
Kommentarer til bruk av Architect 
 

-Gå igjennom tutorial T4-1 til T4-33 SAKTE. Det er lett å gi noen av parametrene feil 
navn og da kommer det fort masse feilmeldinger. 
-Pass på at Coventorinstillingene er riktige 
User settings: CFD     Coventor License:  5370@pordoi.ifi.uio.no 
   Solver License: 5370@pordoi.ifi.uio.no 
   Saber License:  5370@pordoi.ifi.uio.no 
-Pass på at Saber Installation har ”External” avhuket. 
-Siden det er noen byggeblokker som skal kopieres og roteres så er det viktig å sørge for at 
den opprinnelige byggeblokken hadde riktige parametere for å ikke kopiere feil videre. 
-Dersom det er noe som mangler i forhold til tutorial er det mulig å åpne den ferdig lagde 
gyro fila som medfølger når tutorialen importeres. Her kan man også sammenligne dersom 
det er noe som er feil. 
-Det anbefales å gå igjennom denne gyroscope design tutorialen selv om vi skal lage noe 
som er en god del enklere. Dette er fordi at da lærer man programmet å kjenne, selv om det 
egentlig ikke er så komplisert. 
-TIPS: Da jeg la inn visse komponenter så manglet det mulighet for å skrive inn 
parametere slik tutorial beskrev, jeg skrev disse inn i noe som kalles 'global variable' 
istedet. Dette medførte feil, så unngå å bruk 'global variable', kopier heller byggeblokken 
fra den ferdiglagde skjematikken. 
 
Feilsøking: 

• Når man har fått opp alle byggeblokker med angitte parametere så skal man utføre 
netlist av skjematikken. Denne kan feile, og dersom den gjør det så kontakt meg 
eller lab ingeniør Yngve Hafting som tilhører forskningsgruppa vår. Da jeg gikk 
igjennom tutorial fant jeg ut at det var noen lese og skrive rettigheter som manglet 
underveis. 

• Når netlist er ferdig og feilfritt (ingen meldinger dukker opp), så skal man utføre 
'simulate gyro'. Det er her det er lett å dukke opp feil da den ferdigkompilerte 
netlisten sjekkes for feil. Sørg for å trykke på “>cmd” som skal befinne seg oppe 
til høyre i programmet etter netlist er utført – den viser transcript og viser da hvor 
feilene er. Det viser seg å være veldig lett å luke bort feilene dersom de oppstår. 
Meldingene i 'transcript' kan være noe kryptisk, så da er det lettere å åpne 
'gyro.sin' fila istedet. Den kan f. eks befinne seg på: 
 
“coventor/Design_Files/Gyroscope/Schematics/gyro.sin” 
 

• Videre i feilsøkningen så anbefales det å åpne denne .sin fila med emacs eller 
lignende siden notepad ikke klarer å lese fila ordentlig. Emacs vil vise linjenr og da 
kan lettere finne ut nøyaktig hvilken parameter som har fått feil tilordning 
 

• Eksempel på feil: 
 
“line 114 of gyro.sin near”=fing_num,”: *** ERROR 
“MAST_UNDEF_NAME*** 



 
Denne indikerer at jeg har skrevet noe feil her, det skal stå finger_num istedet for 
fing_num. Ved å bruke emacs og gå på linje 114 fant jeg: 
 
        origin=origin(straight_comb_stator.straight_comb_stator1)<-
(x=0,y=plate_size_y/2+plate_line_width/2), \ (linje 113) 

        num_fingers=fing_num, \  (linje 114) 
 
Her ser man feilen, men også hvor parameteren er skrevet inn, nemlig hos 
straight_comb_stator. Denne informasjonen fikk man ikke vite fra transcript så derfor 
var det lettere å åpne .sim fila i emacs og se nøyere etter. Jeg har skrevet ned nettopp 
denne feilsøkningsmetoden fordi feil kan oppstå lett fordi det er så mange parametere 
som skal skrives inn. 
 

Generellt: 
Sørg for å ta harmonisk analyse over et BREDT nok spekter. Med få steg vil den runde av 
sveipet ganske kraftig. 
 
Typisk feilmelding: 
-No substrate deformation analysis specified. 
The anchor knot displacement and rotation is set to zero 
 
-Simulering av DC for å finne pull-in kan medføre at antall iterasjoner når taket. Øk antall 
iterasjoner fra 100 til 1000 i 'Algoritm...' taben. 

 


