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.OrCAD PSpice-הוראות הפעלה של תוכנת ה: נספח

  :מבוא

הינה תוכנת הדמייה   )Spice)Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis -תכנת ה

התוכנה מספקת מספר אפשרויות לניתוח מעגלים באספקטים . לניתוח מעגלים אלקטרוניים חשמליים

  .שונים

  ; לא ליניאריDCניתוח   .א

  ;(Nonlinear transient)ניארי של תופעות המעבר  ניתוח לא לי  .ב

  . ליניאריAC ניתוח   .ג

  :המעגלים יכולים להכיל את הרכיבים הבאים

  ;נגדים  .א

  ;קבלים  .ב

  ;סלילים  .ג

  ;סלילים צמודים  .ד

  ;מקורות מתח וזרם בלתי תלויים  .ה

  ;מקור זרם מבוקר מתח או זרם, מקור מתח מבוקר מתח או זרם  .ו

  ;קווי תמסורת  .ז

 JFETטרנזיסטורי , BJTטרנזיסטורי , דיודות: של רכיבי מוליכים למחצהארבעה סוגים נפוצים   .ח

. MOSFETוטרנזיסטורי 

  .Gummel&Poon התוכנה משתמשת במודל BJT     לניתוח טרנזיסטורי -

התוכנה מנתחת את            ,        במקרה שהפרמטרים של מודל זה אינם מוגדרים בהוראות ההפעלה

  .Ebers&Moll הטרנזיסטור לפי מודל

.  רגילות או דיודות שוטקיPNהדיודות יכולות להיות דיודות  -

  .Shichman&Hodges משתמשת התוכנית במודל של JFET לניתוח טרנזיסטורי -

  : קיימים שלושה סוגי מודליםMOS לניתוח טרנזיסטורי  -

MOS1 -מתח של הטרנזיסטור-י קירוב ריבועי לאופיין זרם" מתואר ע.  

 2MOS -אנליטי של הטרנזיסטור מודל .  

 MOS3 -מודל חצי ניסויי אשר הוכיח את עצמו מעשית .  

MOS2ו -MOS3כבר מכילים את הפרמטרים המייצגים תופעות מסדר שני .
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  OrCAD PSpice-סוגי האנליזות ב

  

  DCאנליזת 

 קובעת את נקודות העבודה של הרכיבים במעגל כאשר באופן אוטומטי הסלילים DCאנליזה 

 מבוצעת באופן אוטומטי לפני אנליזת תופעת המעבר DCאנליזת . ים והקבלים מהווים נתקמקוצר

לפי דרישה ניתן לקבל את . ליניאריים-לקביעת המודלים הליניאריים לאות קטן עבור הרכיבים הלא

לפי הגדרה ניתן לקבל את העקומה של . התנגדות כניסה והתנגדות יציאה, פונקצית התמסורת של המעגל

). זרם או מתח(י הגדרה של תחום הערכים למקור הכניסה הבלתי תלוי "קצית התמסורת וזאת עפונ

. המחשב קובע את ערך משתנה היציאה לערכי אות הכניסה בערכים שונים הנמצאים בתחום שהוגדר

  . ניתן לקבל באנליזה זו את הרגישות של משתנה היציאה בהתייחסות לפרמטרים שונים של המעגל

  

   לאות קטןACאנליזת 

ראשית התוכנית מחשבת את .  מחשבת את משתנה היציאה כפונקציה של התדרACאנליזת 

מודל ( ומגדירה את המודל לאות קטן DCי אנליזת "ליניאריים ע-נקודת העבודה של הרכיבים הלא

ו משתנה היציאה הינ. י המשתמש"י טווח תדרים שהוגדר ע" עפAC-לאחר מכן מבוצע ניתוח ה). ליניארי

נוח לקבוע את , ולכן עבור כניסה יחידה למעגל) 'מוליכות מעבר וכו, מתח(כ פונקצית התמסורת "בד

ואת הפאזה לאפס כך שפונקצית התמסורת נותנת גם את משתנה היציאה ואין " 1"-אמפליטודת האות ל

  .צורך בחישוב נוסף לאחר מכן

י הנגדים "ים הנוצרים עעל רעשים לבנ) לפי דרישה( יכולה גם לספק מידע ACאנליזת 

י התוכנה "מקורות רעש אקוויוולנטיים מוכנסים למעגל באופן אוטומטי ע. וההתקנים של מוליכים למחצה

רמת רעש הכניסה ורעש היציאה . וההשפעה של כל מקור רעש מתווספת לחישוב בנקודות סכום מיוחדות

   .ו כל משתנה יציאה אחרמחושבת עבור כל תדר בתחום התדרים המוגדר וניתנים לשרטוט כמ

  

  אנליזת תופעת המעבר

אנליזה זו מחשבת את תופעת המעבר של משתנה היציאה כפונקציה של הזמן בתחום הזמן 

.  שהוגדר עבורםDCכל המקורות שאינם תלויים בזמן מקבלים את הערך . DCי אנליזת "המוגדר ע

ור משתנה היציאה כדי לקבל את מקדמי  עבהפורייעבור אנליזה סינוסית לאות גדול ניתן לקבל ניתוח 

 למשתנה היציאה הפורייתחום הזמן המוגדר לאנליזה זו וניתוח ). המשרעת לכל רכיב תדר מסוים (הפוריי

.PSpice -> Edit Simulation Profile -> Analysisמוגדרים בתוך חלון 
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  אנליזה בטמפרטורות משתנות

 בחלון . )C27) 300Kעת עבור טמפרטורה של הסימולציה במחשב מבוצ, אם לא הוגדר אחרת  

 PSpice -> Edit Simulation Profile -> Options  אפשר לבחון את המעגל עבור טמפרטורות 

השוני . PSpice/Edit Simulation Profile/Analysis/Temperature -ניתן להשתמש גם ב( שונות 

נגדים , BJTטרנזיסטורי , למחצה כמו דיודותבטמפרטורה משפיע על ניתוח הרכיבים העשויים ממוליכים 

  . קיימים ביטוים לרכיבים ופרמטרים שונים כתלות בטמפרטורה. 'וכו

ניתן גם כן לבדוק בקלות השפעת שינוי טמפרטורה על התנהגות המעגל ולראות תוצאות ההשוואה אף 

יש לעשות הדמיה של הקובץ : הערה. י הגדרת כמה ערכי טמפרטורה"באותו גרף ע

OrCAD/PSpice/SAMPLES/ANASIM/Example.opj ,  להוסיף כמה טמפרטורות שונות לחלון

  .בקרה על טמפרטורה ולראות את השינויים

  התכנסות

  :י תהליך איטרטיבי הנמשך עד לקיום שני תנאים" ואנליזת תופעת המעבר מתקבלת עDCאנליזת 

לערך הגדול  (pA1 או 0.1%ל דיוק ש-ליניאריים של המעגל מתכנס עד לאי-הזרם בענפים הלא  .א

  ).משניהם

  ).לערך הגדול משניהם (Vμ1 או 0.1%דיוק של -מתח הצמתים מתכנס עד לאי  .ב

    PSpice -> Edit Simulation Profile -> Options -ל ניתנים לשינוי בחלון ה"הפרמטרים הנ: הערה

  

  פורמט הכניסה

 .ואינו מחייב שמירת סדר מסוים בהכנסת נתונים ט חופשיהינו פורמ Spice -פורמט הכניסה ב  

 - בחלון הזה ב place path browser.כך נפתח חלון של , Shift+Pכדי לבחור רכיב כלשהו לוחצים על 

part לוחצים על ה, בוחרים שם של הרכיב הדרוש-OKוממקמים את הרכיב הנבחר בחלון הקובץ  .

. כך ניתן לבחור רכיב שכבר בחרת בו קודם. Design Cacheש שיטה שנייה של בחירת רכיב היא שימו

: לדוגמא, קיים מספר סימנים מוסכמים לקיצור המספרים כמקובל בספרות מדעית
1233 10,10,10 === − TmKהמחשב מתעלם מאות הבאה אחרי מספר ואיננה סימן מוסכם . ' וכו

10,10,10,10: ולכן VVoltHzמציגים את אותו המספר  ;MMOHSMSECMAM  מציגים את ,,,

31,1000,0.1000,1000; אותו סימן מוסכם EHz31011: הערה. מציגים את אותו המספר −== Mm ,

61011אבל == Megmeg.
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  תיאור אלמנטים בסיסיים

   -נגדים )1

ים על מקש ימני לוחצ,  ממקמים אותו בתוך המעגלR, בוחרים רכיב הנקרא place part browser -ב

גדל באופן אוטומטי # כאשר , #R -שם: ברירת המחדל של נגד היא כדלקמן. End Mode-ובוחרים ב

כדי לשנות . KiloOhm1כלומר , 1K ברירת המחדל היא -ערך; כאשר מכניסים למעגל את הנגד הבא

ערך של הנגד יכול להיות . רערך בהתאמה ולשנות את הפרמט/שם או ערך של הנגד יש ללחוץ על שם

  . חיובי או שללי אך לא אפס

  -קבלים  )2

לוחצים על מקש ימני , ממקמים אותו בתוך המעגלC,  בוחרים רכיב הנקרא place part browser -ב

גדל באופן אוטומטי # כאשר , #C -שם: ברירת המחדל של קבל היא כדלקמן . End Mode-ובוחרים ב

כדי לשנות . nanoFarad1כלומר , 1n ברירת המחדל היא -ערך; ל הבאכאשר מכניסים למעגל את הקב

ערך של הקבל יכול להיות . ערך בהתאמה ולשנות את הפרמטר/ שם או ערך של הקבל יש ללחוץ על שם

 0כלומר מתח על הקבל ברגע , בהמשך יוסבר אופן הגדרת תנאי התחלה . חיובי או שללי אך לא אפס

sec..  

  -ליליםס)  3

לוחצים על מקש ימני , ממקמים אותו בתוך המעגל, L בוחרים רכיב הנקרא place part browser -ב

גדל באופן אוטומטי # כאשר , #L -שם: ברירת המחדל של סליל היא כדלקמן. End Mode-ובוחרים ב

כדי . microHenry1כלומר , Hμ1 ברירת המחדל היא-ערך; כאשר מכניסים למעגל את הסליל הבא

ערך של הסליל  . ערך בהתאמה ולשנות את הפרמטר/ לשנות שם או ערך של הסליל יש ללחוץ על שם

כלומר זרם דרך  , בהמשך יוסבר אופן הגדרת תנאי התחלה . יכול להיות חיובי או שללי אך לא אפס

  ..sec 0הסליל ברגע 

  -סלילים צמודים)  4

מגדירים את מקדם הצימוד וערכי , XFRM_LINEAR בוחרים רכיב הנקרא place part browser -ב

  .שני הסלילים ומחברים את הרכיב למעגל

  .K≥1ערך של מקדם הצימוד :  הערה

  -קווי תמסורת חסרי הפסדים)  5

 -Zo . למעגלמחברים ארבעה צמתים של קו התמסורת , T בוחרים רכיב הנקרא part browser -ב

  : י אחת משתי האופציות הבאות"אורך קו התמסורת ניתן לתיאור ע. העכבה האופיינית של קו התמסורת

1. TD- transmission delay –ניתן להגדירו ישירות .  

בהתייחסות , NL,  יחד עם האורך החשמלי המנורמל של קו התמסורתF ניתן להגדיר את התדר  .2

  . Fלאורך הגל ובתדר 

  TLOSSY.תמסורת בעל הפסדים נקרא קו : הערה
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  -מקורות  תלויים )6

  :קיימים ארבעה סוגים של מקורות מתח תלויים

  .מקור זרם ליניארי תלוי זרם  .א

  21 IFI   . זרם המבוקר-1I,  זרם המבקר-2I,  הגבר זרם-:Fכאשר, =⋅

  :        הערות

  ;F בוחרים רכיב הנקרא place part browser -ב )1

  .  זרם המבוקר מתייחס למקור עם עיגול )2

  .מקור זרם ליניארי תלוי מתח  .ב

              VGI   .זרם המבוקר-I,  מתח המבקר-V,  מוליכות מעבר-G: כאשר , =⋅

  :        הערות

  ;Gרכיב הנקרא  בוחרים place part browser -ב )1

  . זרם המבוקר מתייחס למקור עם עיגול )2

  .מקור מתח ליניארי תלוי זרם  .ג

              IHV   .מתח המבוקר-V,  זרם המבקר-I,  התנגדות מעבר-H: כאשר , =⋅

  :       הערות

  ;H בוחרים רכיב הנקרא place part browser -ב )1

  .ל מתח המבוקר מתייחס למקור עם עיגו )2

  .מקור מתח ליניארי תלוי מתח  .ד

              21 VEV   .מתח המבוקר-1V,  מתח המבקר-2V,  הגבר מתח- E: כאשר , =⋅

  :        הערות

  ;E בוחרים רכיב הנקרא place part browser -ב )1

  .ייחס למקור עם עיגול מתח המבוקר מת )2

  -מקורות בלתי תלויים )7

 -תבחרו ב, כדי לראות את הרשימה המלאה.  קיים מספר רב של מקורות בלתי תלויים Spice-ב

 place part browser  את האופציה add library והוסיפה ספרית soure.olb  לרשימת הספריות 

 Help- פירוט על כל אחד מהם ניתן לקרוא ב. מכילה את כל המקורות הבלתי תלוייםההספריי. הפעילות

  .של התוכנה

  : נתאר בקצרה חמישה סוגים של מקורות מתח בלתי תלויים

  (VPULSE)מקור פולסים   .א

1V-2;  ערך התחלתיV-ערך הפולס ;TD-זמן השהייה  ;TR –זמן עלייה לפולס  ;TF- 

  . זמן המחזור-PER;  רוחב הפולס-PW; זמן נפילת הפולס

  VSIN)(מקור אות סינוסי   .ב
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VO-מתח ה -offset ;VAMPL-אמפליטודת האות  ;FREQ-תדר של אות סינוסי  ;  

  VEXP)(מקור אות מעריכי   .ג

- V1ערך התחלתי  ;V2- ערך הפולס  ;TD1-זמן השהיה  ;TC1- קבוע זמן לעליית 

  . קבוע זמן לירידת הפולס-TC2; ירידת הפולס זמן תחילת -TD2; הפולס

  VPWL)(מקור ליניארי למקוטעין   .ד

אנו מגדירים את ערך האות בזמן מסוים והמחשב מבצע חיבור ליניארי בין הערך 

  .ההתחלתי לערך הסופי כתלות בזמן

  FM) (VSFFMמקור אות בעל תדר יחיד בעל גל נושא   .ה

VOFF -גובה ה -;offset VAMPL –אות אמפליטודת ה ;FC-תדר גל הנושא  ;

MOD-אינדקס מודולציה  ;FM-תדר אות המידע .   

   – התקני מוליכים למחצה )8

התקנים בעלי אותם ' במעגל מסוים יתכנו מס. התקני מוליכים למחצה בעלי פרמטרים רבים

פרמטרים וכדי לחסוך את החזרה על הגדרת אותם פרמטרים אנו מפנים קובץ בזמן הרצתו 

   model-רושמים שם של קובץ ה ( models-לקובץ ה

  . PSpice/Edit Simulation Profile/Include File-ב 

  .דיודת הצומת  .א

  .BJT – יפולאר-טרנזיסטור בי  .ב

  . JFETטרנזיסטור   .ג

  . MOSFETטרנזיסטור   .ד

 -W;  אורך התעלה במטרים-MbreakN .Lאו  MbreakP לוקחים רכיב הנקרא 

- שטח הדיפוזיה ב-DRAIN  ;AS- שטח הדיפוזיה ב-AD; רוחב התעלה במטרים

SOURCE.   

   

  תכנון היררכי

יש צורך להשתמש , או כולל הרבה אלמנטים זהים\אם המעגל שלכם הוא מספיק מסובך ו  

 10מעגל שלכם אמור לכלול : לדוגמא, )2.5בספר ) 97-107' עמ (6 פרק –לקריאה (בתכנון היררכי 

תצטרכו לשנות , אם תשתמשו בתכנון היררכי, ואז CMOSמהפכים זהים המיושמים בעזרת טרנזיסטורי 

תכנון היררכי עוזר רבות . היררכי- פעמים כמו בתכנון לא10פרמטרי המהפכים רק פעם אחת ולא 

ניתוח , במקרה כזה. בו במעגל אחד ניתן להגיע בקלות לעשרות אלפי טרנזיסטורים, VLSIבתחום של 

שתמש בתכנון היררכי ובעזרתו נוכל לחלק את המעגל של המעגל יהיה מעשית בלתי אפשרי אלא אם כן נ

דרגתי עדיף לבדוק כל רמת תכנון בנפרד -בתכנון היררכי רב. לאבני בניין מסוימים שפעולתם אנו יודעים

זה יחסוך לכם הרבה זמן באיתור בעיות , לכל רמת תכנון) Spice-ולהריצם ב(וגם לעשות קבצי בדיקה 

  .  המעגלבשלבים מתקדמים יותר של תכנון
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  DCחלון בקרה 

י קביעת ערכו ההתחלתי והסופי " של המעגל עDC-כרטיס זה קובע את פונקצית התמסורת ב  

או פרמטר , או טמפרטורה, וכמו כן את קפיצות המתח או זרם) אפשר עד שני מקורות(של מקור הכניסה 

 PSpice/Edit Simulation  Profile/Analysis- נמצא בDCחלון בקרה . אחר בין שני ערכים אילה

/DC Sweepוכולל פרמטרים הבאים  :Swept Variable Type מקור , טמפרטורה,  כמו מקור מתח

 או רשימת octave ,decade,  כמו ליניאריSweep Type; פרמטר המודל או פרמטר גלובלי, זרם

 הבלתי תלוי וערך ערכו הסופי של המקור, בלתי תלוי מגדירים גם את ערכו ההתחלתי של מקור. ערכים

את הערכים של . של המקור הבלתי תלוי בהתקדמות מהערך ההתחלתי לסופי) או זרם(של קפיצת מתח 

עבור כל ערך של המקור השני תהיה סריקה על . secondary sweepהמקור השני מכניסים לתוך החלון 

ר רכיבי מוליכים כך ניתן לקבל משפחה של עקומות עבו. כל ערכי המקור הראשון וקבלת תוצאות

, IB- והשני כVCE-את המקור הראשון כ, DC-אם נקבע את משתנה היציאה כ. למחצה כמו טרנזיסטור

  .  של הטרנזיסטורDC-נקבל את אופיין ה

  

  הגדרת תנאי התחלה

ניתן להפעילם על החלק . "setpoints"רכיבים אשר מגדירים את תנאי ההתחלה נקראים -דואופס

    . האנלוגי של המעגל

  : כולל A-1דוגמא באיור 

IC1 –סמל בעל פין אחד שמאפשר הגדרת תנאי התחלה עבור אות קטן או בזמן אנליזת תופעת מעבר .  

IC2 –סמל בעל שני פינים שמאפשר הגדרת תנאי התחלה בין שני נקודות במעגל .  

   .544עמוד  , 2.6 ראה בספר NODESET- וICהבדל בין סמלים  

     

  "יזת תופעת המעבראנל"כרטיס בקרה 

מעגל חייב לכלול או מקור בלתי תלוי עם תיאור תופעת , על מנת להריץ אנליזת תופעת המעבר  

 חובה  transient-בחלון ה. המעבר או תנאי התחלה ברכיב ראקטיבי או מקור תלוי כפונקציה של הזמן

 maximum step רווח של בכל . print step- ואת ה final time –להגדיר את הזמן הסופי של הניתוח 

size   אם רוצים לראות תגובה מדויקת . הערך הוא מדויק ובין הנקודות האלה נעשה קירוב ליניארי

אך בהתאם תצטרכו לחכות יותר זמן עד תום  maximum step size -מקטינים את ערך ה, יותר

דרש או להגדיל את  מעבר לנ maximum step sizeהסימולציה לכן לא כדאי להקטין את הערך של 
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 bias -אין חישוב נקודת ה,  "skipbp"אם בוחרים באופציה . הערך של הזמן הסופי מעבר לנדרש

 מיועד לאנליזת הפורייחלון אנליזת . t=0 -והסימולציה מתחילה ישירות מאנליזת תופעת המעבר ב

הבסיסי ) ההרמוניה(ניתן להגדיר את התדר .  של משתנה היציאה כחלק מאנליזת תופעת המעברהפוריי

מגדירים גם את משתני היציאה של הניתוח שהם מתחים או . ואת מספר ההרמוניקות הכללי של הניתוח

  .זרמים מסוימים במעגל

  

   MOSFETמודל של טרנזיסטורי 

  -MbreakN ו MbreakPרכיבים  ( MOSFET-בהמשך מופיע קובץ של מודל טרנזיסטורי ה

 אם יש צורך להשתמש Simuation settings/Include files-יו ב שמוסיפים הפנייה על Spice)-ב

  . MOSFET-בטרנזיסטורי ה
T08R SPICE BSIM3 VERSION 3.1 PARAMETERS 

 
SPICE 3f5 Level 8, Star-HSPICE Level 49, UTMOST Level 8 

 
* DATE: Oct 31/00 
* LOT: T08R                  WAF: 117 
* Temperature_parameters=Default 
.MODEL CMOSN NMOS (                                LEVEL   = 49 
+VERSION = 3.1            TNOM    = 27             TOX     = 9.7E-9 
+XJ      = 1.5E-7         NCH     = 1.7E17         VTH0    = 0.6297184 
+K1      = 0.7866025      K2      = -0.0277136     K3      = 55.6278539 
+K3B     = 1.7805857      W0      = 4.966834E-6    NLX     = 3.105606E-8 
+DVT0W   = 0              DVT1W   = 0              DVT2W   = 0 
+DVT0    = 9.0384984      DVT1    = 0.885794       DVT2    = -0.1176144 
+U0      = 423.1114069    UA      = 1E-12          UB      = 1.404007E-18 
+UC      = 6.397328E-12   VSAT    = 1.237591E5     A0      = 0.9368917 
+AGS     = 0.1514566      B0      = 1.55803E-6     B1      = 5E-6 
+KETA    = 3.07021E-3     A1      = 0              A2      = 1 
+RDSW    = 1.00575E3      PRWG    = 0.127537       PRWB    = -0.0926202 
+WR      = 1              WINT    = 2.339216E-7    LINT    = 9.072224E-8 
+XL      = -1E-7          XW      = 0              DWG     = -4.014516E-9 
+DWB     = 1.454197E-8    VOFF    = -0.062086      NFACTOR = 1.1290239 
+CIT     = 0              CDSC    = 2.4E-4         CDSCD   = 0 
+CDSCB   = 0              ETA0    = 0.1181403      ETAB    = -2.156357E-3 
+DSUB    = 0.6008377      PCLM    = 0.5544014      PDIBLC1 = 0.5904796 
+PDIBLC2 = 5.31708E-3     PDIBLCB = -0.1453672     DROUT   = 1.3418781 
+PSCBE1  = 3.270218E9     PSCBE2  = 5E-10          PVAG    = 0.0413297 
+DELTA   = 0.01           RSH     = 2.7            MOBMOD  = 1 
+PRT     = 0              UTE     = -1.5           KT1     = -0.11 
+KT1L    = 0              KT2     = 0.022          UA1     = 4.31E-9 
+UB1     = -7.61E-18      UC1     = -5.6E-11       AT      = 3.3E4 
+WL      = 0              WLN     = 1              WW      = -1.245E-15 
+WWN     = 1.1025         WWL     = 0              LL      = 0 
+LLN     = 1              LW      = 0              LWN     = 1 
+LWL     = 0              CAPMOD  = 2              XPART   = 0.4 
+CGDO    = 2.81E-10       CGSO    = 2.81E-10       CGBO    = 1E-9 
+CJ      = 5.054408E-4    PB      = 0.99           MJ      = 0.7595974 
+CJSW    = 4.418386E-10   PBSW    = 0.99           MJSW    = 0.1 
+CF      = 0              PVTH0   = 5.428342E-3    PRDSW   = -21.495088 
+PK2     = 0.0113664      WKETA   = -6.322171E-3   LKETA   = -0.0140666 
+PAGS    = 0.0968          ) 
* 
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.MODEL CMOSP PMOS (                                LEVEL   = 49 
+VERSION = 3.1            TNOM    = 27             TOX     = 9.7E-9 
+XJ      = 1.5E-7         NCH     = 1.7E17         VTH0    = -0.8294507 
+K1      = 0.3915437      K2      = 0.016617       K3      = 80.3819898 
+K3B     = -5             W0      = 7.780647E-6    NLX     = 1.080986E-7 
+DVT0W   = 0              DVT1W   = 0              DVT2W   = 0 
+DVT0    = 3.4439921      DVT1    = 0.4955404      DVT2    = -0.0459038 
+U0      = 177.293292     UA      = 1.099185E-9    UB      = 1.326339E-18 
+UC      = -4.86107E-11   VSAT    = 2.213537E5     A0      = 0.9285813 
+AGS     = 0.2987972      B0      = 4.350364E-6    B1      = 5E-6 
+KETA    = 2.483444E-3    A1      = 0              A2      = 1 
+RDSW    = 2.82597E3      PRWG    = -2.476287E-3   PRWB    = -0.016598 
+WR      = 1              WINT    = 2.279115E-7    LINT    = 5.835774E-8 
+XL      = -1E-7          XW      = 0              DWG     = -1.769107E-8 
+DWB     = 9.433133E-9    VOFF    = -0.0899929     NFACTOR = 0.8576943 
+CIT     = 0              CDSC    = 2.4E-4         CDSCD   = 0 
+CDSCB   = 0              ETA0    = 0.03492        ETAB    = 3.918544E-3 
+DSUB    = 0.2240736      PCLM    = 4.1746768      PDIBLC1 = 2.003044E-5 
+PDIBLC2 = 5.331678E-3    PDIBLCB = -0.5           DROUT   = 0 
+PSCBE1  = 4.537054E9     PSCBE2  = 2.924557E-9    PVAG    = 15 
+DELTA   = 0.01           RSH     = 2.4            MOBMOD  = 1 
+PRT     = 0              UTE     = -1.5           KT1     = -0.11 
+KT1L    = 0              KT2     = 0.022          UA1     = 4.31E-9 
+UB1     = -7.61E-18      UC1     = -5.6E-11       AT      = 3.3E4 
+WL      = 0              WLN     = 1              WW      = -1.245E-15 
+WWN     = 1.025          WWL     = 0              LL      = 0 
+LLN     = 1              LW      = 0              LWN     = 1 
+LWL     = 0              CAPMOD  = 2              XPART   = 0.4 
+CGDO    = 2.56E-10       CGSO    = 2.56E-10       CGBO    = 1E-9 
+CJ      = 9.365727E-4    PB      = 0.9228538      MJ      = 0.4712226 
+CJSW    = 1.374053E-10   PBSW    = 0.99           MJSW    = 0.1756216 
+CF      = 0              PVTH0   = -8.835081E-3   PRDSW   = 186.3296838 
+PK2     = 3.379123E-3    WKETA   = 4.740826E-3    LKETA   = -0.01073 
+PAGS    = 0.09532         ) 
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  Capture-ברים בנושא ההס

  :בציורים וטבלאות הבאים ניתן לראות הסבר קצר לכל אחת מהאופציות של החלון הראשי של התוכנה
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  PSpice-הסברים בנושא ה

  :בציורים וטבלאות הבאים ניתן לראות הסבר קצר לכל אחת מהאופציות של החלון הראשי של התוכנה
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