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ÖZET
Elektronik Workbench (EWB) ve Pspice aslında aynı işi yapan iki devre simülatörüdür. Pspice, EWB den daha uzun zamandır piyasadadır. Pspice programlanabilen bir simülatör iken EWB grafik arabirimli (GUI) li görsel bir simülatördür. Bu görselliği yüzden EWB Pspice göre kullanımı daha kolaydır. Pspice grafiksel ortamda çalışmadığı için başlangıçta öğrenmesi zordur, girişini devre için tanımlanan bir dosyadan alır ve buna uygun bir çıkış üretir. Bu bildiri elektrik ve elektronik devrelerin simülasyonuunda kullanılan yaygın simülatörlerin karşılaştırılmasını ve EWB programının öğrenme kolaylığı açısından temel bilgi eksikliği fazla olan öğrenciler için daha fazla üstünlük sağladığını gösterir. Ancak Pspice ın da araştırma amaçlı çalışmalarda tercih edilen daha güvenilir bir program olduğunu ifade eder. 

1. GİRİŞ
Uzaktan eğitimin oldukça popüler hale geldiği bu dönemde, yeni kurulan akademik kurumlar ve endüstriyel okullardaki nitelikli eğitim verilebilmesi için ayrılan kaynakların yetersizliği, laboratuvar şartlarının yetersizliği daha ucuz ve etkin eğitim imkanının araştırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu amaçla  yer ve donanım bakımından yetersiz şartlarda eğitim gören öğrencilere daha kaliteli laboratuvar deneyimi kazandırmak için bir simülatör kullanımı kullanımı önerilmiştir. Devre Analizi veya Devre Teorisi adlı dersler için geleneksel olarak Devre Laboratuvarına gerek vardır. Bir dönemlik laboratuvar için haftada iki ders saati yeterlidir. Devre Analizi adlı kurs 3 kredilik bir kurs olup ac devre elemanları, fazör yöntemi ile devre analizi, frekans tepkilerinin incelenmesi, ortak endüktanslı devreler, laplace dönüşüm yöntemi ile devre çözümü, aktif ve pasif filitreler gibi konulardan oluşur. 

2. SİMÜLATÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Elektronik workbench (EWB) bilgisayardaki bir elektronik sanal laboratuvardır. Gerçekteki gibi bir workbench üzerinde modellenmiştir.Merkezdeki geniş ekran bir çeşit prototip geliştirme boardu gibi olup elemanlar kütüphanesi sol yandadır. Ölçü aletleri üst satır boyunca sıralanmıştır.

Fare ve mönüleri kullanarak devreleri çalışma sayfasına kurar ve test edersiniz. İhtiyaç duyacağınız herşey sanki el altında hazır gibidir. Devre davranışı gerçeğe benzer olarak simüle edilir ve sonuçlar multimetre, osiloskop, Bode plotter, lojik analizörde veya devreye bağllı olan herhangi bir ölçü aletinde çabucak görüntülenir.

Analog ve dijital devre çizimleri için geniş bir kütüphaneye sahiptir. Ayrıca çok faydalı bir grafik analiz seçeneği vardır.

Ölçü aletleri, sinyal jeneratörü, osiloskop ve Bode plotter ile gerçek bir laboratuvar ortamını simüle eder. Böylece bağlantı şeması ve devresi şekli ile gerçek laboratuvar şartlarındakine eş bir durum sunar. Bu ise bir devre tasarım projesi için ön çalışma veya prototip geliştirme için olanak sağlar. EWB bir simülatörden beklenen analiz seçeneklerinin çoğunu sunar. Bunlar geçici durum, frekans , Dc analizi, transfer fonksiyonu, Fourier analizi, parametrik tarama, hassasiyet analizi ve en kötü durum/Monte Carlo analizidir.

Diyot, op-amp, bipolar transistörler ve alan etkili transistörler gibi aktif devre elemanların parametreleri kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilir. Pspice da bu durum ancak tecrübeli kullanıcıların eleman kütüphane dosyalarında yapabileceği değişikliklerle mümkün olabilir.

EWB nin öğrenci versiyonunda pasif devre elemanlarının kullanım sayısında bir sınır yok iken maksimum izin verilen aktif devre eleman sayısı 30 dur. Pspice ın öğrenci versiyonu ücretsiz olmasına rağmen sadece 16 aktif devre elemanı ve maksimum 65 düğümlü devrelere izin verir. Bu sınırlama op-amp makro modellerinden oluşan bir alt devre içeren devrede kolayca aşılabilir. EWB, Pspice gibi gerilim ve akımlar üzerinde matematiksel işlemler yapmaya izin vermez. Pspice da Probe adlı bir çeşit teorik osiloskop gibi güç, güç katsayısı, Fourier spekturumu gibi fonksiyonel değişkenlerin çizilebildiği bir grafiksel işlemci vardır. Bu ayrıca devre kaynağının veya eleman gerilim ve akımlarının etkin,ortalama ve maksimum değerlerinin bulunmasına izin verir.

EWB hali hazırda sadece Windows ortamında çalışırken Pspice farklı işletim sistemlerinde de çalışabilir.

3. ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ
Öğrencilerle dönem sonunda yapılan görüşme sonucunda oldukça faydalı tepkiler elde edilmiştir. Birçok şikayetin temeli karşılaşılan güçlüklerle ile ilgiliydi. Bazı ilginç geri bildirmler sırasıyla şöyledir;
	Simülasyonlarda kullandığımız transistörler,lojik elemanlar ve diğer devre elemanlarının gerçeğini görmek, test etmek istiyorum. Bu yüzden en azından birkaç kez gerçek laboratuvar ortamında olmak isterim.

Öğretim eleman yardımcıları yazılım kullanımı konusunda uzman olmalı. Özellikle haberleşme ve ödev dosyalarının gönderilmesinde.
Bir grupla çalışmak istemiyorum. Tek başıma neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.
Öğretim elemanı neyi doğru neyi yanlış yaptığımıza dair detaylı geri bildirim yapmalı. Tasarlanan devrelerin çalışıp çalışmadığını gözlemlemek yerine çalışmayan devrelerde niçin ve nedeni konusunda yardım edilmeli.
Bir önceki ödevin sonuçlarına dayalı yeni bir ödev verilmemeli.
Simülasyon yazılımı serbest çalışma laboratuvarında veya kampüs bilgisayar ağında kurulu olmalı ve belirli saatlerde problemlere yardımcı olacak tecrübeli bir üst sınıf öğrencisi olmalı.
EWB yazılımının kullanımı çok kolay. Ben şu anda işyerinde de devre tasarımında kullanıyorum. Devre tasarım aşamaları da öğretilmeli.
Öğretim elemanı verilen ödevlerin üzerinde düzenli çalışma yapılmasının takibinde ısrarlı olmalı.

4. KAZANILAN DENEYİMLER
Dersin ihtiyaçlarının karşılanmasında yeterince zaman ayrılmalı. Çünkü zamanın çoğu yeni ödevlerin hazırlanması,teslim edilen ödevlerin değerlendirilmesi ile geçiyor.
Yüz yüze yapaılan teknik görüşmelere daha çok zaman ayrılmalı.
Ödevlerin teslim tarihinin ve görüşme saatlerinin belirlenmesinde ısarlı olunmalı.
Bazı öğrenciler devre test aşamasında yüz yüze yardıma ihtiyaç duyuyor ve karşılaşılan güçlüklere anında yardım bekliyorlar.

5. SONUÇ
Birçok olumlu yönü itibarı ile EWB temel elektrik ve elektronik devrelerin öğretilmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle projelerin imalat öncesi ön testleri ve prototipinin geliştirilmesinde kullanışlıdır. EWB nin öğrenci versiyonu devre teorisi ve temel elektronik kurslarının öğretiminde zenginleştirici bir potansiyele sahiptir.
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