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Tematyka artykułu dotyczy obszaru badań związanych z symulacją elektronicznych 
układów analogowych, wykorzystywanych podczas projektowania. Przedstawiono 
właściwości wybranych programów do symulacji układów elektronicznych (Multisim, 
LTSpice IV oraz Protel 99SE), które zdaniem autorów są najczęściej wykorzystywane 
podczas projektowania. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji dla czterech wy-
branych układów (wzmacniacza odwracającego, nieodwracającego, wtórnika i detektora 
wartości szczytowej) oraz porównano je z wynikami pomiarów otrzymanych dla ukła-
dów rzeczywistych. Zaproponowane układy analogowe są układami, które najczęściej 
współpracują z systemami pomiarowymi, a zaprezentowane charakterystyki pozwalają 
ocenić, który program z największym prawdopodobieństwem odzwierciedli rzeczywiste 
parametry układu. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: program symulacyjny, wzmacniacz operacyjny, parametry 
statyczne, parametry dynamiczne 
 

1. WSTĘP 
 

Wzmacniacze operacyjne i odpowiednie konfiguracje ich połączeń znajdują 
szerokie zastosowanie w elektronice analogowej, zwłaszcza w połączeniu  
z czujnikami, których sygnały wyjściowe przyjmują małe wartości. Układy te, 
pracując w pętli sprzężenia zwrotnego, realizują operacje matematyczne (np. 
dodawania, mnożenia), a odpowiedni dobór konfiguracji połączeń oraz wartości 
parametrów zastosowanych elementów ma istotny wpływ na kolejne stopnie 
przetwarzania toru pomiarowego. Podczas projektowania układów analogo-
wych współpracujących z czujnikami pomiarowymi pomocne okazują się pro-
gramy komputerowe, które umożliwiają sprawdzenie poprawności działania 
układu na podstawie symulacji i skorygowanie zaistniałych błędów jeszcze 
przed realizacją praktyczną. 

Istnieje wiele programów umożliwiających ocenę parametrów elektronicz-
nych układów analogowych na podstawie przeprowadzonych symulacji, ale 
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tylko wybrane spośród nich gwarantują odwzorowanie zgodne z układami rze-
czywistymi. W artykule zaprezentowano trzy wybrane programy symulacyjne 
oraz przedstawiono wyniki badań umożliwiające ocenę skuteczności ich działa-
nia. 

Opisano parametry i właściwości układów, na podstawie których przepro-
wadzono ocenę skuteczności symulacji oraz wybrane programy symulacyjne 
pod kątem ich funkcjonalności. Zaprezentowane programy są powszechnie 
wykorzystywane podczas projektowania układów elektronicznych. W ramach 
przeprowadzonych badań poddano analizie statyczne i dynamiczne charaktery-
styki czterech układów: wzmacniacza odwracającego, nieodwracającego, wtór-
nika oraz detektora wartości szczytowej. Charakterystyki te pozwoliły na ocenę, 
który z zaprezentowanych programów z największym prawdopodobieństwem 
odzwierciedli rzeczywiste parametry układu. 
 

2. PROGRAMY SYMULACYJNE UKŁADÓW 
ELEKTRONICZNYCH 

 
W fazie projektowania  układów elektronicznych coraz powszechniej wyko-

rzystywane są programy umożliwiające zasymulowanie poprawności ich dzia-
łania. Rozwiązanie takie pozwala przewidzieć działanie układu i wprowadzić 
odpowiednie poprawki jeszcze przed jego montażem, a wykreślone podczas 
symulacji charakterystyki pozwalają w późniejszej fazie projektowania dobrać 
zarówno odpowiednie elementy układu, jak i ich parametry. Dla tak zaprojek-
towanego układu odzwierciedlenie parametrów w warunkach rzeczywistych 
uzależnione jest od efektywności działania programu symulacyjnego. Z dostęp-
nych aplikacji nie wszystkie gwarantują poprawne działanie, co jest głównie 
spowodowane wyidealizowanymi parametrami modeli matematycznych symu-
lowanych układów. W artykule zaprezentowano programy symulacyjne Multi-
sim, LTSpice IV oraz Protel 99SE, które zdaniem autorów są najczęściej wyko-
rzystywane podczas projektowania układów elektronicznych. 

Pakiet Multisim jest wirtualnym narzędziem firmy National Instruments, 
umożliwiającym budowę i symulację obwodów elektrycznych i elektronicz-
nych. Z jego pomocą można projektować układy, do których dołączane są od-
powiednie przyrządy pomiarowe, a ich obsługa podobna jest do obsługi urzą-
dzeń rzeczywistych. W oprogramowaniu tym istotne jest dokonanie wyboru, 
czy w projekcie będą wykorzystywane elementy idealne, czy rzeczywiste. Wy-
bór elementów rzeczywistych zwiększa czas symulacji i wprowadza stany 
przejściowe, które w układach rzeczywistych są silnie tłumione lub nie są istot-
ne. Zastosowanie elementów idealnych skraca czas symulacji, ogranicza jednak 
dostępną w bibliotece liczbę elementów, a ich parametry nie mają odzwiercie-
dlenia w rzeczywistości. Wyniki symulacji prezentowane są w formie wykre-
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sów lub tabeli, które mogą być zapisane w postaci plików .xls i odczytywane w 
innych programach. Ponadto, w zależności od układów, program dobiera rodzaj 
symulacji oraz kontroluje przepływ informacji między symulatorami, który 
odbywa się automatycznie zapewniając płynność i współdziałanie [1]. 

Program LTSpice IV dostarczany przez firmę Linear Technology wykorzy-
stywany jest podczas projektowania układów elektronicznych, a zwłaszcza na 
potrzeby elektroniki radiowej, techniki cyfrowej oraz energoelektroniki. Każdy 
z elementów dostępnych w bibliotece może być edytowany przez użytkownika, 
możliwa jest zmiana wartości oraz dodanie nowych parametrów. Program cha-
rakteryzuje się przyjazną w użytkowaniu biblioteką, możliwością wykreślania 
wielu charakterystyk oraz obliczania parametrów cieplnych projektowanego 
układu. LTSpice nie ma funkcji rysowania obwodów PCB, istnieje jednak moż-
liwość importu projektu do innego programu, który w taką funkcję jest wyposa-
żony [2]. 

Trzecim testowanym programem jest Protel 99SE, którego następcą jest po-
wszechnie znany Altium Designer. Jest to program wykorzystywany podczas 
projektowania urządzeń elektronicznych, zwłaszcza ze względu na duże możli-
wości w zakresie obwodów drukowanych. Umożliwia on wykreślenie schema-
tu, wyznaczenie charakterystyk symulacyjnych oraz edycję obwodu drukowa-
nego w postaci dwuwymiarowej i trójwymiarowej, co umożliwia wirtualne 
złożenie elementów i wykrycie kolizji mechanicznych. Protel składa się z pod-
programów umożliwiających projektowanie płytek PCB i układów FPGA, trój-
wymiarową wizualizację PCB, kontrolę dopasowania projektu do obudowy 
(wersja Altium) oraz zarządzanie dokumentacją projektową. Program ten za-
wiera w bibliotece 95000 komponentów ze standardem IPC oraz umożliwia 
bezpośrednie połączenie do baz Digi-Key, Farnell lub Newark, które pozwalają 
sprawdzić cenę określonego elementu [3]. 
 

3. UKŁADY TESTOWE 
 

Jak już zaznaczono, skuteczność działania zaprezentowanych programów 
symulacyjnych została określona na podstawie analizy porównawczej wyników 
badań rzeczywistych z symulacyjnymi dla wybranych układów analogowych. 
Badaniu poddano układ wzmacniacza nieodwracającego (rys. 1) i odwracające-
go (rys. 2), wtórnika (rys. 3) oraz detektora wartości szczytowej (rys. 4). Układy 
te są powszechnie wykorzystywane w torach przetwarzania czujników pomia-
rowych i można przypuszczać, że otrzymane wyniki badań potwierdzą się także 
dla innych elementów oraz konfiguracji połączeń [4–6].  

We wzmacniaczu odwracającym (rys. 1) oraz nieodwracającym (rys. 2) war-
tość wzmocnienia określana jest na podstawie wartości rezystancji R1 i R2. W 
ramach prowadzonych badań określono różne wartości wzmocnienia, również 
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takie, które wprowadzały wzmacniacz operacyjny w stan nasycenia [4, 8]. 
Układ detektora wartości szczytowej (rys. 4) zbudowano na bazie prostownika 
aktywnego, co zapewnia jego poprawne działanie przy niskich wartościach 
napięcia badanego [9]. Jego wzmocnienie wynosi 1, podobnie jak wtórnika 
napięciowego (rys. 3), który nazywany jest przetwornikiem impedancji [8, 10].  
 

 
 

Rys. 1. Układ testowy – wzmacniacz odwracający [7] 
 

 
 

Rys. 2. Układ testowy – wzmacniacz nieodwracający [7] 
 

 
 

Rys. 3. Układ testowy – wtórnik [7] 
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Rys. 4. Układ testowy – detektor szczytowy [7] 
 

4. WYNIKI BADAŃ 
 

Dla opisanych w artykule układów testowych przeprowadzono pomiary  
w warunkach rzeczywistych oraz symulacyjne z wykorzystaniem zaprezento-
wanych programów komputerowych. Dla układu wzmacniacza odwracającego  
i nieodwracającego programy sprawdzono dla parametrów statycznych i dyna-
micznych w trzech seriach pomiarów (odpowiednio przy wzmocnieniu 1, 10 
oraz 100). Dla pozostałych dwóch układów przeprowadzono badania statyczne  
i dynamiczne dla jednej serii pomiarów. Napięcia zasilające oraz parametry 
zastosowanych elementów były takie same zarówno w warunkach rzeczywi-
stych, jak i w programach symulacyjnych. Na podstawie badań wykreślono 
charakterystyki rzeczywiste (rys. 5) i symulacyjne (rys. 6) oraz przeprowadzono 
analizę porównawczą uzyskanych wyników. 
 

 
 

Rys. 5. Przykładowa charakterystyka statyczna, wyznaczona na podstawie pomiarów  
dla wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu 1 [7] 
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Rys. 6. Przykładowa charakterystyka statyczna, wyznaczona w programie Multisim  
dla wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu 1 [7]  

 
Podczas badań wartość napięcia zasilającego wzmacniacz operacyjny wyno-

siła ±15 V. Przy pewnej wartości napięcia wejściowego układ nasycał się i jej 
dalszy wzrost nie powodował zmian wartości napięcia wyjściowego. Porównu-
jąc wartości napięcia nasycenia otrzymane w wyniku pomiarów z wynikami 
symulacji można stwierdzić, że zarówno dla wzmacniacza odwracającego  
(tab. 1), jak i nieodwracającego (tab. 2) wartości otrzymane w wyniku symulacji 
są zawyżane. Właściwość taka może być efektem idealizowania wartości ele-
mentów oraz nieuwzględnianiem niedokładności pomiaru.  
 

Tabela 1. Napięcie nasycenia dla wzmacniacza odwracającego [7] 
 
Uwy 

rzeczywiste 

Uwy 
Multisim 

Uwy 
LTSpiceIV 

Uwy 
Protel99SE 

Napięcie nasycenia     
 
Typ układu V V V V 

Wzmacniacz odwracający  
wzmocnienie 1 12,00 13,50 14,00 14,00 

Wzmacniacz odwracający  
wzmocnienie 10 12,00 13,50 14,00 14,00 

Wzmacniacz odwracający  
wzmocnienie 100 12,00 14,00 14,00 14,00 

 
Analizując wyniki dla detektora wartości szczytowej (tab. 3) zauważono, że 

rzeczywiste wyniki badań najlepiej odwzorowuje symulacja w programie LT-
spice, a w programie Multisim najszybciej osiągany jest stan nasycenia. W pro-
gramie Protel niemożliwe było przeprowadzenie symulacji ze względu na ogra-
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niczoną bibliotekę elementów symulacyjnych. W układzie wtórnika nie wyko-
rzystano elementów pasywnych, co mogło spowodować, że wyniki symulacji  
i pomiarów dla układu rzeczywistego są zbieżne (tab. 3). 
 

Tabela 2. Napięcie nasycenia dla wzmacniacza nieodwracającego [7] 
 
Uwy 

rzeczywiste 

Uwy 
Multisim 

Uwy 
LTSpiceIV 

Uwy 
Protel99SE 

Napięcie nasycenia     
 
Typ układu V V V V 

Wzmacniacz odwracający  
wzmocnienie 1 13,50 13,50 14,00 13,50 

Wzmacniacz odwracający  
wzmocnienie 10 12,00 12,00 13,50 12,50 

Wzmacniacz odwracający  
wzmocnienie 100 13,00 13,50 14,00 13,00 

 
Tabela 3. Napięcie nasycenia dla detektora wartości szczytowej i wtórnika [7] 

 
Uwy 

rzeczywiste 

Uwy 
Multisim 

Uwy 
LTSpiceIV 

Uwy 
Protel99SE 

Napięcie nasycenia     
 
Typ układu V V V V 

Detektor wartości szczy-
towej 14,00 12,50 14,00 - 

Wtórnik emiterowy 13,50 13,00 14,00 13,00 
 

W zaprezentowanych programach symulacyjnych sprawdzono również po-
prawność generowania charakterystyk częstotliwościowych. Punktem odniesie-
nia była charakterystyka U2 = f(f), wyznaczona na podstawie badań rzeczywi-
stych (rys. 7). Kształt tej charakterystyki jest zbliżony do wzorców zawartych  
w literaturze i w programach Protel 99SE oraz LTSPice IV możliwe było jej 
wykreślenie (rys. 8). W programie Multisim możliwe było wykreślenie zależno-
ści wzmocnienia Ku od częstotliwości (rys. 9), a nie żądanej U2 = f(f). Niezależ-
nie jednak od wykreślanej charakterystyki każdy z programów symulacyjnych 
wskazywał podobne pasmo przewodzenia w porównaniu do pasma wyznaczo-
nego. 

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, 
że spośród testowanych programów symulacyjnych program Multisim generuje 
wyniki najbardziej zbliżone do rzeczywistych. Charakteryzuje się on także dużą 
funkcjonalnością, obszerną i przejrzystą biblioteką oraz możliwością wygene-
rowania z wykreślonej charakterystyki punktów pomiarowych i konwertowania 
ich do tabeli Excela. Natomiast program Protel 99SE, pomimo możliwości ge-
nerowania charakterystyki U2 = f(f), został oceniony przez autorów najniżej, 
przede wszystkim ze względu na złożony interfejs oraz ograniczoną liczbę ele-
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mentów symulacyjnych dostępnych w bibliotece. Na uwagę zasługuje jednak 
fakt, że jest to program przeznaczony głównie do projektowania płytek PCB,  
a funkcja symulacji jest tylko dodatkiem.  

 

 
 

Rys. 7. Charakterystyka U2 = f(f) wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu 1,  
wykreślona na podstawie pomiarów [7] 

 

 
 

Rys. 8. Charakterystyka U2 = f(f) wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu 1,  
wykreślona w programie Protel 99SE [7] 

 

 
 

Rys. 9. Charakterystyka U2 = f(f) wzmacniacza odwracającego o wzmocnieniu 1,  
wykreślona w programie Multisim [7] 
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5. PODSUMOWANIE 
 

Opisane programy symulacyjne różnią się między sobą nie tylko oferowa-
nym interfejsem, ale również wiarygodnością symulacji podstawowych parame-
trów układów elektronicznych. Przedstawione wyniki badań (tab. 1–3) potwier-
dzają te różnice. Przykładem mogą być wyznaczone parametry statyczne, któ-
rych symulowane wartości były najbardziej zbliżone do rzeczywistych w pro-
gramie Multisim. Innym przykładem mogą być charakterystyki dynamiczne, 
których kształt i zakres częstotliwości różniły się znacząco. 

Wyniki przedstawione w tabelach pozwalają również zauważyć, że dla 
wszystkich programów zastosowanie układów zbudowanych z elementów pa-
sywnych powoduje zawyżanie wartości większości parametrów statycznych  
w stosunku do wartości określonych na podstawie pomiarów. Działanie takie 
wynika z nadmiernego idealizowania parametrów tych elementów i oznacza, że 
zastosowanie tylko układów scalonych zwiększy wiarygodność symulacji.  

Ponadto, na podstawie charakterystyk dynamicznych można stwierdzić, że 
żaden z zaprezentowanych układów nie odzwierciedla stanu rzeczywistego 
i podczas projektowania układów z wykorzystaniem tego typu narzędzi należy 
zwrócić szczególną uwagę na wartości uzyskanych częstotliwości granicznych. 
Porównując te charakterystyki nasuwa się wniosek, że w tej grupie badań naj-
bardziej skutecznym narzędziem okazał się program Protel 99SE, w którym 
możliwe było wykreślenie charakterystyk założonych w badaniach rzeczywi-
stych (w programie Multisim było to niemożliwe).  

Reasumując można stwierdzić, że podczas projektowania toru przetwarzania 
czujników pomiarowych zaproponowane przez autorów pracy programy uzu-
pełniają się wzajemnie i mogą być skutecznie wykorzystywane. Działanie takie 
wymaga jednak szczególnej uwagi oraz krytycznego odniesienia się do wyni-
ków symulacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku precyzyjnych pomiarów 
wielkości nieelektrycznych za pomocą czujników. 
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THE SIMULATION PROGRAMS OF ELECTRONIC ANALOG CIRCUITS 
 

The subject of this article concerns an area related to the simulation of electronic ana-
log circuits used during their designing. The properties of selected programs for the 
simulation of electronic circuits (Multisim, LTSpice IV and Protel 99SE)  were presen-
ted,  which according to the author are most commonly used during their designing. The 
selected simulation results for four selected circuits (the inverting amplifier, the non-
inverting amplifier, the voltage follower and the peak detector) were shown and they 
were compared with the measurements results obtained for real circuits. The proposed 
analog circuits are ones that frequently work with the measurement systems and the 
presented characteristics allow us to evaluate which program is most likely to reflect the 
actual parameters of the cicuit.  
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