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ТЕМА 5. КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ МОДЕЛЮВАННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ 

 

Історія автоматизації проектування в електроніці (EDA – Electronic 

Design Automation, ECAD - Electronic Сomputer-Aided Design) налічує вже 

близько 40 років. 

На першому етапі в 60 – 70-ті рр. ХХ ст. вирішувалися принципові 

питання створення математичного забезпечення ECAD. До цього в 

електроніці панували експериментальні методи проектування. Перехід до 

комп'ютерних розрахунків і моделювання вимагав розробки адекватних 

математичних моделей схем і конструкцій радіоелектронної апаратури та 



чисельних методів дослідження цих моделей. Тому для першого покоління 

засобів EDA, які представляли собою не пов'язані один з одним програми 

розрахунку друкованих плат і електронних схем, головними були 

формалізація постановок проектних завдань і вибір відповідного 

математичного апарату. Вже з кінця 60-х рр. розвиток EDA в основному 

визначається прогресом мікроелектроніки. Безперервне зростання ступеня 

інтеграції, зменшення проектних норм призводять до збільшення 

складності мікроелектронних виробів, до появи ВІС (Велика Інтегральна 

Схема), потім НВІС (Надвелика інтегральна схема) і УВІС (Ультравелика 

інтегральна схема). У 80-і рр. з'являються технології розробки 

мікропроцесорів і схем пам'яті, замовних і полузамовних НВІС (ASIC – 

Application-Specific Integrated Circuits), в тому числі на програмованих 

логічних мікросхемах – ПЛІС (CPLD – Complex Progammable Logic Device) 

і програмованих вентильних матрицях (FPGA – Field Programmable Gate 

Array). 

Виділяють наступні категорії електронних САПР: 

- моделювання змішаних аналого-цифрових пристроїв; 

- моделювання і синтез логіки для ПЛІС; 

- схемотехнічне і електромагнітне моделювання НВЧ-пристроїв; 

- поведінкове моделювання на рівні структурних схем; 

- проектування друкованих плат; 

- аналіз електромагнітної сумісності; 

- теплове моделювання; 

- проектування топології ВІС; 

- розробка конструкторської документації; 

- розробка технологічних процесів. 

В рамках даного розділу необхідно ознайомитися і мати уявлення про 

САПР, такі як: PSPICE, CircuitMaker, Electronics Workbench, Multisim, 



Micro-Cap і OrCAD. Необхідно чітко розрізняти САПР, призначені для 

моделювання електронних схем і САПР для проектування друкованих плат. 

 

5.1 Спеціалізовані системи автоматизованого проектування 

(САПР) 

 

З одного боку, зростаюча складність електронної апаратури, з іншого 

боку, динамічний розвиток комп'ютерної техніки і успіхи, досягнуті в 

цьому напрямку, призвели до необхідності розробки засобів 

автоматизованого проектування електронних пристроїв і моделювання їх 

окремих вузлів. 

Натепер існує велика кількість спеціалізованих систем 

автоматизованого проектування (САПР), призначених для моделювання 

простих та складних електронних схем. Серед них особливо слід відзначити 

САПР OrCAD, яка дозволяє аналізувати перехідні процеси в цифрових та 

аналогових електронних схемах на етапі їх проектування, а також їх часові, 

амплітудно-частотні та фазо-частотні характеристики. Схемотехнічні 

САПР можуть аналізувати чутливість схеми (реакцію на невеликі зміни 

вхідного сигналу та елементів схеми), спектри сигналів у будь-яких вузлах 

схеми та отримувати інформацію про інші важливі особливості роботи 

модельованої електронної схеми. Іншою важливою відмітною рисою 

схемотехнічних САПР є те, що вони мають величезні бібліотеки 

різноманітних електронних компонентів, що значно спрощує їх 

використання під час проектування реальних електронних схем. 

Проте варто відзначити, що використовувані засоби схемотехнічного 

проектування мають також низку істотних недоліків, серед яких 

насамперед необхідно відзначити такі: 

− складність математичного опису моделей електронних компонент, 

які формуються; 



− складність розвитку бібліотек (існуючі бібліотеки компонент не 

завжди влаштовують проектувальників); 

− відсутність системного підходу до опису моделей електронних 

компонент. 

У цілому зазвичай всі проекти схемотехнічних САПР мають 

описовий характер, а можливості використання в них ієрархічного підходу 

та сучасних засобів модульного програмування є вкрай обмеженими. Усі 

моделі компонент через відсутність у схемотехнічних САПР математичних 

блоків описуються декларативно з використанням засобів лінгвістичного 

програмування, а сучасні засоби візуального програмування 

застосовуються лише для формування моделей електронних схем із 

моделей компонент. Вказані недоліки дещо ускладнюють опис складних 

електронних схем та систем з використанням засобів сучасних 

схемотехнічних САПР. 

Серед систем, призначених для схемотехнічного моделювання 

електронних пристроїв, слід виділити пакети програм Pspice (OrCAD), 

Micro-Cap, Multisim (Electronics Workbench) (National Instruments 

Corporation), а також SIMULINK (MarhWorks). Стисло розглянемо 

можливості декількох програм. 

 

5.1.1 Моделювання електронних схем у програмному комплексі 

SIMULINK 

 

Засоби моделювання програмного комплексу Simulink досить прості 

та зрозумілі для інженерів-проектувальників, оскільки їх побудовано за 

технологією та методами візуального програмування. Simulink  повністю 

інтегрований з MatLab, що забезпечує швидкий доступ до широкого 

спектру інструментів аналізу і проектування. 



Головними блоками програмного комплексу Simulink, які можуть 

бути використані для моделювання електронних схем та систем, є такі 

[Дьяконов В.П. Simulink 5/6/7: Самоучитель / В.П. Дьяконов. — М.: ДМК – 

Пресс, 2008. — 784 с.]: 

− блоки моделей сигналів; 

− блоки моделей реєструвальних пристроїв; 

− математичні блоки, які можуть бути використані для створення 

моделей нових компонентів; 

− блоки нелінійних систем та дискретних сигналів, які містять моделі 

таких електронних пристроїв, як комутатор, мультиплексор, квантувальний 

пристрій, обмежувач сигналу та інших досить складних функціональних 

пристроїв, за допомогою яких будуються сучасні електронні схеми та 

системи; 

− блоки математичної логіки для аналізу особливостей роботи 

цифрових електронних схем; 

− блоки електронних таблиць для створення моделей електронних 

компонент за експериментальними або довідковими даними; 

− блоки для аналізу перехідних процесів у системах керування; 

− блоки електричних та електронних компонент. 

Засоби програмного комплексу Simulink, призначені для 

моделювання електронних схем та систем, постійно розширюються. 

Зокрема, у нових версіях системи додано блоки аналізу сигналів та 

зображень, а також блоки для моделювання телекомунікаційних систем та 

систем надвисоких частот. 

Із засобів проектування, які наявні у програмному комплексі 

Simulink, для опису електронних схем можна ефективно використовувати 

засоби створення підсистем. 

Важливим є також установлення зв’язків між моделями сигналів та 

моделями електронних компонентів. Річ у тім, що безпосередньо подати 



сигнал на електричну або електронну схему у програмному комплексі 

Simulink неможливо, проте можна подати сформований засобами 

системного моделювання сигнал на джерело напруги або на джерело 

струму, яке керується сигналом. Саме ці блоки дозволяють у Simulink 

зв’язувати моделі сигналів із моделями компонент електричних та 

електронних схем. Крім цього, у Simulink не існує окремих моделей опору, 

ємності та індуктивності, проте їх можна легко створити на основі існуючих 

моделей послідовного та паралельного RLC-контурів. Наприклад, для 

створення моделі опору за допомогою паралельного контуру достатньо 

задати необхідне значення опору, значення ємності взяти нульовим, а 

значення індуктивності — рівним нескінченності. Така модель опору буде 

працювати як для постійної, так і для змінної напруги. Вікно програми 

Simulink для створення відповідної моделі показано на рис. 5.1. 

 

 
Рис. 5.1 – Приклад створення моделі опору у  

програмному комплексі Simulink 

 

Для створення моделей нових компонент на основі їх математичного 

опису можуть бути використані математичні блоки та засоби візуального 

програмування. Для опису складних схем зручно використовувати моделі 

підсистем.  



5.1.2 Моделювання схем в програмному середовищі Electronics 

Workbench 

 

Система схемотехнічного моделювання Electronics Workbench (назва 

оновленої версії Multisim) призначена для моделювання та аналізу 

електричних та електронних схем та може аналізувати схеми на постійному 

і змінному струмі (режими АС та DC). 

Для аналізу на постійному струмі визначається робоча точка схеми в 

сталому режимі роботи. Результати цього аналізу не відображаються на 

приладах, вони використовуються для подальшого аналізу схеми. 

Аналіз на змінному струмі використовує результати аналізу на 

постійному струмі для отримання лінеаризованих моделей нелінійних 

компонентів. Аналізувати схеми у режимі АС можна як у тимчасовій, так і 

в частотній областях. 

В Electronics Workbench можна досліджувати перехідні процеси за 

умови впливу на схеми вхідних сигналів різної форми. Програма також дає 

змогу аналізувати цифро-аналогові та цифрові схеми великої складності. 

Electronics Workbench дає змогу розмістити схему так, щоб були чітко 

видно всі з’єднання елементів і одночасно вся схема цілком. 

Програма використовує стандартний інтерфейс Windows і є сумісною 

з програмою P-SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), 

тобто надає можливість експорту та імпорту схем і результатів вимірювань 

в її різноманітні версії. На рис. 5.2 наведено інтерфейс програми, який 

складається з рядка заголовка, рядка меню, панелі інструментів, стрічки 

інструментів із вкладками умовних позначень компонентів (бібліотека 

елементів програми) та робочого поля. 

 



 
 

 
Рис. 5.2 – Інтерфейс програми Electronics Workbench 

 

Наявні в програмі бібліотеки включають у себе великий набір широко 

поширених електронних компонентів, і є можливість підключення і 

створення нових бібліотек компонентів. 

У бібліотеку компонентів програми входять пасивні елементи, 

транзистори, керовані джерела, керовані ключі, гібридні елементи, 

індикатори, логічні елементи, тригерні пристрої, цифрові й аналогові 

елементи, спеціальні комбінаційні та послідовні схеми. 

Активні елементи можуть бути представлені моделями як ідеальних, 

так і реальних елементів. Можливо також створення своїх моделей 

елементів і додавання їх в бібліотеки елементів. Широкий набір приладів 



дає змогу вимірювати різні величини, задавати вхідні впливи, будувати 

графіки. 

Усі прилади зображуються у вигляді, максимально наближеному до 

реального, тому працювати з ними просто і зручно. Результати 

моделювання можна вивести на принтер або імпортувати в текстовий або 

графічний редактор для їх подальшої обробки. 

У програмі використовується великий набір приладів для проведення 

вимірювань: амперметр, вольтметр, осцилограф, мультиметр, Боде-плотер 

(графічний пристрій частотних характеристик схем), функціональний 

генератор, генератор слів, логічний аналізатор і логічний перетворювач. 

Electronics Workbench дає змогу будувати схеми різного ступеня 

складності за допомогою таких операцій: 

− вибір елементів і приладів із бібліотек; 

− переміщення елементів і схем у будь-яке місце робочого поля; 

− поворот елементів і груп елементів на кути, кратні 90°; 

− копіювання, вставлення або видалення елементів, груп елементів, 

фрагментів схем і цілих схем; 

− зміна кольору дротів; 

− виділення кольором контурів схем для зручнішого сприйняття; 

− одночасне приєднання декількох вимірювальних приладів і 

спостереження їхніх показань на екрані монітора; 

− присвоювання елементу умовного позначення; 

− зміна параметрів елементів у широкому діапазоні. 

Усі операції проводяться за допомогою миші та клавіатури. 

Керування тільки з клавіатури неможливо. 

Шляхом налаштування приладів можна виконати таке: 

− змінювати шкали приладів залежно від діапазону вимірювань; 

− задавати режим роботи приладу; 



− задавати вигляд вхідних впливів на схему (постійні й гармонійні 

струми і напруги, трикутні та прямокутні імпульси). 

Графічні можливості програми дають змогу: 

− одночасно спостерігати декілька кривих на графіку; 

− відображати криві на графіках різними кольорами; 

− вимірювати координати точок на графіку; 

− імпортувати дані в графічний редактор, що дає змогу зробити 

необхідні перетворення схеми та виведення її на принтер. 

Разом з тим, програма має ряд обмежень: 

1. Неможливість багатоваріантного аналізу, що не дозволяє отримати 

сімейство характеристик при зміні одного або декількох параметрів 

компонентів. 

2. У програми не передбачено багатоваріантний аналіз при зміні 

температури. 

3. Застосовувані в програмі вимірювальні прилади можуть одночасно 

виводити обмежену кількість графіків, причому осцилограф може 

побудувати графіки напруг тільки в двох точках схеми, а Боде-плоттер 

(Bode Plotter) будує АЧХ і ФЧХ тільки для однієї (обраної) точки схеми. 

Більш того, програма не дозволяє автоматизувати побудову залежностей 

від струмів, напруг і інших параметрів схеми. Ці залежності можуть бути 

побудовані вручну за методиками, що застосовуються для 

експериментальних вимірювань на макетах. 

 

5.1.3 COMSOL Multiphysics 

 

COMSOL Multiphysics це потужне програмне середовище, яке 

створено для моделювання фізичних процесів і здатне розв'язувати 

широкий спектр наукових і інженерних задач з багатьох сфер людської 

діяльності. COMSOL Multiphysics дозволяє моделювати практично всі 



фізичні процеси, які описуються диференціальними рівняннями в 

частинних похідних, в тому числі завдання механіки рідини і газу, теорії 

пружності і пластичності, електрики і магнетизму, поширення хвиль, 

акустики, хімічної технології, геофізики, електрохімії (рис. 5.3). Додаткові 

модулі і продукти LiveLink ™ легко підключаються до робочого процесу 

моделювання, який залишається незмінним незалежно від того, що ви 

моделюєте. 

 

 

Рис.5.3. – Модулі COMSOL Multiphysics 

 

На сайті розробників www.comsol.com/models розміщена галерея 

моделей, де можна докладно познайомитися з можливостями програми. 

COMSOL Multiphysics вміє розв’язувати одновимірні (1D), двовимірні (2D) 

і тривимірні (3D) задачі. При цьому задачі можуть бути стаціонарними 

(шукані функції не залежать від часу), або динамічними (є залежність від 

часу). Інколи доводиться розглядати нульвимірні (0D) задачі, тобто 

розв’язувати просторово незалежні рівняння. Це означає, що задача 



зводиться до пошуку фізичних величин в точках. При цьому вони можуть 

бути сталими (стаціонарна модель) або функціями часу (динамічна модель). 

Чим вище розмірність задачі, тим складніше і триваліше розв’язання. У 

вісесиметричному випадку розмірність задачі можна понизити на одиницю. 

Для цього система виділяє випадки одновимірних і двовимірних 

осесиметричних задач (1D і 2D Axisymmetric). Таким чином, можна 

обирати один з шести можливих варіантів розмірності або їх поєднання. 

При розв’язанні ДРЧП в системі здебільшого використовується метод 

скінченних елементів (МСЕ). Система має налаштовані інтерфейси 

(прикладні режими) для розв’язання задач з різноманітних сфер, таких як 

механіка, електромагнетизм, гідродинаміка, хімія, акустика, 

теплопровідність, дифузія, оптика, опір матеріалів, теорія пружності і 

багатьох інших. COMSOL Multiphysics дозволяє поєднувати несхожі 

фізичні моделі і моделі різних розмірностей, а також дозволяє додавати до 

моделей власні рівняння. З самого початку, не використовуючи визначені 

інтерфейси, можна записати задачу в формі системи рівнянь, яка може 

включати алгебраїчні рівняння (АР), звичайні диференціальні рівняння 

(ЗДР) та ДРЧП.  

Головним режимом роботи програми є робота з графічним 

інтерфейсом користувача (режим COMSOL Desktop), який наведено на рис. 

5.4. 

Переваги пакета COMSOL Multiphysics: 

• моделювання ґрунтується на диференціальних рівняннях в 

частинних похідних (PDE) і дозволяє розв'язувати рівняння методом 

кінцевих елементів; 

• дозволяє розширювати стандартні моделі, що використовують одно 

диференціальне рівняння, в мультифізичні моделі для розрахунку 

пов'язаних між собою фізичних явищ; 

 



 
Рис. 5.4 – Графічний інтерфейс COMSOL Multiphysics 

 

• коефіцієнти PDE задаються у вигляді зрозумілих фізичних 

властивостей і умов, на кшталт, як: теплопровідність, теплоємність, 

коефіцієнт тепловіддачі, об'ємна потужність; 

• використання різних математичних методів для завдання систем; 

• різні види аналізу (стаціонарний і перехідний аналіз, лінійний і 

нелінійний аналіз, модальний аналіз і аналіз власних частот); 

• застосовується кінцево-елементний аналіз разом з сіткою, яка 

враховує геометричну конфігурацію тіл і контролем помилок з 

використанням різноманітних і додаткових численних вирішувачів; 

• дозволяє за допомогою змінних зв'язку (coupling variables) 

з'єднувати моделі в різних геометрії і пов'язувати між собою моделі різних 

розмірностей. 

Послідовність кроків роботи в програмному пакеті на прикладі для 

вирішення диференційного рівняння параболічного типу наведено на блок-

схемі рис. 5.4. 



  
Рис. 5.4 – Блок-схема алгоритма вирішення 

 

Для більш детального освоєння з програмним пакетом COMSOL 

Multiphysics подивіться наступний вебінар перейшовши за посиланням:  

https://drive.google.com/open?id=1UcDLlxOfFw76GTIVf689J1Nec8PBmyGs. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  
 

1. Розшифруйте поняття EDA, ECAD, САПР. Які існують 

категорії електронних САПР?  

2. Які можливості схемотехнічних САПР, їхні переваги і 

недоліки? 

3. Які схемотехнічні САПР, що призначені для моделювання 

електронних схем існують? Опишіть можливості однієї з них. 

 

 



Індивідуальне завдання для кожного студента  

(у кожного свій програмний продукт, не повторювати). 

 

Описати один з програмних продуктів, що використовується для 

моделювання електронних пристроїв (наведені нижче – брати по номеру 

списку в журналі для ЕЕПС-17-1, для ЕЕПСу-18-1 – 14), по такому плану: 

- Виробник та рік виходу, адреса web-сторінки. 

- Для яких задач застосовують? 

- Для яких операційних систем? 

- Коштовна чи безкоштовна ліцензія, чи існують демо-версії і яка 

остання версія продукту? 

- Переваги та недоліки програми, порівняти з найближчими 

конкурентами? 

- Стисло описати інтерфейс програм та методологію роботи в 

пакеті. 

- Навести приклад розрахунку. 

- Додати список використаної літератури. (Обов’язково 

повинні бути книжки, наукові статті, і не більше 30% web-

сторінок). 

 

Оформлювати в файлі формату docx (doc) 5-10 стор. Надсилати на 

мій email: tetyana.frolova@nure.ua 

Строк виконання 6 квітня 

 

 

 

 

 



Список програмних продуктів 

1. TINA 
2. Multisim 
3. LTspice 
4. KTechLab 
5. EasyEDA 
6. Fritzing 
7. Ansys Electronics 
8. Scilab. Electrical System modeling 
9. SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) 
10. OrCAD PSpice Designer 
11. PartSim 
12. Micro-Cap 
13. Circuitlogix 
14. iCircuit 

 


