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Χιρχυιτ Αναλψσισ Προγραµ|πδφασψµβολ
φοντ σιζε 11 φορµατ
Ασ ρεχογνιζεδ, αδϖεντυρε ασ χαπαβλψ ασ εξπεριενχε νεαρλψ λεσσον,
αµυσεµεντ, ασ ωελλ ασ υνδερστανδινγ χαν βε γοττεν βψ ϕυστ
χηεχκινγ ουτ α βοοκ χιρχυιτ αναλψσισ προγραµ φυρτηερµορε ιτ ισ νοτ
διρεχτλψ δονε, ψου χουλδ πυτ υπ ωιτη εϖεν µορε αλµοστ τηισ λιφε,
σοµετηινγ λικε τηε ωορλδ.
Ωε ηαϖε ενουγη µονεψ ψου τηισ προπερ ασ σκιλλφυλλψ ασ εασψ
ωαψ το αχθυιρε τηοσε αλλ. Ωε µεετ τηε εξπενσε οφ χιρχυιτ αναλψσισ
προγραµ ανδ νυµερουσ εβοοκ χολλεχτιονσ φροµ φιχτιονσ το
σχιεντιφιχ ρεσεαρχη ιν ανψ ωαψ. αχχοµπανιεδ βψ τηεµ ισ τηισ χιρχυιτ
αναλψσισ προγραµ τηατ χαν βε ψουρ παρτνερ.
Χιρχυιτ Αναλψσισ Προγραµ
τηε προφεσσιοναλ χιρχυιτ δεσιγνερ. 5Σπιχε προϖιδεσ Σπιχε σπεχιφιχ
σχηεµατιχ εντρψ, τηε αβιλιτψ το δεφινε ανδ σαϖε αν υνλιµιτεδ νυµβερ
οφ αναλψσεσ, ανδ ιντεγρατεδ γραπηινγ οφ σιµυλατιον ρεσυλτσ. Πλυσ
εασψ ινχλυσιον οφ Σπιχε/ΠΣπιχε→ µοδελσ φροµ α υσερ εξπανδαβλε
λιβραρψ. Τηε φοχυσ ισ ον αναλογ χιρχυιτ αναλψσισ ανδ δεσιγν ατ τηε
χοµπονεντ λεϖελ.
ΡΧ Χιρχυιτ Αναλψσισ: Σεριεσ & Παραλλελ (Εξπλαινεδ ιν Πλαιν ...
Τηε σοφτωαρε αιµσ το συππορτ αλλ κινδσ οφ χιρχυιτ σιµυλατιον
τψπεσ, ε.γ. ∆Χ, ΑΧ, Σ−παραµετερ, Ηαρµονιχ Βαλανχε αναλψσισ,
νοισε αναλψσισ, ετχ. Θυχσατορ, τηε σιµυλατιον βαχκενδ, ισ α
χοµµανδ λινε χιρχυιτ σιµυλατορ. Ιτ τακεσ α νετωορκ λιστ ιν α χερταιν
φορµατ ασ ινπυτ ανδ ουτπυτσ α Θυχσ δατασετ.
Σιµπλιφψ Χιρχυιτ Αναλψσισ βψ Τρανσφορµινγ Σουρχεσ ιν ...
Ι ωουλδ λικε το ρεχειϖε εµαιλ φροµ ΜΙΤξ ανδ λεαρν αβουτ οτηερ
οφφερινγσ ρελατεδ το Χιρχυιτσ ανδ Ελεχτρονιχσ 1: Βασιχ Χιρχυιτ
Αναλψσισ. Τηισ χουρσε ισ παρτ οφ α ΞΣεριεσ Προγραµ Πλαψ ςιδεο
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φορ Χιρχυιτσ ανδ Ελεχτρονιχσ 1: Βασιχ Χιρχυιτ Αναλψσισ
ΡΛ Σεριεσ Χιρχυιτ Αναλψσισ (Πηασορ ∆ιαγραµ, Εξαµπλεσ ...
Ινστεαδ οφ αναλψσινγ εαχη πασσιϖε ελεµεντ σεπαρατελψ, ωε χαν
χοµβινε αλλ τηρεε τογετηερ ιντο α σεριεσ ΡΛΧ χιρχυιτ. Τηε αναλψσισ
οφ α σεριεσ ΡΛΧ χιρχυιτ ισ τηε σαµε ασ τηατ φορ τηε δυαλ σεριεσ Ρ Λ
ανδ Ρ Χ χιρχυιτσ ωε λοοκεδ ατ πρεϖιουσλψ, εξχεπτ τηισ τιµε ωε νεεδ
το τακε ιντο αχχουντ τηε µαγνιτυδεσ οφ βοτη Ξ Λ ανδ Ξ Χ το φινδ τηε
οϖεραλλ χιρχυιτ ρεαχτανχε. . Σεριεσ ΡΛΧ χιρχυιτσ αρε χλασσεδ ασ ...
Ηοω το Υσε Πηασορσ φορ Χιρχυιτ Αναλψσισ − δυµµιεσ
Τηε δεµανδ φορ ελεχτριχ δουβλε−λαψερ χαπαχιτορσ (Ε∆ΛΧσ) ηασ
ρεχεντλψ ινχρεασεδ, εσπεχιαλλψ φορ ρεγενερατιϖε βρακινγ σψστεµσ
ιν ελεχτριχ ορ ηψβριδ ϖεηιχλεσ. Ηοωεϖερ, υσινγ Ε∆ΛΧσ υνδερ ηιγη
τεµπερατυρε οφτεν ενηανχεσ τηειρ δεγραδατιον. Χοντινυουσλψ
µονιτορινγ Ε∆ΛΧ δεγραδατιον ισ ιµπορταντ το πρεϖεντ συδδεν
µαλφυνχτιον ανδ ραπιδ δροπσ ιν εφφιχιενχψ. Τηερεφορε, ιτ ισ υσεφυλ
το διαγνοσε τηε ...
Μαστερ∋σ Χερτιφιχατιον Προγραµ ιν Ελεχτριχ ςεηιχλε ∆εσιγν ...
Προγραµµινγ α χιρχυιτ σιµυλατιον ωιτη ΣΠΙΧΕ ισ µυχη λικε
προγραµµινγ ιν ανψ οτηερ χοµπυτερ λανγυαγε: ψου µυστ τψπε τηε
χοµµανδσ ασ τεξτ ιν α φιλε, σαϖε τηατ φιλε το τηε χοµπυτερ σ ηαρδ
δριϖε, ανδ τηεν προχεσσ τηε χοντεντσ οφ τηατ φιλε ωιτη α προγραµ
(χοµπιλερ ορ ιντερπρετερ) τηατ υνδερστανδσ συχη χοµµανδσ.
Ονλινε−Οφφλινε Χιρχυιτ Σιµυλατορ φορ Αναλογ, ∆ιγιταλ & ΜΧΥ ...
ΓΝΥ Χιρχυιτ Αναλψσισ Παχκαγε (Γνυχαπ) Νγσπιχε, ινχλυδινγ διγιταλ
ΞΣΠΙΧΕ; Θυιτε Υνιϖερσαλ Χιρχυιτ Σιµυλατορ (Θυχσ) Ξψχε, χαπαβλε
οφ σολϖινγ εξτρεµελψ λαργε χιρχυιτ προβλεµσ φροµ Σανδια
Νατιοναλ Λαβορατοριεσ; Προπριεταρψ λιχενσεσ. Ινφινεον ∆εσιγνερ,
φρεε ονλινε, σπεχιαλ ϖερσιον οφ ΤΙΝΑχλουδ λιχενσεδ το Ινφινεον
Τεχηνολογιεσ
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Οφφιχε οφ Προγραµ Πολιχψ Αναλψσισ ανδ Γοϖερνµεντ ...
Αν ιντεγρατεδ χιρχυιτ ορ µονολιτηιχ ιντεγρατεδ χιρχυιτ (αλσο
ρεφερρεδ το ασ αν ΙΧ, α χηιπ, ορ α µιχροχηιπ) ισ α σετ οφ ελεχτρονιχ
χιρχυιτσ ον ονε σµαλλ φλατ πιεχε (ορ ∀χηιπ∀) οφ σεµιχονδυχτορ
µατεριαλ τηατ ισ νορµαλλψ σιλιχον.Τηε ιντεγρατιον οφ λαργε νυµβερσ
οφ τινψ ΜΟΣ τρανσιστορσ ιντο α σµαλλ χηιπ ρεσυλτσ ιν χιρχυιτσ τηατ
αρε ορδερσ οφ µαγνιτυδε σµαλλερ, φαστερ, ανδ λεσσ εξπενσιϖε τηαν
τηοσε ...
Χιρχυιτ Χονστρυχτιον Κιτ (ΑΧ+∆Χ) − Χιρχυιτσ | Λιγητ Βυλβσ ...
Εξαµπλε µυλτιπλε−σουρχε ∆Χ ρεσιστορ νετωορκ χιρχυιτ, παρτ 2 . Βψ
αδδινγ α .δχ αναλψσισ χαρδ ανδ σπεχιφψινγ σουρχε ς 1 φροµ 24
ϖολτσ το 24 ϖολτσ ιν 1 στεπ (ιν οτηερ ωορδσ, 24 ϖολτσ στεαδψ), ωε
χαν υσε τηε .πριντ χαρδ αναλψσισ το πριντ ουτ ϖολταγεσ βετωεεν
ανψ τωο ποιντσ ωε δεσιρε.
Βοψλεσταδ & Νασηελσκψ, Ελεχτρονιχ ∆εϖιχεσ ανδ Χιρχυιτ ...
Τηε Ελεϖεντη Χιρχυιτ σ αναλψσισ φοχυσεδ ον τηε ΣΒΑ σ αυτηοριτψ
το αδοπτ τηε ρυλε ανδ τηε φαχτ τηατ ΠΠΠ λοανσ αρε συβϕεχτ το
εξιστινγ ελιγιβιλιτψ ρεθυιρεµεντσ φορ ΣΒΑ λοανσ.
Ωελχοµε

Σεϖεντεεντη ϑυδιχιαλ Χιρχυιτ οφ Φλοριδα

Παψχηεχκ Προτεχτιον Προγραµ: ΣΒΑ Ισσυεσ Γυιδανχε ον Φιρστ
∆ραω ... τηε Υνιτεδ Στατεσ Χουρτ οφ Αππεαλσ φορ τηε Φιφτη Χιρχυιτ
ρεϕεχτεδ τηε χοµµονλψ υσεδ ανδ αδµιττεδλψ ... Ανψ λεγαλ αναλψσισ
...
Γετ Σταρτεδ ωιτη τηε Βεστ Ελεχτρονιχ Χιρχυιτ ∆εσιγν Σοφτωαρε
Ιτ ισ εσσεντιαλ τηατ ψου ηαϖε α γρουνδ ιν ψουρ χιρχυιτ. Χηοοσινγ α
σιµυλατιον: Χλιχκ ον τηε Σιµυλατε βυττον ον τηε τοολ βαρ ορ υσε τηε
∀Σιµυλατε/Εδιτ Σιµυλατιον Χµδ∀ χοµµανδ. Εναβλε ωηατεϖερ τψπε(σ)
οφ αναλψσισ ψου ωαντ υσινγ τηε Εδιτ Σιµυλατιον Χοµµανδ ωινδοω.
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Τηε λαστ ονε ψου χηοοσε ισ τηε ονε ωηιχη ωιλλ βε δονε ωηεν ψου
σιµυλατε.
∆εσιγνΣοφτ µαιν παγε
Λιστ οφ Χιρχυιτ δεσιγν / αναλψσισ / σιµυλατιον σοφτωαρε. Ηελλο
φριενδσ, Ι ηοπε ψου αλλ γοτ βενεφιτεδ ωιτη ουρ πρεϖιουσ αρτιχλε ον
Ελεχτρονιχ χιρχυιτ δραωινγ σοφτωαρεσ.. Τοδαψ ωε αρε βρινγινγ ψου
α γρεατ χολλεχτιον οφ χιρχυιτ σιµυλατορσ ωηιχη αρε ατ τηε σαµε
τιµε χαν βε υσεδ φορ χιρχυιτ δραωινγ, χιρχυιτ δεσιγν ανδ αναλψσισ
ασ ωελλ.
Χλερκ οφ Χιρχυιτ Χουρτσ − ∆υνν Χουντψ, ΩΙ
Ρεσπονδεντ το στατε φιρεαρµ οωνερσηιπ/ποσσεσσιον. Ιφ φιρεαρµσ
αρε οωνεδ ορ ποσσεσσεδ, ρεσπονδεντ το ινδιχατε τηε τψπε/µακε ορ
µοδελ νυµβερ/σεριαλ νυµβερ/χυρρεντ λοχατιον/ συρρενδερεδ ορ σολδ
οφ ανψ φιρεαρµσ οωνεδ ορ ποσσεσσεδ ιν τηε παστ σιξ µοντησ.
Ευλερ Χιρχυιτ ιν α ∆ιρεχτεδ Γραπη − ΓεεκσφορΓεεκσ
Μεντορ προϖιδεσ ουρ χυστοµερσ ωιτη τηε µοστ χοµπρεηενσιϖε ΙΧ
ιµπλεµεντατιον ενϖιρονµεντ αϖαιλαβλε τοδαψ. Ουρ σολυτιον
χοµβινεσ τηε γρουνδβρεακινγ Ολψµπυσ−ΣοΧ πλαχε−ανδ−ρουτε
σψστεµ, τηε ινδυστρψ στανδαρδ Χαλιβρε πηψσιχαλ ϖεριφιχατιον ανδ
δεσιγν−φορ−µανυφαχτυρινγ πλατφορµ, [χυστοµ/ΑΜΣ], ανδ ουρ
αωαρδ−ωιννινγ µανυφαχτυρινγ τεστ ανδ ψιελδ αναλψσισ προδυχτ
συιτε.
ΧοδεΣκυλπτορ
ΧιρχυιτΣτυδιο ισ α ρεαδψ το πιχκ υπ ανδ γο, προφεσσιοναλ ΠΧΒ
δεσιγν τοολ. Ποωερεδ βψ Αλτιυµ.
ΑππΧΑ∆ − ωοοδσηοτ.χοµ
Τηε γοαλ οφ τηε Χαδενχε → Υνιϖερσιτψ Σοφτωαρε Προγραµ ισ το
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γραντ εασψ αχχεσσ το λεαδινγ ελεχτρονιχ δεσιγν αυτοµατιον (Ε∆Α)
ανδ Τενσιλιχα → προχεσσορ χονφιγυρατιον ανδ εξτενσιον τοολσ φορ
εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ αρουνδ τηε ωορλδ. Ουρ χυστοµερσ ρελψ ον
σκιλλεδ ενγινεερσ εντερινγ τηε ωορκ φορχε. Ασ τηε λεαδερ ιν Ε∆Α, ωε
αρε χοµµιττεδ το ηελπινγ ουρ χυστοµερσ βψ γιϖινγ φυτυρε ενγινεερσ
αχχεσσ ...
ςιρτυοσο Αναλογ ∆εσιγν Ενϖιρονµεντ
Ωηατ ισ Φαυλτ Τρεε Αναλψσισ (ΦΤΑ) Φαυλτ Τρεε Αναλψσισ ισ α τοπ−
δοων, δεδυχτιϖε αναλψσισ ωηιχη ϖισυαλλψ δεπιχτσ α φαιλυρε πατη
ορ φαιλυρε χηαιν. ΦΤΑ φολλοωσ τηε χονχεπτ οφ Βοολεαν λογιχ,
ωηιχη περµιτσ τηε χρεατιον οφ α σεριεσ οφ στατεµεντσ βασεδ ον Τρυε
/ Φαλσε. Ωηεν λινκεδ ιν α χηαιν, τηεσε στατεµεντσ φορµ α λογιχ
διαγραµ οφ φαιλυρε.
.
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