
 

 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu  
VY_32_inovace_02_ACO_3_ORCAD_15_ OrCAD PSpice –
použití a popis programu 

Název školy  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov  

Autor  Ivo VLK 

Tematický celek  OrCAD PSpice – použití a popis programu 

Ročník  3. 

Datum tvorby  20. 8. 2012 

Anotace  Pracovní list učitele – vzor konstrukční úlohy 

Metodický pokyn  
Připravený materiál slouží jako vzor řešení konstrukční úlohy 
z daného oboru pro vyučujícího, který na jeho základě a podle 
potřeby může vytvářet další modifikované varianty.   

Zdroj obrázků: program OrCAD; učební materiály ze školení uživatelů, ing. Chvastek, D., VUT  
                        Brno - FEI, 2006 (obr. 1) 
                        program OrCAD; učební materiály ze školení uživatelů, VUT Brno - FEI, 2007  
                        (obr. 2) 
Text: autor 

 
 

 

 

 



 

Stránka 2 z 7 

 

Obsah 
1.Historický úvod (proč simulátory a jak vznikly) .................................................................................... 3 

3.Obvody, které lze simulovat ................................................................................................................. 5 

3.1Typy obvodů ................................................................................................................................... 5 

3.1.1Analogový obvod ..................................................................................................................... 5 

3.1.2Digitální obvod ........................................................................................................................ 5 

3.1.3Smíšený obvod ........................................................................................................................ 5 

4.Struktura PSpice v programu OrCAD .................................................................................................... 6 

5. Postup simulace ................................................................................................................................... 7 

1. Založte simulační projekt (viz „založení projektu“) ......................................................................... 7 

2. Nakreslete schéma simulovaného obvodu ..................................................................................... 7 

3. Definujte typ analýzy ....................................................................................................................... 7 

4. Vytvořte netlist ................................................................................................................................ 7 

5. Spusťte simulaci ............................................................................................................................... 7 

6. Analyzujte výsledky simulace ve formě textového výstupu vypočtených dat, nebo grafu. ........... 7 

 

 



 

Stránka 3 z 7 

1.Historický úvod (proč simulátory a jak vznikly) 

Simulace = napodobení reálné věci či jevu, stavu nebo procesu. 
Základním principem je zobrazení některých klíčových vlastností či chování 
zkoumaných systémů. 
 
Rychlý rozvoj techniky po 2. svět. válce a následná studená válka, která vyvolala 
prudký rozvoj letecké a raketové techniky, si vynutily masivní nasazení počítačů pro 
urychlení procesů vývoje. Proto bylo potřeba vytvořit programy umožňující 
modelování dějů, procesů a chování různých konstrukcí.  Vrcholem a zároveň 
začátkem ještě prudšího rozvoje byl vesmírný program USA „Apolo“ a lety na Měsíc. 
Zde byly poprvé ve větší míře nasazeny simulátory elektronických obvodů. Ty 
zaznamenaly v tomto programu tak velký úspěch, že se prostřednictvím dodavatelů 
pro program „Apolo“ rychle rozšířily i do civilního sektoru a staly se nedílnou součástí 
většiny elektrotechnických konstrukčních programů.  

Dnes je použití těchto programů nevyhnutelnou podmínkou dalšího rozvoje, protože 
složitost a komplexnost používaných integrovaných obvodů a množství součástek, 
které obsahují, již dávno svou složitostí přesáhla lidské možnosti. 

Je zřejmé, že připravit návrh elektronického obvodu je složitý proces, který se 
v současné době neobejde bez využití počítače. Schémata různých elektronických 
obvodů můžeme navrhovat prostřednictvím různých programů, které skýtají i další 
možnosti (např. z katalogu přiřazovat reálné součástky, simulovat funkce obvodu 
v různých režimech chodu atd.) K nejvýznamnějším programům v této oblasti patří 
OrCAD společnosti Cadence Design Systems, Inc. 
 
Tato firma později koupila firmu vlastnící práva k simulačnímu programu „PSpice“ 
(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) a připojila ho do svého 
programu OrCAD jako podprogram s názvem „PSpice“ Vznikl tak obvodový 
simulátor, který je v současné době hojně využíván na akademických pracovištích i 
v technické praxi. 
 
Protože simulační část PSpice byla přičleněna k programu OrCAD dodatečně a má 
jinou strukturu dat, musí se při přechodu z OrCAD do PSpice upravit formát dat 
prostřednictvím příkazu „Netlist“ 
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2.PSpice – co to je a co umí 

PSpice je univerzální program pro modelování a analýzu elektrických a 
elektronických obvodů. Vypočítává napětí všech uzlů, proudy vývodů všech 
součástek, nebo totéž v logických úrovních pro číslicové obvody.  

Program PSpice funguje jako virtuální měřicí pracoviště umožňující testování 
elektrických schémat vytvořených prostřednictvím OrCAD.  

Obvod lze analyzovat z různých hledisek. Jako jsou: stejnosměrná analýza, střídavá 
analýza, analýza pracovního bodu, průběh veličin v závislosti na čase, změna 
chování obvodu v závislosti na změně napětí, nebo proudu, nebo kmitočtu zdrojů. 

Prostřednictvím připojování sond do míst obvodu, která nás zajímají, a volbou druhu 
sondy, si můžeme obvod „osahat“ a sledovat změny parametrů v průběhu návrhu a 
vývoje obvodu.  
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3.Obvody, které lze simulovat 

Všechny součástky obvodů, u nichž budeme provádět simulaci musí obsahovat 
fyzikální modely. Tj vybíráme je ze zvláštní knihovny PSpice. 

Knihovnu lze průběžně doplňovat, protože většina světových výrobců součástek 
nabízí zdarma ke stažení ke svým součástkám i modely pro jejich simulaci.  

Základní ideální součástky, ze kterých se skládá většina modelů, jsou 
implementovány přímo do jádra programu. Jsou to: ideální odpor, ideální 
kondenzátor, ideální cívka, ideální zdroje napětí a proudů různých typů a tvarů vlny. 

Všechny vodiče ve schématu jsou považovány za ideální. Tj. nemají žádný vnitřní 
odpor ani jiné parazitní elektrické vlastnosti a nezpůsobují žádné zpoždění signálu.   
Pokud nám takové vedení z nějakého důvodu nevyhovuje (např. zpožďovací linky, 
simulace chování anténního vedení u vysílače, apod.), lze použít zvláštní součástky 
„vedení“ z programu PSpice. U něj lze základní parametry vedení nastavit, nebo si 
vytvoříme vlastní model vedení z ideálních prvků.       

                                                      

3.1Typy obvodů 

3.1.1Analogový obvod 

Obsahuje pouze analogové součástky. 

3.1.2Digitální obvod 

Obsahuje pouze digitální součástky. 

3.1.3Smíšený obvod 

Obsahuje součástky obou typů – analogové i digitální. 
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4.Struktura PSpice v programu OrCAD 

Obr. 1 
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5. Postup simulace 

1. Založte simulační projekt (viz „založení projektu“) 

2. Nakreslete schéma simulovaného obvodu  

3. Definujte typ analýzy 

4. Vytvořte netlist 

5. Spusťte simulaci 

6. Analyzujte výsledky simulace ve formě textového výstupu vypočtených dat, nebo 
grafu.  

Obr. 2 

 

 

 


