Inițiere în simularea circuitelor electronice pasive
1. Scopul lucrării:
Iniţierea studenţilor cu proiectarea asistată de calculator (CAD) a unei scheme
electrice în vederea simulării funcţionării acesteia; iniţierea în realizarea virtuală a unei
scheme electrice.

2. Noţiuni teoretice
Pentru a reduce cât mai mult timpul și costul pe care îl presupune realizarea unui
circuit electronic, pentru testarea funcționării acestuia au fost dezvoltate programe software
speciale care să permită simularea funcționării circuitului astfel încât să fie eliminate sau
corectate greșelile de proiectare înainte de a fi achiziționate componentele necesare. În acest
fel schema electrică concepută cu ajutorul calculatorului reprezentând de fapt o schemă
virtuală.
OrCAD PSpice este un program de simulare care modelează comportamentul circuitelor
ce conţin dispozitive analogice. Folosit cu OrCAD Capture ca intrare pentru schemă, putem
considera că PSpice este un breadboard software pentru circuitul dorit pe care îl putem
folosi pentru testarea şi perfecţionarea schemei înainte de a atinge fizic vreo piesă.
PSpice permite modelarea analogică comportamentală, astfel că putem descrie blocurile
funcţionale ale circuitului folosind expresii matematice şi funcţii.
PSpice simulează circuitul şi calculează caracteristicile sale. De asemenea, PSpice poate
transfera datele către programul PROBE pentru reprezentări grafice astfel încât utilizatorul să
poată vizualiza diverse forme de undă ca şi cum ar efectua măsurătorile cu ajutorul unui
osciloscop.
Componentele circuitului sunt reprezentate cu ajutorul simbolurilor standard ale
acestora.
PSpice are numeroase modele de componente prestabilite ai căror parametrii pot fi
variaţi pentru a optimiza un anumit dispozitiv.
PSpice are biblioteci analogice şi digitale ale componentelor standard care îl fac util
într-o gamă variată de aplicaţii.
Componentele sunt grupate în biblioteci funcţionale cum ar fi ANALOG.olb ce conține
rezistoare, condensatoare, bobine etc. Alte tipuri de componente al căror comportament poate
fi modelat respectiv simulat în PSpice sunt: diode, tranzistoare bipolare, MOSFET, IGBT,
linii de transmisie, miezuri magnetice.
PSpice permite modificarea unui număr mare de parametrii (frecvenţa, temperatură,
etc.) ai componentelor, nu doar valoarea nominală a mărimilor caracteristice.
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Pentru a putea testa funcţionalitatea unei scheme avem nevoie de aparate de măsură
cum ar fi ampermetre, voltmetre, multimetre, osciloscoape. Calculatorul ne permite să avem
acces la astfel de instrumente de măsură virtuale. Dacă în realitate pentru testarea funcţionarii
unei scheme avem nevoie de instrumente de măsură precum cele din figura 1 dar şi de
componente şi suport pentru conectarea lor cum se vede în figura 2, în cazul testării
circuitului cu calculatorul totul se află în programul dedicat simulării funcţionării circuitului şi
va arăta ca în figura 3.

a. Osciloscop

b. multimetru

c. voltmetru

Fig. 1. Aparate de măsură

a. Sursă tensiune b. condensatoare
c. rezistoare
d. cablaj imprimat FR4
Fig. 2. a. Sursă tensiune; b. condensatoare; c. rezistoare; d. cablaj imprimat FR4
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a. Schema electrică şi punct de măsură (tensiune)
b. Caracteristica tensiune-frecvenţă
Fig.3. a. Schema electrică şi voltmetru; b. osciloscop
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3. Desfășurarea lucrării
Deseori în realizarea circuitelor electrice apar unele discrepanţe între ceea ce se doreşte
a fi realizat şi ceea ce a fost realizat. Pentru a elimina aceste discrepanţe este bine ca schemele
electrice să fie testate şi perfecţionate înainte de a fi realizate fizic. Dacă iniţial se realizau
prototipuri care erau testate şi perfecţionate (metodă ce presupune realizarea fizică a
circuitului aşadar anumite costuri) ulterior au fost dezvoltate softuri specializate care pot face
acest lucru, aşadar nu avem nevoie de componente, placi de test, aparate de măsură şi nu
există riscul ca acestea să fie distruse în caz că există anumite greşeli de proiectare.
Un astfel de program software este PSpice. Acesta permite simularea şi testarea
schemelor electrice pe baza modelelor componetelor din biblioteca acestuia.
În realizarea fizică a unui circuit avem nevoie de schema circuitului, componente de
circuit, placă de test, ciocan de lipit pentru a conecta componentele împreună, aparate de
măsură pentru testarea funcţionalităţii etc..
În cazul testării funcţionalităţii cu ajutorul calculatorului avem nevoie de schema
electrică, un soft specializat în realizarea şi simularea schemelor electrice şi de cunoaşterea
modului de lucru a acestui program.
În continuare este prezentată modalitatea de simulare a funcționarii cu ajutorul
calculatorului a unor scheme electrice elementare.

3.1. Simularea funcționării unui divizor de tensiune utilizând OrCAD
Capture CIS-Lite
Divizorul de tensiune – este un circuit format din două rezistoare conectate în serie şi
alimentate cu o sursă de tensiune. Pe fiecare rezistor cade o fracţiune din valoarea tensiunii de
alimentare în funcţie de valoarea rezistorului respectiv.
În figura de mai jos este reprezentat un divizor de tensiune rezistiv.
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Fig. 4. Divizor de tensiune
În acest circuit, tensiunea de intrare VI se divide pe cele 2 rezistoare R1 şi R2, care
formează divizorul rezistiv de tensiune. Valoarea tensiunii de ieşire V0 se poate calcula cu
formula :
𝑅2
𝑉0 =
∙𝑉
𝑅1 + 𝑅2 𝐼

În cele ce urmează vor fi prezentate etapele ce trebuie parcurse în vederea simulării
circuitului.
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3.1.1. Crearea unui proiect în OrCAD Capture CIS-Lite
1. Se deschide OrCAD Capture CIS-Lite;
2. Din meniul File al programului Capture, se alege comanda New, şi apoi comanda
Project:

Fig. 5. Crearea unui nou proiect

3. Se introduce un nume pentru proiectul nou creat;
4. Se dă click pe butonul Browse pentru a specifica locația unde se va salva noul proiect;
5. Se selectează utilitarul Analog or Mixed A/D (acesta este utilitarul folosit pentru
simulări PSpice) şi se dă click pe OK.

Fig. 6. Alegerea utilitarului necesar simulării

6. Se va bifa Create a blank project.
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Fig. 7. Alegerea modelului de proiect

7. Se dă click pe butonul Finish şi se va crea noul proiect (va apărea o pagina de lucru ca
în fig. 8).

Fig. 8. Pagina de lucru în OrCAD Capture

3.1.2. Realizarea schemei electrice în pagina de lucru
În figura 9 este prezentată bara de unelte din partea dreaptă a paginii de lucru. Aceasta
va fi des utilizată în crearea circuitelor.

Fig. 9. Bara de unelte

Etapele realizării divizorului de tensiune:
1. Alegerea componentelor pasive de circuit şi a sursei de alimentare
Din biblioteca Analog.olb se alege R/analog, iar din biblioteca Source.olb se alege
VDC/VAC/VSIN în funcție de tipul analizei realizate. Plasarea componentelor în
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pagina de lucru se face dând click pe componenta ce se dorește a se utiliza şi
automat aceasta va apărea in pagina dvs. de lucru, iar cu un singur click aceasta
poate fi poziționata oriunde se dorește în interiorul paginii. Pentru a deselecta o
componenta se apăsa tasta ESC.
Obs: Pentru a roti o componenta se apăsa tasta R atunci când componenta este
selectată. Selecţia componentei se face cu un click pe mouse.
În cazul în care în partea dreapta a paginii de lucru nu apare fereastra cu biblioteci,
aceasta poate fi activată prin selectarea butonului Part
din bara de unelte (vezi fig. 9).
Pentru a adăuga o bibliotecă nouă se da click pe „Add” (vezi fig. 10) ce se afla în bara din
dreapta a paginii de lucru.

Fig. 9.Adăugarea unei biblioteci
2. Pentru a introduce planul de masă în circuit se dă click pe Ground
(din bara
de unelte aflată în partea dreaptă a paginii de lucru) (vezi fig. 9). Se va deschide o
fereastră ca în figura următoare de unde se selectează 0/CAPSYM:

Fig. 10. Alegerea planului de masa
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3. După ce toate componentele au fost adăugate acestea trebuie conectate. Conectarea
se realizează prin selectarea butonului Wire
din bara de unelte dând click pe
terminalele componentelor ce urmează a fi conectate. Butonul se deselectează prin
apăsarea tastei ESC.
4. Pentru a schimba valoarea unei componente se dă click pe valoarea ce se dorește a fi
schimbată, iar în caseta care va apărea se va schimba vechea valoare cu cea nouă
(dacă avem ca unitate de măsura ohm vom trece doar valoarea rezistenţei fără
simbol. În cazul kiloohmilor vom trece valoarea urmată de litera „k”, iar în cazul
mega ohmilor vom trece valoarea urmată de „meg”);
5. După salvarea proiectului, divizorul de tensiune va arăta ca în figura de mai jos:

Fig. 11. Schema divizorului de tensiune realizată în OrCAD Capture

Obs: 1. Din motive de siguranță, proiectul se va salva periodic!
2. Dacă în dreptul paginii de lucru şi al proiectului apare „*” înseamnă că acesta
nu este salvat (vezi fig. 12).

Fig. 12. Proiect nesalvat

După ce toate componentele, inclusiv planul de masă, au fost adăugate şi conectate între
ele conform schemei se poate trece la testarea circuitului.
3.1.3. Setarea parametrilor în vederea simulării în PSpice
Pentru a trece din programul Capture în programul PSpice , adică pentru a crea profilul
de simulare se procedează astfel:
1. Din bara de meniuri (din partea de sus a paginii) se selectează PSpice, New
Simulation Profile:

Fig. 13. Crearea profilului de simulare
2. Se adăuga numele profilului de simulare (același ca cel al proiectului) în fereastra
care apare (vezi fig. 14):
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Fig. 14. Denumirea profilului de simulare

3. Se dă click pe butonul Create;
4. Va apărea următoarea fereastra unde se va selecta, în funcție de tipul analizei în
PSpice modelul de simulare cerut:

Fig. 15. Fereastra cu setările de simulare

5. După ce toate setările au fost făcute se va da click pe butonul Apply şi apoi pe OK;
6. Pentru a edita un profil de simulare se selectează PSpice din bara de meniuri şi după
se selectează Edit Simulation Profile. Aici se vor face modificările necesare;
7. Se pun markeri la intrarea şi la ieșirea circuitului în funcție de ceea ce se cere în
modelul de analiză ales. Markeri se găsesc în bara de meniu a programului. Aceștia
se selectează dând click pe marker-ul V/I/W (in funcție de cerință) şi plasarea lui,
printr-un click, în punctul unde vrem să îl adăugăm:

Fig. 16. Markeri

8. Pentru a începe simularea se selectează PSpice din bara de meniuri şi după se
selectează Run sau din bara de sus se dă click pe butonul Run sau se apăsa de la
tastatură F11.
În cele ce urmează se va realiza câte un profil de simulare în Pspice a divizorului
de tensiune pentru fiecare din cele 4 tipuri de analiză (Bias Point, DC Sweep, AC
Sweep/Noise, Time Domain) ținându-se seama de specificațiile fiecărui tip de analiză in
parte:
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1. Bias point (punct static de funcționare):
• această analiză este setată dacă în câmpul Analysis type se selectează opţiunea
Bias Point (vezi fig. 17.).

Fig. 17. Selectarea analizei Bias Point
în cazul în care, din câmpul Options, se selectează opţiunea Temperature
(Sweep), dacă se bifează câmpul Run the simulation at temperature, se
poate seta în câmpul asociat acestei opţiuni temperatura la care se va realiza
analiza (în exemplul prezentat este de 50˚C). Dacă opţiunea Temperature
(Sweep) nu este bifată, simularea se va efectua la temperatura implicita de
25˚C- considerată temperatura camerei.
• se da click pe butonul Apply, şi apoi pe OK;
• după simularea circuitului (prin apăsarea butonul Run), pentru a apărea
valorile tensiunilor, curenților şi ale puterilor pe circuit (pentru determinarea
PSF-ului) se vor selecta butoanele V, I şi W din bara de meniu:

•

Fig. 18. Selectarea butoanelor pentru determinarea PSF-ului
•

în urma simulării Bias Point circuitul trebuie să arate ca în figura 19:

Fig. 19. Analiza Bias Point a divizorului de tensiune (R1=100Ω, R2=100Ω, V1=10V)
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Obs: Se folosește pentru determinarea tensiunilor continue între nodurile circuitului şi
referința (masa) circuitului şi a curenților continui prin ramurile circuitului.
Analiza poate fi efectuată numai dacă în circuit există o sursă de tensiune sau curent
continuu (de exemplu sursa de tensiune continuă VDC).
Acest tip de analiză corespunde măsurării practice cu multimetrul a valorii curenţilor
şi tensiunilor din circuit. Valorile măsurate sunt afişate în mod direct pe circuit.
2. DC sweep:
• această analiză este setată dacă în câmpul Analysis type se selectează opţiunea
DC Sweep. Analiza poate fi efectuată numai dacă în circuit există o sursă de
tensiune sau curent continuu (de exemplu sursa de tensiune continuă de tip VDC).

Fig. 20. Selectarea analizei DC Sweep

• parametrii analizei se introduc astfel:
- în câmpul Sweep variable se selectează denumirea sursei a cărei mărime va fi
variată, iar în câmpul Name se precizează numele acesteia, aşa cum este
specificat în schema electrică. În exemplu nostru, în schema electrică există o
sursă de tensiune continuă V1. În cazul în care se doreşte a se analiza
comportamentul circuitului pentru cazul în care sursa V1 ia mai multe valori,
numele V1 trebuie trecut în câmpul Name.
- în câmpul Sweep type se selectează modul în care se va realiza variaţia valorii
mărimii electrice a sursei precizate în câmpul Name, iar în câmpurile Start
value, End value şi Increment se precizează domeniul de valori în care se
realizează variaţia respectivă, precum şi pasul de variaţie. În exemplul nostru,
V1 se va varia liniar, în intervalul 0-10V, cu un pas de 0,1V. În acest mod se
vor putea afla valorile mărimilor electrice ale circuitului pentru oricare din
valorile stabilite pentru V1.
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Fig. 21. Adăugarea parametrilor analizei DC Sweep

• se apăsa butonul Apply, după butonul OK;
• se pun markeri de tensiune la intrarea şi la ieșirea circuitului;
• se începe simularea prin apăsarea butonului Run;
• în urma simulării formele de undă ale tensiunii de intrare, respectiv tensiunii de
ieșire din Pspice sunt următoarele:

Fig. 22. Formele de unda ale tensiunii de intrare şi de ieșire ale divizorului de tensiune generate de
programul Pspice în urma simulării DC Sweep

Obs: Se folosește pentru determinarea variației unei mărimi electrice a circuitului
determinată de variaţia valorii mărimii electrice a unei surse a circuitului.
Este utilă pentru determinarea caracteristicilor statice de funcţionare ale dispozitivelor
din circuit.
3. AC Sweep/Noise:
• pentru realizarea acestui tip de analiza se va înlocui VDC o tensiune de semnal mic
VAC din biblioteca Source.olb. Se remarcă faptul că o sursă de tipul VAC are 2
câmpuri distincte:
- Vac – reprezintă amplitudinea tensiunii variabile;
- Vdc – reprezintă valoarea medie a tensiunii variabile.
• divizorul de tensiune va arăta astfel:
11

Fig. 23. Divizorul de tensiune cu sursa de semnal mic

•

această analiză este setată dacă în câmpul Analysis type se selectează opţiunea AC
Sweep/Noise. Analiza poate fi efectuată numai dacă în circuit există o sursă de semnal
mic (tensiune/curent), de exemplu sursa de tensiune de semnal mic VAC.

Fig. 24. Selectarea analizei AC Sweep/Noise

•

parametrii analizei se introduc astfel:
- în câmpul AC Sweep Type se precizează modul de baleiere a frecvenţei sursei de
semnal (se va selecta Logaritmic) iar în câmpurile Start frequency, End frequency,
respectiv Points/Decade se precizează domeniul de valori în care se realizează variaţia
frecvenţei, respectiv numărul de puncte/decadă în care se va realiza simularea (decadă
= intervalul de valori între 2 puteri consecutive ale lui 10). În exemplul nostru,
domeniul de variaţie al frecvenţei sursei de semnal V1 este [0,1Hz÷10MHZ], iar
numărul de puncte pe decadă=10.
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Fig. 25. Adăugarea parametrilor analizei AC Sweep/Noise

•
•

se apăsa butonul Apply, după butonul OK ;
se pun markeri de tensiune la ieșirea circuitului şi se începe simularea prin apăsarea
butonului Run. În urma simulării AC Sweep/Noise formele de undă ale tensiunii de
intrare, respectiv tensiunii de ieșire din Pspice sunt următoarele:

Fig. 26. Formele de undă ale tensiunii de intrare şi de ieșire ale divizorului de tensiune generate de
programul Pspice în urma simulării AC Sweep/Noise

Obs: Se folosește pentru determinarea variaţiei în frecvenţă a mărimilor electrice ale
circuitului.
Este utilă pentru determinarea caracteristicilor de frecvenţă ale circuitelor.

4. Time Domain (Transient):
•

pentru realizarea acestui tip de analiza se va înlocui VAC o tensiune sinusoidala VSIN
din biblioteca Source.olb . Se remarcă faptul că o sursă de tipul VSIN are 3 câmpuri
distincte:
- VOFF – reprezintă valoarea medie a tensiunii sinusoidale;
- VAMPL – reprezintă amplitudinea tensiunii sinusoidale;
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•

- FREQ - reprezintă frecvenţa tensiunii sinusoidale (pentru divizorul de
tensiune se va utiliza o frecvenţă de 1kHz).
divizorul de tensiune va arăta astfel:

Fig. 27. Divizorul de tensiune cu sursa de semnal sinusoidal

•

această analiză este setată dacă în câmpul Analysis type se selectează opţiunea Time
Domain (Transient). Analiza poate fi efectuată numai dacă în circuit există o sursă de
semnal (tensiune/curent) pentru care este precizată forma de undă (de exemplu sursa
de tensiune sinusoidală - VSIN, sau dreptunghiulară - VPULSE, etc.).

Fig. 28. Selectarea analizei Time Domain

•

parametrii analizei se introduc astfel:
- în dreptul secţiunii Run to time se introduce valoarea parametrului care
controlează numărul de perioade ale semnalului vizualizat şi care se calculează cu
formula:
n×T
unde n=numărul de perioade vizualizate;
T = valoarea perioadei sursei de semnal din circuit.
Valoarea perioadei T se determină cu relaţia:
1
T [sec unde ] =
FREQ [ hertzi ]
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-

Pentru exemplu nostru, deoarece frecvenţa semnalului sinusoidal este de 1kHz,
perioada T=1ms.Vom considera că vor fi vizualizate 5 perioade, deci n=5, de
unde parametrul Run to time=5m (5 milisecunde).
în dreptul secţiunii Maximum step size se introduce valoarea parametrului care
controlează precizia cu care se efectuează simularea; valoarea acestui parametru
trebuie să fie mult mai mică decât cea din secţiunea Run to time. În cadrul
lucrărilor de laborator, valoarea acestui parametru va fi egală cu:
Run _ to _ time
Maximum _ step _ size =
100

Fig. 29. Adăugarea parametrilor analizei Time Domain

•
•

se apăsa butonul Apply, după butonul OK ;
se pun markeri (sonde) de tensiune la intrarea şi la ieșirea circuitului şi se începe
simularea prin apăsarea butonului Run. În urma simulării Time Domain formele de
unda ale tensiunii de intrare, respectiv tensiunii de ieșire din Pspice sunt următoarele:

Fig. 30. Formele de undă ale tensiunii de intrare şi de ieșire ale divizorului de tensiune generate de
programul Pspice în urma simulării Time Domain

Obs: Se folosește pentru determinarea variaţiei în timp a mărimilor electrice ale circuitului.
Este utilă pentru vizualizarea tensiunilor/curenţilor variabili – a formelor de undă a
acestor mărimi, echivalentă utilizării practice a unui osciloscop.
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3.2. Analiza răspunsului în frecvență al unui circuit RC utilizând PSpice
Filtrele „trece–sus”– sunt filtre care permit să treacă neatenuate sau foarte puţin atenuate
semnalele cu frecvenţe peste o anumită valoare numită frecvenţă de tăiere. În jurul frecvenţei
de tăiere, semnalul de ieşire are amplitudinea 0,707 din amplitudinea semnalului de intrare. În
figura de mai jos (Fig. 31) este reprezentat un filtru trece sus.
Frecvența de tăiere se calculează cu relația:
𝑓𝑡 =

1
2∙𝜋∙𝑅∙𝐶

Se realizează schema circuitului RC (Fig.31) în Orcad:

Fig. 31. Filtru RC
Tipul de sursă ales este VAC (cu valorile parametrilor din figură) din biblioteca
Source.olb. Condensatorul este selectat ca şi rezistorul din biblioteca Analog.olb.
Creăm un profil pentru simulare: PSpice>New Simulation Profile> denumim
simularea>apăsăm Create> Selectăm la tipul de analiză: AC Sweep> Selectăm la tipul de
analiză AC Logaritmic> Selectăm frecvenţa de început respectiv sfârşit şi numărul de puncte
(Fig.32).

Fig. 32. Setarea parametrilor simulării
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Punem un marker pentru tensiune apoi RUN (Fig.33).

Fig.33. Răspunsul în frecvență al filtrului RC
Vom alege şi pentru axa y tipul logaritmic: Plot>Axis Setttings (Fig.34)>RUN(Fig.35).

Fig.34. Setarea parametrilor
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Fig. 35. Semnalul la ieşirea filtrului
3.3. Răspunsul în regim tranzitoriu al filtrului RC
Se va analiza răspunsul în regim tranzitoriu al filtrului RC de mai jos.
Se realizează schema din figura 36.

Fig.36. Filtru RC
Observăm că tipul sursei de alimentare este VDC pentru acest tip de analiză.
Creăm un profil pentru simulare: PSpice>New Simulation Profile> denumim
simularea>apăsăm Create>Selectăm la tipul de analiză: Time Domain şi se vor face setările
din figura de mai jos.
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Fig. 37. Setarea parametrilor simularii
Vom pune la ieşirea circuitului un marker de tensiune. Vor fi necesare anumite setări
iniţiale pentru condensator: se încarcă de la 0: selectăm condensatorul şi dăm Edit> Edit
Properties >selectăm la IC valoarea 0 şi închidem fereastra (Fig.38)>RUN (Fig.39)

Fig. 38. Editorul de proprietăţi al condensatorului pentru setarea valorii IC la zero

Fig 39. Semnalul la ieşirea filtrului RC
3.3. Circuit RLC simplu
Se realizează schema circuitului RLC paralel din figura de mai jos. Tipul sursei de
alimentare este VPUSE cu parametrii de mai jos.
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Fig. 40. Circuit RLC
Creăm un profil pentru simulare: PSpice>New Simulation Profile> denumim
simularea>apăsăm Create>Selectăm la tipul de analiză: Time Domain şi se vor face setările
din figura de mai jos.

Fig. 41. Setarea parametrilor.

Punem un marker pentru tensiune apoi RUN (Fig.39)

Fig. 42. Forma semnalului la iesirea circuitului
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3.4. Fie rețeaua rezistivă din figura de mai jos:

Fig. 43. Rețea rezistiva
Se conectează între pinii 1 şi 8 ai reţelei rezistive o tensiune UA=5V, de la sursa de
alimentare de tip VDC, borna MINUS fiind la pinul 8 care se consideră masă în acest caz.
În Orcad schema va arăta ca în fig.44 . Se va calcula rezistenta echivalentă (folosind marker
de curent şi tensiune sau analiza Bias point) dintre punctele 1 si 8 folosind schema de mai jos.
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Fig. 44. Reţea rezistivă alimentată între pinii 1 şi 8
Se va determina rezistenţa echivalentă dintre pinii 1-2, 2-3, 2-4, respectiv 2-8.
Observație: Pentru calculul rezistenţei echivalente dintre pini 1 şi 2 schema trebuie
modificată. La fel si pentru 2-3, 2-4 respectiv 2-8.
Valorile obţinute se trec în tabelul 1.
Pini de 1-8
măsură
Rdeterminat

1-2

2-3

2-4

2-8

Tabelul 1.
Se afișează puterile electrice pentru fiecare componentă din circuit folosind analiza Bias
Point și se completează în tabelul 2.
PR1

PR2

PR3

PR4

PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10 PR11 PR12

P(W)
Tabelul 2.
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3.5. Pentru circuitul din fig. 45 (circuit electric în formă de cub ce are pe laturi
rezistoare) să se determine valoarea rezistenţei echivalente folosind legea lui Ohm şi markeri
de curent din Orcad.
Tensiunea de alimentare aplicată între punctele A şi B va fi de tip VDC şi va avea
valoarea de 10V. Toate rezistoarele au valoarea rezistenţei electrice de 1kΩ.

B

D
C

A
Fig. 45. Circuit electric în formă de cub ce are pe laturi rezistoare

4. Observații şi Concluzii
Aşadar, un circuit poate fi testat cu ajutorul calculatorului, acest lucru fiind posibil
datorita utilizării de modele pentru componentele reale. Avantajul este major mai ales în cazul
creşterii complexităţii circuitului conceput, caz în care testarea în condiţii reale este mare
consumatoare de resurse financiare şi de timp.

5. Întrebări
1. Care este scopul simulării funcționarii unui circuit?
2. Cum se numește biblioteca ce conține componentele pasive de circuit? Dar
biblioteca surselor de alimentare?
3. Cum poate fi modificată valoarea nominală a unei componente?
4. Care sunt avantajele utilizării instrumentelor de măsură virtuale? (ex. ampermetru)
5. Ce tip de tensiune poate fi utilizat pentru fiecare model de simulare în parte?
6. Să se realizeze analiza AC Sweep a circuitului RC dacă se interschimbă R cu C. Ce
concluzii trageţi?
7. Să se realizeze analiza Bias Point pentru un divizor de tensiune în care valoarea
rezistoarelor este următoarea: R1=100Ω și R2=400Ω.
8. Pentru circuitul din fig. 45 să se calculeze valoarea rezistenţei echivalente (să se
reprezinte şi schemele echivalente intermediare, pe etape) știind că alimentarea
circuitului se face prin punctele A si B.
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6. Conținutul referatului:
 Analiza Bias Point şi Time Domain a divizorului de tensiune
 Analiza AC Sweep a filtrului trece sus prezentat
 Analiza Time Domain a filtrului trece sus şi a circuitului RLC
 Analiza reţelei rezistive în Orcad
 Calculul rezistenţei echivalente pentru structura de tip cub şi reprezentarea în Orcad
 Răspunsul la întrebări

Glosar de termeni
Voltmetrul este un aparat electric de măsură folosit pentru măsurarea tensiunilor în circuitele
electrice.
Ampermetrul este un aparat de măsurare a intensității curentului electric ce trece printr-un
conductor sau un circuit electric.
Rezistorul este o componentă pasivă de circuit a cărei principală proprietate este rezistență
electrică.
Osciloscopul este un aparat complex cu ajutorul căruia putem vizualiza şi analiza semnale
electrice variabile în timp. Prin semnal electric înţelegem o tensiune sau un curent care
variază în timp.

Simboluri de componente utilizate:
Rezistor

Plan de masă

Sursă de tensiune
continuă

R1

V1
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Sursă de tensiune
alternativă
V2

