolicznej, lub pó³-symbolicznej. W analizie przebiegu, 

odpowiedŸ jest okreœlona jako funkcja czasu. Zmienne w obwodzie mog¹ byæ 
przedstawione jako nazwy symboliczne lub jako wartoœci, komponent po 
komponencie. W analizie symbolicznej mo¿na obliczyæ i wyœwietliæ zera i 

bieguny obwodów liniowych. Mo¿na tak¿e z powodzeniem przygotowywaæ 
materia³y szkolne oraz podrêcznikowe, drukuj¹c lub kopiuj¹c i wklejaj¹c 

wyra¿enia w dowolnym programie Windows.

Analiza symboliczna

Symulacja w trybie mieszanym

You can play 
with the controls 

both on the 
schematic or on 

Tryb interaktywny

Wsparcie Mikrokontrolerów
TINA zawiera szerok¹ gamê mikrokontrolerów (PIC, AVR, ARM, 8051), które 
mo¿na testowaæ, debugowaæ i uruchamiaæ interaktywnie. Zintegrowany assembler 
i debuger TINA pozwala zmodyfikowaæ lub zdebugowaæ kod i natychmiast 
zobaczyæ rezultat. Mo¿esz tak¿e debugowaæ kod u¿ywaj¹c Schematu Blokowego 
TINA, przegl¹daj¹c wykonywanie kodu blok po bloku. Mo¿esz tak¿e u¿yæ kodu 
binarnego (HEX) i pliku debug (LST) stworzonego przez dowolny standardowy 
kompilator, np. MPLAB dla PIC'ów.

Debugger i obwody MCU 

   5



U¿yj Generatora Uk³adów Cyfrowych, aby stworzyæ 
nieograniczon¹ liczbê dowolnych sygna³ów 
cyfrowych, do u¿ycia jako wymuszenie dla Twojego 
obwodu cyfrowego. Ustal przebiegi czasowe, 
korzystaj¹c z wbudowanego edytora z funkcjami 
wstawiania, powtarzania oraz usuwania lub edytuj 
graficznie za pomoc¹ kursora.

Wyœwietlaj przebiegi analogowe z wielokana³owym 
Analogowym Oscyloskopem Pamiêciowym TINA. 
Mo¿esz wybraæ wyzwalanie wewnêtrzne lub 
zewnêtrzne oraz ró¿ne inne tryby wyzwalania. 
Mo¿esz tak¿e przenieœæ kursor do aktualnego czasu 
pomiaru.

Oscyloskop pamiêciowy

Analizator sygna³ów mierzy i wyœwietla wykresy 
amplitudowo-fazowe Bodego, wykresy Nyquista, 
widmo Fouriera oraz wiele wiêcej. Analiza uk³adów 
jest podobna do analizy sygna³ów, ale mierzy 
parametry S, Z, Y oraz H, wyœwietlaj¹c wykres 
Smitha, biegunowy lub inne.

Analizator Logiczny

Debuguj swój uk³ad cyfrowy z zaawansowanym 
Analizatorem Logicznym. Wybierz dowoln¹ liczbê 
kana³ów i u³ó¿ je w grupy dla lepszego 
zobrazowania. Mo¿esz tak¿e zdefiniowaæ wzorce 
wyzwalania, aby analizator wychwyci³ krytyczny 
segment danych.

Generator Uk³adów Cyfrowych

Symulowane Pomiary z Wirtualnymi Przyrz¹dami
Mo¿esz pracowaæ w symulowanym laboratorium elektronicznym, u¿ywaj¹c szerokiej gamy potê¿nych narzêdzi 
wirtualnych. W przeciwieñstwie do narzêdzi laboratoryjnych nic nie kosztuj¹ i nie wymagaj¹ serwisowania.

Cyfrowy multimetr

Zmierz napiêcia i pr¹dy DC oraz AC, 
opór i czêstotliwoœæ dziêki Cyfrowemu
Multimetrowi TINA. Mo¿esz u¿yæ multimetra
w trybie rêcznym lub automatycznego doboru
zakresów.

Generator funkcji

Analizator sygna³ów i uk³adów

Generuje funkcje sinusoidalne, prostok¹tne,  trójk¹tne oraz dowolne przebiegi 
wirtualne dowolnej czêstotliwoœci. Potê¿ny Tryb Sweep pozwala Ci wybraæ 

czêstotliwoœci pocz¹tkowe/koñcowe,  

 wielkoœæ kroku, czas kroku oraz przejœcia 
pojedyncze lub ci¹g³e.



TINALab II zawiera dwukana³owy Cyfrowy 
Oscyloskop Pamiêciowy, o paœmie od DC do 50MHz, z 

10/12 bitow¹ rozdzielczoœci¹. Dziêki zaawansowanej 
technologii próbkowania ekwiwalentnego, TINALab 
mo¿e otrzymaæ dowolny sygna³ okresowy z wartoœci¹ 
próbkowania ekwiwalentnego do 4GS/s, zaœ w trybie 

próbkowania pojedynczego do 20MS/s.

Zmierz odpowiedŸ czêstotliwoœciow¹ Twojego obwodu w 
czasie rzeczywistym. Generator Funkcyjny TINALab 
wygeneruje rzeczywisty sygna³ swept-sine, przechwyci 
odpowiedŸ i wyœwietli j¹ na Analizatorze Sygna³ów, gdzie 
mo¿e byæ porównana z wirtualnymi (symulowanymi) 
pomiarami. Ustal wymuszenie dla Twojego obwodu 
cyfrowego z Generatorem Sygna³ów Cyfrowych i ogl¹daj na 
16 kana³ach odpowiedŸ cyfrow¹ czasu rzeczywistego 
Twojego obwodu, nawet do 40 MHz.

Mierz sygna³y cyfrowe z analizatorem logiki 
LogiXplorer, daj¹cym 32 kana³y próbkowane 

szybkim zegarem do 500MHz z dwoma 
dodatkowymi wejœciami zegara stanu. LogiXplorer 

zapewnia dwukana³owy próg wyzwalania, 
wielopoziomowe wyzwalanie, pomiar 

czêstotliwoœci, analizator protoko³u i kompresjê 
próbkowania czasu rzeczywistego.

P³ytka ewaluacyjna FPGA
P³ytka Ewaluacyjna FPGA TINALab Spartan-II daje ³atw¹ w u¿yciu, 
niedrog¹ platformê ewaluacyjn¹ do opracowywania projektów 
przeznaczonych do realizacji na uk³adach FPGA serii Xilinx Spartan-II. 
Stwórz swój projekt z TIN¥ u¿ywaj¹c narzêdzi VHDL, zaprogramuj 
p³ytkê TINALab Spartan-II i zbadaj, u¿ywaj¹c prze³¹czników, 
przycisków, diod LED oraz wyœwietlaczy LCD na P³ytce Ewaluacyjnej. 
Dla bardziej zaawansowanych i dok³adniejszych testów, mo¿esz u¿yæ 
Generatora Sygna³ów Cyfrowych i Analizatora Logiki TINALab II, by 
przes³aæ dane do oraz z TINY.

Szybki, ma³y Analizator Logiczny z interfejsem 
USB

LogiXplorer

Badania i pomiary czasu rzeczywistego
TINA to du¿o wiêcej ni¿ program do symulacji z wirtualnymi pomiarami. Mo¿esz zainstalowaæ dodatkowy 

sprzêt, który umo¿liwia pomiary czasu rzeczywistego, sterowane przez wirtualne narzêdzia TINA na ekranie.

Generator Dowolnych Funkcji
Syntezowany Generator Funkcji dostarcza przebiegów 

sinusoidalnych, prostok¹tnych, skokowych, trójk¹tnych, 
oraz dowolnych przebiegów od DC do 4MHz. Dowolne 

przebiegi mog¹ byæ zaprogramowane dziêki 
wysokopoziomowemu, ³atwemu w u¿yciu jêzykowi 

Interpretatora TINA.

Oscyloskop pamiêciowy czasu rzeczywistego

Analizator logiki i sygna³ów czasu rzeczywistego

Z dodatkowym sprzêtem 
TINALab II mo¿esz przeobraziæ 

swój komputer w multifunkcjonalne narzêdzie czasu rzeczywistego do testowania 
i pomiarów, zintegrowany z TIN¥. Multimetr, oscyloskop, analizator sygna³ów, 
analizator logiczny, generator dowolnych przebiegów. Mo¿esz tak¿e podpi¹æ modu³y 
eksperymentalne do nauki, symulowania, pomiarów i wirtualnego rozwi¹zywania 
problemów ca³ego szeregu uk³adów analogowych i cyfrowych.



Analiza Fouriera
Tina oblicza zarówno szereg Fouriera dla sygna³ów okresowych, 
jak równie¿ widmo ci¹g³e dla sygna³ów nieokresowych. Dla 
sygna³ów okresowych, TINA oblicza wspó³czynniki szeregu 
Fouriera oraz zniekszta³cenia harmoniczne. Szereg Fouriera jest 
prezentowany w formie ekspotencjalnej i trygonometrycznej, zaœ 
widmo obrazowane jest jako gêstoœæ amplitudy i fazy lub jako 
gêstoœæ amplitudy komponentów sinusoidalnych i 
kosinusoidalnych. Mo¿esz przeprowadziæ Analizê Fouriera 
bezpoœrednio z menu Analizy lub po Analizie Przebiegu dla 
dowolnej krzywej w oknie wykresu.

Analiza Szumu
Analiza szumu TINA okreœla widmo szumu dla obwodu i mo¿e odnosiæ siê do 
szumu zarówno wejœcia, jak i wyjœcia. Mo¿e byæ tak¿e obliczona moc szumu oraz 
stosunek sygna³u do szumu. TINA mo¿e tak¿e zobrazowaæ szum jako krzyw¹ 
szumu ca³kowitego na wyjœciu, jako funkcjê czêstotliwoœci. Przy obliczaniu tej 
krzywej TINA sumuje wszystkie szumy od czêstotliwoœci pocz¹tkowej do 
okreœlonej maksymalnej czêstotliwoœci i przedstawia to jako szum ca³kowity. 
Analiza Szumu TINA jest oparta na analizie AC, a wyniki mog¹ byæ wyœwietlone i 
wydrukowane w zakresie czêstotliwoœci, podobnie do wykresu Bodego.

   
Przy u¿yciu metody Monte Carlo oraz Najgorszego Przypadku mo¿na ustaliæ 

tolerancje dla elementów obwodu. Wyniki mog¹ byæ oceniane statystycznie przy 
u¿yciu wartoœci oczekiwanych, odchyleñ standardowych i wydajnoœci. 

Przesuwanie kursora po danej krzywej daje odpowiednie wartoœci komponentu, 
aby mo¿na by³o zinterpretowaæ wartoœci ekstremalne. Model tolerancji dla 

ka¿dego komponentu pozwala zastosowaæ rozk³ad jednorodny lub Gaussowski. 
U¿ywaj¹c rozk³adu normalnego, mo¿esz zdefiniowaæ tolerancjê asymetryczn¹ 

lub grupow¹.

Analiza Monte Carlo i Najgorszego Przypadku

Szereg Fouriera

Analiza Monte-Carlo

Widmo szumu ca³kowitego

Nominal curve

Wieloparametrowe narzêdzie Optymalizacji i Projektowania
              Dziêki narzêdziu optymalizacji, TINA zoptymalizuje odpowiedŸ 

uk³adu dla jednej lub wiêcej ustalonych wartoœci docelowych, automatycznie 
zmieniaj¹c wartoœci jednego lub wielu parametrów obwodu. Docelowa 

odpowiedŸ uk³adu (napiêcie, pr¹d, impedancja lub moc) musi byæ 
„monitorowana” przez miernik lub mierniki wczeœniej umieszczone w ¿¹danych 
miejscach. Nieznane parametry obwodu bêd¹ zdefiniowane automatycznie, aby 

obwód wygenerowa³ wyjœcie docelowe. Do znalezienia optimum u¿ywane s¹ 
dwie ró¿ne metody iteracji (zwyk³a i poszukiwania wzorca). Mo¿esz tak¿e u¿yæ 

Narzêdzia Projektowania TINA, które pracuje na równaniach obwodu, aby 
mieæ pewnoœæ, ¿e okreœlone wejœcia daj¹ okreœlon¹ odpowiedŸ.

Zaawansowane Narzêdzia Analizy
Zaawansowane narzêdzia TINY pozwalaj¹ wnikn¹æ g³êbiej w dzia³anie obwodu i zoptymalizowaæ efektywnoœæ.

Optymalizacja filtra 
pasmowoprzepustowego
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Narzêdzie projektowania



      Projektowanie filtrów
TINA zawiera teraz skuteczne narzêdzie projektowania filtrów, które 
pobieraj¹ specyfikacjê filtra (dan¹ w tabeli lub w formie graficznej). 
Nastêpnie TINA okreœla funkcjê przejœcia, odpowiednie wartoœci 
komponentu i wykres Bodego dla tworzonego filtra. Nastêpnie, jeœli 
chcesz umieœciæ filtr w wiêkszym projekcie, mo¿esz przenieœæ jego 
schemat do Edytora Schematów TINA, gdzie mo¿esz dalej analizowaæ i 
modyfikowaæ obwód oraz dodaæ go do projektu. Narzêdzie filtru mo¿e 
realizowaæ filtry pasywne i aktywne, dolnoprzepustowe, 
górnoprzepustowe, pasmowo-przepustowe oraz pasmowo-zaporowe, 
u¿ywaj¹c filtrów Butterworth'a, Chebyshev'a, Odwrotnego Chebyshev'a 
oraz Aproksymacji Eliptycznych. Mo¿esz wybraæ realizacjê filtrów 
aktywnych za pomoc¹ idealnych wzmacniaczy operacyjnych, jak równie¿ 
uproszczonych i dostarczanych przez producenta.

Dla zastosowañ edukacyjnych mo¿esz okreœliæ tak¿e wymagania 
minimalne/maksymalne dla tabeli prawdy z wyra¿enia logicznego i vice versa. 

W Edytorze Automatów Skoñczonych mo¿esz projektowaæ graficznie z³o¿one 
schematy, generowaæ odpowiednie makra kodu VHDL, a nastêpnie przenieœæ je 

do TINY i symulowaæ razem z innymi komponentami i makrami.

Wykres FSM

Dziêki modu³owi Projektowania Logiki TINA, mo¿esz uproœciæ logiczne wyra¿enia tabeli prawdy 
u¿ywaj¹c ró¿nych metod (Veitch-Karnaugh, Quine-McCluskey), narysowaæ uproszczony schemat 

i przenieœæ go do TINY, aby u¿yæ, zmodyfikowaæ lub po³¹czyæ z Twoim obwodem.

Projektowanie logiki i automatów 
skoñczonych

Analiza SMPS
Obwody SMPS (Switching Mode Power Supply – ang. Zmienny Tryb Zasilania) s¹ 
wa¿n¹ czêœci¹ wspó³czesnej elektroniki. Analiza przebiegu potrzebna do symulacji 

takiego obwodu mo¿e zajmowaæ mnóstwo czasu i zasobów komputera. Aby zapewniæ 
wsparcie analizy takich obwodów, TINA dostarcza potê¿ne narzêdzia i tryby analizy. 

Najwiêcej czasu w analizie obwodów SMPS zajmuje osi¹gniêcie stanu ustalonego, 
kiedy poziom DC wyjœcia jest niezmienny, a przebieg wyjœcia ma jedynie lekkie 

falowanie okresowe. Aby znajdowaæ ten stan automatycznie TINA wyposa¿ona zosta³a 
w Solver Stanu Ustalonego. Mo¿esz tak¿e przyspieszyæ analizê opieraj¹c j¹ na 

wartoœciach pocz¹tkowych dostarczonych przez Solver Stanu Ustalonego.

Tabela Karnaugh

Przebieg startowy obwodu SMPS

Projektowanie filtrów

Zdefiniuj parametry uk³adu, analizuj obwody SMPS, a nawet syntezuj filtry i obwody cyfrowe 
z tymi potê¿nymi narzêdziami.

Zaawansowane Narzêdzia Analizy i Syntezy

Wykres Smith’a
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Analiza uk³adów
Analizator uk³adów TINA daje mo¿liwoœæ okreœlenia parametrów S, Z, 
Y, oraz H dla modeli. Mo¿esz wyœwietliæ wynik analizy modelu zarówno 
w oknie wykresu, jak i na ekranie Analizatora Uk³adów. Wyniki mog¹ 
byæ przedstawione w postaci wykresów Smitha, biegunów lub wykresów 
ortogonalnych. Mo¿esz przesuwaæ kursor wzd³u¿ krzywej, aby wyœwietliæ 
wartoœci parametrów S, Z, Y, H modelu. Mo¿esz przeprowadziæ analizê 
modelu zarówno przez analizê AC, jak i przez narzêdzie wirtualne 
Analizator Uk³adów.



                  Animowany widok 3D
TINA posiada potê¿ne narzêdzie do wizualizacji w 3D projektów PCB i innych 
czêœci po³¹czonych z PCB, takich jak baterie, mierniki, przewody, itd. To samo 
narzêdzie jest u¿ywane do wizualizacji wirtualnych prototypów 3D na p³ytkach 
prototypowych. Mo¿esz dowolnie obracaæ swoj¹ konstrukcjê, przybli¿aæ i 
oddalaæ, aby sprawdziæ ka¿dy szczegó³. Dodatkowo mo¿esz „o¿ywiæ” swój uk³ad 
uruchamiaj¹c tryb symulacji interaktywnej w TINIE. Teraz zaœwiec¹ siê diody 
LED, wyœwietlacze LCD poka¿¹ informacje, a Ty mo¿esz u¿ywaæ wszystkich 
interaktywnych kontrolek w swoim projekcie. Korzystaj¹c z tych narzêdzi 
mo¿esz dostosowaæ interfejs u¿ytkownika, dostosowuj¹c go do realnego 
dzia³ania.

Automatyczne i Rêczne Narzêdzia Projektowania
Zaawansowane projektowanie PCB TINA, posiada wszystkie funkcje potrzebne 
do projektowania nowoczesnych, z³o¿onych uk³adów PCB, wliczaj¹c 
wielowarstwowe p³ytki z dzielonymi p³aszczyznami zasilania (split power planes), 
automatyczne rozmieszczanie i trasowanie, poprawianie i ponowne trasowanie, 
prowadzenie œcie¿ek w trybie rêcznym i „follow me”, DRC, anotacja przednia i 
wsteczna, zamiana pinów i bramek, obszary dozwolone i niedozwolone, wymiana 
ciep³a, obci¹¿alnoœæ wyjœæ, warstwy powierzchniowe, widok 3D pod dowolnym 
k¹tem, plik wyjœciowy Gerber i wiele wiêcej.

Tworzenie giêtkich PCB
Giêtkie PCB to PCB z czêœciami elektronicznymi zamocowanymi na 

plastikowym, giêtkim pod³o¿u. S¹ one bardzo popularne we wspó³czesnej 
elektronice, gdzie zajmowana przestrzeñ jest kluczowym kryterium, np. aparaty 
fotograficzne, telefony, itd. TINA wspiera projektowanie giêtkich PCB dziêki 

ró¿nym narzêdziom i bardzo u³atwia ten proces.

Tworzenie 
giêtkich PCB

U¿ywaj¹c widoku 3D TINA, mo¿esz wizualizowaæ 
swój projekt w trójwymiarze, pod dowolnym 

k¹tem, z po³¹czonym sztywnym PCB i czêœciami 
zamontowanymi zarówno na sztywnej, jak i na 

giêtkiej czêœci konstrukcji.

Animated 3D view

Projektowanie Uk³adów PCB

Projektowanie PCB

W pe³ni zintegrowany modu³ projektowania PCB TINA ma wszystkie opcje umo¿liwiaj¹ce projektowanie 
zaawansowanych uk³adów PCB.

Projektowanie PCB
W pe³ni zintegrowany modu³ projektowania obwodów drukowanych TINY ma 
wszystkie narzêdzia, których potrzebujesz do zaawansowanego projektowania 

PCB. Po ukoñczeniu schematu i przeprowadzeniu symulacji, przed rozpoczêciem 
projektowania PCB, TINA sprawdzi ka¿dy komponent w projekcie i zweryfikuje 

jego modu³ PCB (footprint). Kiedy skoñczysz sprawdzaæ modu³y i kszta³ty, u¿yj 
przycisku widoku 2D/3D TINA, aby obejrzeæ te czêœci w widoku 3D. Jeœli s¹ 

jakieœ problemy z komponentem, mo¿esz zmieniæ widok fizyczny klikaj¹c 
dwukrotnie na jego symbolu i wybieraj¹c poprawny widok komponentu.



Rozwi¹zywanie zadañ z TIN¥
TINA ma dwa specjalne tryby dzia³ania do nauki i egzaminowania. W tych 

trybach studenci pracuj¹ z zadaniami pod kontrol¹ TINY, która rozwi¹zuje 
zadania, ale najpierw czeka na odpowiedŸ, sprawdzaj¹c wiedzê. Studenci mog¹ 

u¿ywaæ nazw symbolicznych komponentów i odpowiadaæ za pomoc¹ wzorów 
lub wartoœci liczbowych.  W trybie nauki, TINA ostrzega studenta przed b³êdn¹ 

odpowiedzi¹; w trybie egzaminowania po prostu oceni i zapisze odpowiedŸ. 
Dostêpna jest baza zadañ stworzona przez nauczycieli.

           
   

TINA mo¿e pomóc w rozwi¹zywaniu problemów na wiele sposobów. 
Jednym z nich jest symulowanie b³êdów w programie. Projekt TINY 
mo¿e mieæ kilka „szarych obwodów”, z których ka¿dy zawiera jeden lub 
wiêcej wadliwych elementów. Szare obwody s¹ niewidoczne dla studenta, 
który musi przeprowadziæ odpowiednie pomiary wirtualne, aby odnaleŸæ 
i wymieniæ wadliwy element. Inn¹ mo¿liwoœci¹ jest u¿ycie dodatkowego 
sprzêtu, wstawienie wad do Elektronicznego Modu³u 
Eksperymentalnego TINA, a nastêpnie znalezienie b³êdów za pomoc¹ 
wirtualnych i rzeczywistych pomiarów.

Nauczaj i ucz siê rozwi¹zywania 
problemów

TINA jako narzêdzie do zarz¹dzania nauk¹
TINA automatycznie œledzi i rejestruje ka¿d¹ próbê rozwi¹zywania 

zadañ przez studenta, umo¿liwiaj¹c prowadz¹cemu zajêcia dostarczenie 
odpowiednich informacji. W laboratorium z wieloma komputerami 

sieciowymi, program nadzoruj¹cy TINA pozwala nauczycielowi 
obserwowaæ aktywnoœæ wszystkich studentów oraz skupiæ siê na 

wynikach konkretnego studenta. Mo¿esz u¿yæ wbudowanego Managera 
Egzaminowania, aby tworzyæ swoje w³asne zbiory zadañ wraz z 

rozwi¹zaniami. Mo¿esz tak¿e dodawaæ do swoich zadañ wielopoziomowe 
wskazówki.

Wykrywanie uszkodzeñ z TIN¥

Osobisty trener Tina 

1200 obwodów i zintegrowane e-booki 
TINA mo¿e byæ uzupe³niona zbiorem 1200 przyk³adowych obwodów i 
zadañ, obejmuj¹cych ca³y œwiat elektroniki, od obwodów DC do 
Analogowych i Cyfrowych. Dodatkowo dostêpne s¹ ró¿ne podrêczniki 
czo³owych autorów po³¹czone z obwodami, które o¿ywaj¹ za jednym 
klikniêciem myszki. E-booki s¹ dostêpne w wersjach uczelnianych, 
studenckich i sieciowych i mog¹ byæ zintegrowane z dowoln¹ wersj¹ 
TINY. Zadbaj o œrodowisko i ucz siê z wirtualnych ksi¹¿ek na uczelni, w 
klasie, czy w domu.

Zintegrowane 
E-books

Rozwi¹zywanie problemów z TIN¥

Uczenie siê, Nauczanie oraz Trening
Mocno skierowane na naukê mo¿liwoœci TINY dostarczaj¹ nauczycielom narzêdzia potrzebne do efektywnej, 
wspieranej komputerowo nauki.
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Komponenty

Modele komponentów zawieraj¹:

Biblioteka TINY zawiera ponad 20,000 modeli czêœci i modeli producentów, które mog¹ byæ zmodyfikowane przez u¿ytkownika. Dodatkowo mo¿esz 
tworzyæ nowe komponenty TINY z dowolnego pod-obwodu Spice lub tabeli S-parametrów stworzonych przez siebie, œci¹gniêtych z internetu lub 
dostarczonych przez producenta na p³ycie CD. Inteligentny Manager Biblioteki TINY pomo¿e Ci automatycznie przekonwertowaæ dane producenta 
na pod-obwód TINY

.
Komponenty pasywne: rezystory, potencjometry, termistory, lampki, kondensatory, na³adowane kondensatory, induktory, induktory 

przechowuj¹ce napiêcie, induktory sparowane, cewki nieliniowe, transformatory, przekaŸniki, diody (w tym dioda Zenera, wielokolorowe LED, 
pojemnoœciowe, Schottky'ego, Graetz'a, matryce diod), silniki, linie przesy³owe, bezpieczniki.

Komponenty aktywne: tranzystory bipolarne (NPN i PNP), tranzystory darlingtona, tranzystory MOS (w tym modele BSIM3), JFET (kana³ 
N i P), IGBT, termistory, tyrystory, triaki, idealne lub nieliniowe wzmacniacze operacyjne, modele SMPS œrednie i z przebiegiem, stworzone przez 
producentów modele Spice, komponenty optoelektroniczne: fotodiody, fototranzystory, ogniwa s³oneczne, transoptory.

•ród³a zasilania: Ÿród³a pr¹dowe, napiêciowe, generatory pr¹du, napiêcia, standardowe i zdefiniowane dowolnie przez u¿ytkownika przebiegi, 
PWL, pliki WAV, liniowo i nieliniowo sterowane Ÿród³a (CCCS, VCCS, CCVS, VCVS), Ÿród³o cyfrowe, zegar cyfrowy.

Podstawowe elementy logiczne: bramki AND, OR, NAND, NOR oraz XOR z 2, 3 i 4 wejœciami, bufor, bufor trzystanowy, inverter, inverter 
Schmitt'a, przerzutniki typu D, SR, JK, zatrzask D

Cyfrowe uk³ady scalone: MCU (PIC, AVR, ARM, 8085), seria logiki 4000, seria logiki 74000, VHDL do testowania i budowania w³asnych 
komponentów, biblioteki FPGA i CPLD.

Narzêdzia pomiarowe:  Miernik napiêcia, pin napiêcia, punkt kontrolny (do pomiarów czasu rzeczywistego), amperomierz, strza³ka pr¹du, 
watomierz, miernik impedancji.

Inne komponenty: prze³¹czniki sterowane czasowo, prze³¹czniki sterowane napiêciem, konwertery AD i DA, timery, komparatory, bloki 
sterowane analogowo, rezystory podci¹gaj¹ce, wyœwietlacze 7-segmentowe, keypady, regulatory napiêcia, lampy elektronowe, pasywne i aktywne 
komponenty RF, czwórniki (S, Z, Y,  H).

Wirtualne narzêdzia: Cyfrowy multimetr, generator funkcji, oscyloskop pamiêciowy, rejestrator wspó³rzêdnych, generator sygna³ów 
cyfrowych, analizator logiki, sygna³u, widma i uk³adów.

Dodatkowy sprzêt: rozszerz TINÊ do kompletnego laboratorium z poni¿szymi komponentami sprzêtowymi:
TINALab II: Bardzo szybkie, multifunkcjonalne narzêdzie PC z interfejsem USB zawieraj¹ce:
Multimetr, oscyloskop, analizator logiki, analizator sygna³u, analizator widma, generator funkcji, zasilanie o zmiennym napiêciu i generator funkcji 
cyfrowych. Slot do podpiêcia elektronicznych modu³ów eksperymentalnych
LogiXplorer: bardzo szybki, niewielkich rozmiarów Analizator Logiki, z interfejsem USB.
Elektroniczne Modu³y Eksperymentalne dla TINALab II do zilustrowania dzia³ania obwodów, pomagaj¹ce rozwijaæ umiejêtnoœci rozwi¹zywania 
problemów.
Zestaw rozwojowy FPGA dla TINALab II dostarcza ³atwej w u¿yciu, taniej platformy do rozwoju projektów i aplikacji opartych na serii Xilinx 
Spartan-II FPGA

 

                                                    jest potê¿nym i niedrogim zbiorem oprogramowania do symulacji obwodów i projektowania PCB. Pozwala tworzyæ, 
analizowaæ i symulowaæ w czasie rzeczywistym obwody elektroniczne i ich uk³ady PCB w trybie analogowym, cyfrowym, VHDL, MCU oraz w trybie 
mieszanym. Umo¿liwia tak¿e symulowanie obwodów SMPS, RF, optoelektronicznych generowanie i debugowanie kodu MCU, korzystaj¹c ze 
zintegrowanego narzêdzia schematów blokowych oraz  testowaæ dzia³anie mikrokontrolera w mieszanym œrodowisku obwodu. 

Wyj¹tkow¹ zalet¹ TINY jest mo¿liwoœæ „o¿ywienia” obwodu dziêki dodatkowemu sprzêtowi TINALab II i LogiXplorer pod³¹czanym 
przez port USB, który zamienia Twój komputer w potê¿ne, multifunkcjonalne narzêdzie testowania i symulacji. In¿ynierowie elektroniki znajd¹ w 
TINIE, teraz wzbogaconej o ultra-szybki, wielordzeniowy silnik, proste w u¿yciu, bardzo efektywne narzêdzie, zaœ nauczyciele doceni¹ jej wyj¹tkowe 
mo¿liwoœci edukacyjne.

Rodzaje licencje: DesignSoft dostarcza ró¿ne rodzaje licencji, zarówno dla przemys³u, jak i dla edukacji. 
Dla firm poza indywidualnymi licencjami dostêpne s¹ zni¿ki na kolejne licencje oraz licencje sieciowe o 
ró¿nych mo¿liwoœciach i w ró¿nych cenach. Dla edukacji, oprócz indywidualnych licencji nauczycielskich i 
studenckich, dostêpny jest szeroki wybór licencji sieciowych, wliczaj¹c licencjê uczelnian¹ dla wszystkich 
instytucji. Wraz z licencj¹ uczelnian¹ dostêpne s¹ mo¿liwe do œci¹gniêcia licencje studenckie do u¿ycia w 
domu i na ca³ej uczelni. Skontaktuj siê z DesignSoft lub Twoim lokalnym dystrybutorem, aby uzyskaæ 
wiêcej informacji.

Kompletne laboratorium elektroniczne:
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