
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

KATEDRA ELEKTROTECHNOLOGIE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Moderní nástroje pro modelování a návrh PCB

Vedoucí práce: Ing. Tomáš BLECHA

2006 Tomáš KOŠAN



Anotace

Bakalářská práce pojednává o softwaru pro modelování a návrh desek  plošných 

spojů. Snaží se o analýzu komerčních i nekomerčních  řešení a jejich zhodnocení. 

Také  je  zpracována  ukázka  použití  programu  Qucs  pro  simulaci  vybraného 

zapojení pásmové propusti tvořené mikropáskovými vedeními. 

Klíčová slova

Simulace,  simulace  elektronických  zařízení,  modelování  plošných  spojů, 

parametry plošných spojů, S-parametry, vysokofrekvenční zařízení

New tools for modelling and design of PCB

Annotation

The bachelor's work discusses software for modelling and design of printed circuit 

boards. It tries to provide a analysis of commercial and non-commercial solutions 

and rate them.  It also includes a demonstration of program Qucs for simulation 

of a given circuit of band pass using microstripe lines.

Keywords

Simulation, simulation of electronics circuit, modelling of printed circuit boards, 

parameters of printed circuit boards, S-parameters, high-frequency device



Prohlášení 

Prohlašuji,  že  jsem  bakalářskou  práci  vypracoval  samostatně  a  použil  pouze 

literaturu  uvedenou v přiloženém seznamu. Nemám námitek proti půjčení práce 

se souhlasem katedry ani proti zveřejnění práce nebo její části.

V Plzni dne 7.května 2006 ….................................

Tomáš Košan





Poděkování

Chtěl  bych  touto  cestou  poděkovat  panu  Ing.  Blechovi  za  jeho  konstruktivní  

připomínky a poskytnuté znalosti. Bez jeho pomoci by tato práce nikdy nevznikla.

V Plzni 7.května 2006 Tomáš  Košan



Obsah
1 Úvod............................................................................................................................7
2 Simulační software obecně ........................................................................................8

2.1 Komerční programy.............................................................................................9
2.2 Programy s GNU GPL licencí............................................................................10

3 Přehled vybraného softwaru.....................................................................................10
3.1 Ansoft Designer SV...........................................................................................11
3.3 Qucs...................................................................................................................14
3.4 Sonnet Lite 10.51..............................................................................................17
3.5 WinMide............................................................................................................20

4 Příklad simulace.......................................................................................................23
4.1 Mikropásková vedení, S-parametry..................................................................23
4.2 Praktická ukázka simulace ...............................................................................26

4.2.1 Tvorba schématu, důležité části................................................................26
4.2.2 Tvorba nákresu PCB..................................................................................27
4.2.3 Vliv parametrů substrátu na PCB..............................................................28

5 Zhodnocení a závěr...................................................................................................30
5.1 Srovnání programů ..........................................................................................30
5.2 Vhodné použití programů..................................................................................31

Literatura.....................................................................................................................32
Seznam použitých zkratek...........................................................................................34



1 Úvod

Práce  na  téma  moderní  metody  modelování   a  návrhu  plošných  spojů 

vznikla na základě požadavků, možností a situace v elektrotechnice dnešní doby. 

Jsou  tím myšleny především zvyšující se nároky na kvalitu provedení i navržení 

plošného spoje (PCB). Návrh PCB často zahrnuje i planární struktury. Mezi planární 

struktury patří zejména mikropásková vedení. Pomocí mikropáskových vedení lze 

vytvořit  na  PCB  pasivní  součástky,  především  filtry,  transformátory  atd. 

Parametry těchto struktur lze vypočítat, ale nejedná se o rychlé ani jednoduché 

výpočty. Proto je vhodné použití výpočetní techniky, která nám umožní odladění 

parametrů bez nutnosti výroby velkého množství testovacích vzorků. V konečném 

důsledku  zlevňujeme  těmito  planárními  strukturami  výrobu  plošných  spojů  a 

zlepšujeme reprodukovatelnost. 

Se  zvyšujícími  se  nároky  na  složitost  a  menší  rozměry  elektronických 

zařízení se začaly objevovat programy ulehčující návrh a výrobu PCB. V dnešní 

době se jedná o  velice propracované nástroje. Ty v sobě zahrnují nejen kreslení 

schémat a jejich uchovávání v elektronické podobě, ale i generování PCB přímo 

ze schématu. Samozřejmostí bývá autorouter, který nám navrhne  plošný spoj dle 

propojení ve schématu.

Abychom  mohli  ověřit  nebo  otestovat  vliv  fyzické  realizace  daného 

elektronického zařízení, potřebujeme také simulační software. Ten nám umožňuje 

navrhované zařízení  odzkoušet.  Vyzkoušením daného zapojení  ještě  před jeho 

realizací  lze  ušetřit  nemalé  finanční  prostředky  a  čas.  Výpovědní  hodnota 

simulace elektrotechnického zařízení (dále jen simulace) je přímo úměrná shodě 

realizace dané simulace a konečného fyzicky realizovaného produktu. Čím více 

parazitních  vlivů  konečného  produktu  nezahrneme do  samotné  simulace,  tím 

větší budou odchylky mezi simulací a praktickou realizací. V extrémním případě 

bude realizované zapojení zcela nefunkční.

Použití  simulačního  softwaru  je  umožněno  díky  růstu  výkonu  výpočetní 

techniky i v domácím prostředí. Na běžně dostupném hardwaru  jsou výsledky 

celkem dobré, především čas nutný pro propočtení celé simulace je krátký.

Alternativou  k  specializovanému  simulačnímu  softwaru  jsou  výpočetní 

prostředí typu Matlab, ve kterých je možno elektrické obvody také nasimulovat. 

Musíme však dané schéma nejprve převést na matematický model,  což je při 
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ručním  zadávání  definicí  velmi  pracné   a  časově  náročné.  Bližší  informace 

o  náhradních  modelech  součástek  pro  elektroniku  viz  [1]. Další  praktické 

informace o výpočtech a různých simulacích jsou uvedeny v [2].

Tato práce se dále v textu zaměří na software pro simulace a odlaďování 

parametrů  PCB  na  vysokých  i  nízkých  frekvencích.  Jako  příklad  použijeme 

simulaci filtru z mikropáskových vedení pomocí vybraného simulačního softwaru. 

V kapitole 4 je uveden příklad simulace v programu Qucs.

2 Simulační software obecně 

Na trhu se simulačními programy se pohybuje relativně mnoho firem, které 

nabízejí  velké  množství  programů  určených  k  simulaci  elektrotechnických 

zapojení. Většinou obsahují širokou škálu možných simulací a také samozřejmě 

množství  modelů různých elektrotechnických součástek a zařízení.   Parametry 

jednotlivých součástek vložených do schématu lze měnit. Tím dosáhneme velké 

podobnosti simulace a fyzicky realizovaného zařízení. Je zde možnost definovat 

svou  vlastní  součástku  pro  simulace  a  tu  poté  opětovně  používat  v  dalších 

simulacích.  Některé  z  programů  pro  simulace  i  se  stručným  popisem  jsou 

uvedeny na webových stránkách [3].

Výhody použití simulačního softwaru při návrhu PCB jsou okrajově zmíněny 

již v úvodu. Mezi největší z nich patří jednoduchá upravitelnost návrhu v případě 

nevyhovujících výsledků simulace. Při změnách v projektu návrhu PCB je možné 

již  hotový  projekt  jednoduchým  způsobem  přizpůsobit.  Použitím  výpočetní 

techniky lze  částečně eliminovat lidský chybový faktor již při návrhu. Simulační a 

návrhový software obsahuje většinou kontrolu z elektrického hlediska tzv. ERC 

(Electrical Rule Check). Tím odhalíme chyby typu nezapojené vývody, zkratovaná 

napájení  atp.  Vyhledáním  a  odstraněním  chyb  v  kombinaci  se  simulací 

požadovaných  parametrů  již  při  návrhu  omezíme  počet  nutných  testovacích 

vzorků  na  minimum.  Ty  již  slouží  jen  k  praktickému  ověření  funkce. 

Nedopustíme-li se při návrhu schématu pro simulaci nějaké hrubé chyby, která 

poté  zcela  znehodnotí  parametry  výsledného  PCB,  ušetříme  čas  i  finanční 

prostředky. 

V rámci návrhu PCB musíme počítat s přeslechy mezi spoji, indukovanými 

napětími,  impedancí  spojů  nebo i  se  vzájemným vlivem jednotlivých  zařízení. 
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Svoji  roli  hraje také délka každého spoje.  Například  u  paralelních  sběrnic  se 

projeví  rozdíly  délky  vodičů  v  posunu  náběžných  a sestupných  hran.   I  tyto 

parazitní parametry nám umožňuje simulační software zohlednit již při návrhu. 

Výsledky simulací a naměřené parametry reálného zařízení se pak blíží. V dnešní 

době  miniaturizace  a  zvyšování  přenosových  rychlostí  by  bylo  velice  pracné 

navrhovat PCB ručně a zároveň zohledňovat interakce mezi jednotlivými cestami 

plošného spoje. Existuje i software pro simulace oteplení PCB viz [4].

Největší rozdíly u programů obecně i u programů pro simulace jsou mezi 

grafickými rozhraními (GUI). Uspořádání tlačítek, menu a lišt se liší program od 

programu. Rozdílné jsou i výstupy, mohou to být tabulky nasimulovaných hodnot, 

grafy 2D i 3D, diagramy v polárních souřadnicích, Smithovy diagramy atd. Většina 

komerčních  programů  poskytuje  výstupy  návrhů  do  mnoha  různých  formátů, 

obrázky počínaje a proprietárními formáty dat konče.

Mimo  komerčně  šířený  software  lze  na  internetu  najít  i  volně  šířené 

programy, distribuované např. pod licencí  GPL [5].  Oproti komerčním řešením 

jsou dostupné zdarma i se zdrojovými kódy.

2.1 Komerční programy

Komerční  produkty pro  simulaci  elektrotechnických obvodů se vyznačují 

vysokými  cenami,  velkým  komfortem  ovládání  a  technickou  podporou 

kombinovanou  s  odborně  vedenými  školeními.  Mají  velké  množství 

podporovaných formátů jak pro export, tak pro import. Většinou poskytují výrazné 

slevy pro použití na akademické půdě. Také vylepšení na další verzi programu je 

levnější, než zakoupení nového produktu.

Jako  prezentační  verze  jsou  nabízeny  studentské  nebo  demo  verze 

programů. Ty jsou volně ke stažení  na webových stránkách příslušných firem. 

Některé  ovšem  požadují  pro  stažení  registraci.  Tyto  verze  jsou  v  porovnání 

s  plnými  verzemi  velice  omezeny.  To  se  týká  většinou  počtu  součástek 

umístitelných na pracovní plochu nebo sama plocha má omezenu velikost. 

Za  komerčními  programy  je  také  finanční  kapitál.  Ten  umožňuje  větší 

možnosti  v  ověřování  funkčnosti  a  chybovosti  programu,  např.  porovnáním 

nasimulovaného  zapojení   a  jeho  fyzické  realizace.  Porovnáním  výsledků  lze 

výsledný  program optimalizovat a odstranit případné chyby implementace.  
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Výrobci se snaží o co největší univerzálnost programů. Přesto je u produktů 

tohoto druhu vidět zaměření na menší části celé problematiky.  Toto omezení se 

většinou  řeší  produktovou  řadou  s  rozdělenou  funkčností,  která  v  důsledku 

obsáhne téměř celou problematiku.

2.2 Programy s GNU GPL licencí

Velmi levnou a v podstatě funkčně neomezenou alternativou ke komerčním 

aplikacím jsou  programy šířené  včetně  zdrojových  kódů pod  GPL  licencí.  GPL 

licence a dostupnost zdrojových kódů poskytují  několik výhod vůči komerčním 

řešením. 

Volně  dostupný  zdrojový  kód  umožní  aplikace  portovat  na  libovolný 

operační  systém  (Linux,  FreeBSD,  Mac  OS,  Windows  atd.).  Také  lze  přispět 

k vývoji programu, ať už opravami chyb nebo přidáváním vlastností. Tím je dáno 

velmi rychlé opravování chyb a také jsou častěji dostupné nové verze. Uživatelé 

zkušení  v programování si mohou používaný program upravit pro své konkrétní 

použití, doplnit funkce či opravit nalezené chyby a nepřesnosti.

Ideální je nulová cena programu. Autor po nás nebude požadovat poplatek 

za používání programu, ani v případě komerčního použití. Programy pod volnými 

licencemi  bývají  jednoduché,  malé  projekty  s  úzkým  zaměřením.  Správci 

jednotlivých projektů se jim věnují ve svém volném čase dobrovolně. Absence 

kapitálu  sice  poněkud  brzdí  rozvoj  daného  programu,  ale  na  druhou  stranu 

odpadá tlak na vývoj. Oprava chyb v samotném programu je často velice rychlá a 

autoři  těchto  programů řídí  další  vývoj  dle  zpětné  vazby  od  uživatelů.  Velké 

množství   volně  šiřitelných  programů nedosahuje  komplexnosti  a  kvalit  jejich 

komerčních ekvivalentů. Pro méně náročné použití je postačující.

Mezi nevýhody volných programů patří možný zánik dané aplikace. Autor ji 

přestane vyvíjet a pokud vývoj nepřevezme nějaký jiný dobrovolník (nebo skupina 

dobrovolníků), musíme použít jiný software.  

3 Přehled vybraného softwaru

V této kapitole budou porovnány jednotlivá řešení, seřazená dle abecedy. 

Každý zástupce má vypsány vlastnosti, které umí testovaná verze a plná verze 
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(pokud je to uvedeno v informacích dostupných pro daný program). Pro názornost 

je u každého programu několik snímků obrazovky s nakresleným schématem či 

grafem.  Schémata  jsou  použita  z  příkladů  pro  každý  z  programů.  Ty  jsou 

distribuována  zároveň   s  programem.  Jen  u  programu  Qucs  jsou  příklady 

dostupné pouze přes webové stránky projektu. Protože jsou si  programy velmi 

podobné, pokusíme se zmínit především jejich specifika, výhodné nebo zajímavé 

vlastnosti.

Všechny  programy  byly  staženy  ve  verzi  pro  Windows,  pouze  program 

Qucs lze získat v  linuxové verzi a tak byla použita. 

3.1 Ansoft Designer SV

Program  Ansoft  Designer  Student  Version  (dále  jen  SV)  dodává  firma 

Ansoft. Na webových stránkách [6]  lze získat podrobné informace o programu. 

Mimo jiné se dozvídáme, že v kombinaci s ostatními  aplikacemi výrobce Ansoft 

získáme kompletní řešení pro návrhy moderních zařízení s ohledem na rychlost a 

výkon. Ansoft Designer SV patří  mezi velice propracované programy. V návrhu 

PCB  zohledňuje   všechny důležité aspekty.  Mezi  tyto aspekty počítáme vlivy 

substrátu, vzdálenosti mezi jednotlivými spoji, u paralelních sběrnic různou délku 

jednotlivých vodičů atd. Po vyplnění požadovaných údajů a zaregistrování  se na 

http://www.ansoft.com/registration/index.cfm?campaign=35,  je  možné  stáhnout 

studentskou verzi programu Ansoft Designer. Studentská verze obsahuje lineární 

obvodovou analýzu včetně S, Z a Y parametrů. Zvládá počítat vložený a zpětný 

útlum,  zisk,  stabilitu,  poměr  stojatých  vln,  šum  a  skupinové  zpoždění.  Má 

zabudován  nástroj  pro  syntézu  filtrů  a  přenosových  vedení.  Dále  je  součástí 

výpočet  a  zobrazování  plošného  (planárního)  elekromagnetického   blízkého  i 

vzdáleného vyzařování. 

V  knihovně programu lze  najít  již  předdefinované substráty  pro PCB.  Je 

možné si nadefinovat substrát s parametry plně určenými uživatelem. Substrát je 

definován  vodivostí,  εr,  μr,  tgδ a  dalšími  parametry  definujícími  izolanty 

i  vodiče.  Výskyt   μr mezi  parametry  ukazuje,  že  Ansoft  Designer  SV  zvládá 

pracovat i s magnetickými materiály. 

Ansoft  Designer  SV umí  importovat  soubory  s  S-parametry  (používá  se 

například  pro  vysokofrekvenční  simulace  aktivních  prvků).  Pro  přehledné 

zobrazování  nasimulovaných hodnot jsou implementovány Smithovy diagramy. 
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Program  je  dále  kompatibilní  s  plnými  verzemi  Ansoft  Designeru.  Liší  se 

především  počtem  instalovaných  modulů  pro  simulace.  Studentská  verze 

obsahuje pouze dva moduly, Circuit a PlanarEM. V literatuře [7] lze najít podrobný 

popis rozdílů mezi plnou a studentskou verzí programu.

Pro naše použití  je nejdůležitější  modul  PlanarEM.  Tento modul obsahuje 

funkce pro výpočty elektromagnetických polí. Tyto funkce nám umožňují práci s 

mikropáskovými vedeními.

Z obrázku 1 je vidět uspořádání hlavního okna programu. To je přehledně 

rozděleno  na  hlavní  editační  okno  a  postranní  okno  s   jednotlivými  částmi 

projektu.  Postranní  okno  umožňuje  měnit  veškerá  nastavení  projektu,  včetně 

grafů. Grafy se otevírají v separátním okně nebo oknech v rámci hlavního okna 

aplikace a tak máme stále přístup do levého okna se všemi nastaveními projektu.

 Hlavní  menu se  mění  podle  toho,  kterou  část  projektu  máme vybránu. 

V hlavním menu jsou dostupné nástroje pro ověření správnosti návrhu. Konkrétně 

se jedná o funkci  Validation Check. Ta je dostupná pro model vybraný v levém 

okně.  Ověří  nám,  zda  jsme  při  návrhu  zařízení  neudělali  chybu  při  definici 

parametrů  PCB či  při  návrhu  fyzického provedení.  Další  nástrojem je  klasická 
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kontrola  elektrického  zapojení  (ERC).  Těmito  dvěma nástroji  odhalíme  většinu 

náhodných chyb a předejdeme tak tím neočekávanému chování simulovaného 

zařízení.

Do projektu samotného lze vkládat (přes menu  Project)  návrh PCB jako 

celku,  návrh  planární  struktury  nebo  vložit  filtr  pomocí  nástroje  Filter  design 

wizard. Nástroj pro vkládání filtru má více voleb, umožňuje navrhnout filtry všech 

druhů,  z  pasivních  součástek  (L,  C)  i  pomocí  vedení  (koaxiální  vedení, 

mikropásková a pásková vedení atd.). V dialogu vybíráme typ filtru, strmost a 

zvlnění, řád filtru a technologii provedení. 

Filter design wizard pak vygeneruje příslušné schéma dle našeho zadání 

i s frekvenční charakteristikou (obr.  2).  Z tohoto vygenerovaného filtru je nám 

umožněn i export přímo do nákresu PCB pro praktickou realizaci filtru. 

Hotové  návrhy  lze  pro  další  zpracování  exportovat  do  *.emf  souborů. 

Ty jsou vhodné pro vkládání do dokumentů. Ansoft Designer SV také umí vytvářet 

tzv. bill  of materials, což jsou seznamy použitých součástek na jednu realizaci 

daného zařízení. Výstupní data ve formě netlistu jsou samozřejmostí.
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3.3 Qucs

Program Qucs je jediný ze zástupců volně šiřitelných programů. Vyznačuje 

se  velikou  univerzálností  simulovaných  zapojení,  ale  některé  vlastnosti  ještě 

chybí  nebo  jejich  implementace  je  nedokonalá.  Například  nepočítá  s  vlivem 

stínění při vysokofrekvenčních simulacích nebo neuvažuje případné magnetické 

vlastnosti substrátu a pokovení.

 Má  implementovány  simulace  střídavé,  stejnosměrné,  harmonického 

vyvážení, časovou simulaci, simulaci S-parametrů a digitální simulaci. Do každé 

simulace lze vložit blok pro změnu parametrů součástek (Parameter sweep). 

Aplikaci a základní příklady simulací lze  získat na webové adrese projektu 

Qucs [6] v sekci download. Qucs je distribuován pod GNU GPL licencí a není tudíž 

zatížen žádnými poplatky za jeho použití. Odkaz [8] v sekci documentation nabízí 

dokumentaci a návody. 

Program se ovládá pomocí hlavního menu a v levé části najdeme postranní 

panel se záložkami (obr. 3). Záložky slouží k přepínání mezi seznamem projektů, 

stromem  projektu  a  výběrem  komponent.  Ve  výběru  komponent  najdeme 
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Obrázek 3: Základní okno programu Qucs



všechny základní lineární součástky, zvláštní sekci s mikropáskovými elementy, 

nelineární  součástky,  komponenty  pro  import  souborů  s  S-parametry,  zdroje, 

grafy  a  konečně  objekty  pro  kreslení  vektorové  grafiky.  Samotné  vytváření 

schématu je  velmi  jednoduché a intuitivní.  Přetažením pomocí  myši  umístíme 

příslušné komponenty do pracovního okna. Upravíme jim parametry podle našich 

požadavků.  Stejně jako komponenty,  umístíme do schématu požadované typy 

simulací.  Jako  poslední  propojíme  komponenty  navzájem  pomocí  vodiče.  U 

simulace  mikropáskových vedení  není  dostupná funkce  převodu schématu  na 

výkres pro výrobu plošného spoje. 

Součástí programu jsou nástroje ulehčující práci s programem. Usnadňují 

a urychlují časově náročné návrhy různých filtrů z pasivních prvků.

Nástroj  line  calculation  (Qucs  transcalc) ulehčuje  návrhy 

vysokofrekvenčních obvodů. Jmenovitě počítá samostatné mikropáskové vedení 

(obr.  4),  vázané  mikropáskové  vedení,  vlnovody  a  koaxiální  vedení.  Do  okna 

tohoto nástroje pouze vyplňujeme požadované rozměry a parametry substrátu. 

Přímo  vidíme  vlnovou  impedanci  a  tgδ,  případně  pro  ostatní  typy 

vysokofrekvenčních součástí jejich specifické parametry. 
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Obrázek 4: Jedna z možností nástroje Qucs transcalc



QucsFilter slouží  k  automatickému návrhu  LC  filtru  vybraného typu.  Na 

výběr jsou Besselův, Čebyševův, Butterworthův a Cauerovův typ filtru. Zvolíme si 

typ  filtru,  zadáme   požadovanou  impedanci,  patřičné  frekvence  a  řád  filtru. 

Schéma  filtru  se  po  výpočtu  vkládá  do  hlavního  schématu  kopírováním přes 

schránku.

Matching  circuit vytváří  odpovídající  LC  náhradní  schéma  na  základě 

zadaných  S-parametrů,  vstupní  a  výstupní  impedance.  Zvládá  vytvářet  jedno 

i dvouportová náhradní schémata. Výsledný obvod se vkládá pomocí schránky do 

schématu.

Component  library  obsahuje  modely  některých  průmyslově  vyráběných 

součástek pro elektrotechniku. Najdeme zde například i předdefinované některé 

druhy substrátů pro výrobu vysokofrekvenčních obvodů. Na webových stránkách 

projektu  [6]  je  popsán  postup,  jak  do  knihoven  přidávat  další  obvody 

a komponenty. Lze si nadefinovat i substrát vlastní nebo upravit substrát vložený 

z knihovny.

Velmi  užitečná  je  komponenta  umožňující  přepočítávání  a  analýzu 

nasimulovaných hodnot Equation. Obsahuje množství užitečných funkcí,  převody 

S-parametrů  na  ostatní  typy  parametrů,  maticové  operace,  Fourierovu 

transformaci  atd.   Pomocí  Equation lze  například  přepočítávat  hodnoty 

S-parametrů na dB atp. Takto vypočtené hodnoty nelze používat v simulacích pro 

změnu  parametrů  součástek  ve  schématu.  K  tomu  je  určena  komponenta 

Parameter sweep. 

Grafy programu Qucs jsou řešeny podobně jako schéma, máme k dispozici 

několik  druhů  grafů.  Vkládáme  je  na  pracovní  plochu  a  z  výsledků  simulace 

vybereme křivky, které se mají zobrazit. Dvojklikem na graf otevřeme okno s jeho 

nastaveními. Nabízí nám výběr zobrazovaných křivek, barvu a styl zobrazených 

křivek, ruční změnu rozsahu os X a Y, popisy os a úpravy vzhledu mřížky grafu. 

Pomocí LaTexového pojmenování umožňuje do veškerých textových polí vkládat 

speciální znaky (např. \epsilon vloží ε). 

Do grafů  je  možné vkládat  i  grafické objekty  a  text  s  dalším popisem. 

Schémata  ani  grafy  vytvořené  v  Qucs  nelze  exportovat,  program tuto  funkci 

neobsahuje.  Jediná  možnost  výstupu  z  programu  je  tisk  do  postskriptového 

souboru  nebo  přímo  na  tiskárnu  definovanou  v  systému.  V  případě  spuštění 

programu Qucs pod Windows je tisk schématu nepoužitelný. 
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3.4 Sonnet Lite 10.51

Sonnet Lite je zdarma stažitelná funkčně omezená verze plného produktu 

Sonnet Suite. Sonnet Lite je použitelný pro simulace od 1MHz až do několika THz. 

Licence [9]  zakazuje  porovnávání  Sonnet  Lite  a  Sonnet  LitePro  verzí  s  jinými 

produkty.  Z  těchto  důvodů  bylo  provedeno  pouze  odzkoušení  programu 

a srovnávání vypustíme. 

Program umožňuje navrhovat a simulovat mikropáskové sítě, mikropáskové 

a  páskové  filtry,  MIM  kondenzátory,  spřažená  přenosová  vedení,  slučovače 

a rozbočovače.  Ovládá zjišťování  nesouvislostí  v  mikrovlnných obvodech.  Také 

umožňuje  simulovat  přeslechy  na  PCB,  průchody  v  plošných  spojích, 

charakterizaci připevňovacích otvorů a rezonanci pouzder. 

Aplikace  Sonnet  má   grafické  uživatelské  rozhraní  ve  stylu  podobném 

grafickému editoru GIMP. Po spuštění programu se objeví hlavní okno (obr.  5), 

ze  kterého  se  spouštějí  další  separátní  části  programu,  editace  a  analýza 

projektu,  prohlížeč  výsledků,  rozložení  proudu  po  obvodu,  rozložení 

elektromagnetického pole kolem obvodu a poslední položka odkazuje na manuály 

k programu. 

Verze Lite je velice omezená, umožňuje pouze simulace nepožadující více 

než 1MB operační paměti. Po zaregistrování, které je možné spustit přímo z menu 

hlavního okna programu, se paměť používaná programem rozšíří na 16MB. Pak je 

již program použitelný pro menší simulace. 

Vytváření  schématu  je  velmi  jednoduché,  na  základní  pracovní  plochu 

vkládáme postupně jednotlivé části (v našem případě obdélníky) tvořící výsledný 

plošný spoj (obr.  6). K těmto úkonům použijeme okno  Toolbox,  které obsahuje 

všechny  potřebné  nástroje.  Jiné  než  pravoúhlé  tvary  se  však  adaptují 

na  podkladovou  mřížku  (je  naznačena  tečkami).  Tato  mřížka  se  definuje  jako 

17

Obrázek 5: Hlavní okno Sonnet Lite



vlastnost  podkladu  (pravé kliknutí  na  plochu,  položka  Box)  a  určuje  rozdělení 

celkového výpočtu na jednotlivé buňky a také celkovou velikost výsledné PCB.

Automaticky je  při  otevření  projektu zobrazeno okno  Quick Start  Guide, 

které nám průběžně ukazuje, jak dále postupovat v tvorbě PCB. Hotové kroky 

jsou označeny pomocí zelené značky. Ke každému z kroků je dostupná přes stejné 

okno i stručná nápověda (obr. 6). 

Na první pohled je program velice názorný, přímo tvoříme výsledný plošný 

spoj včetně případných průchodů k uzemněné spodní ploše. V editačním okně 

také nadefinujeme typ kovové vrstvy, která tvoří simulovanou strukturu, vstupní 

porty (na schématu jsou označeny čísly 1-4) a vlastnosti dielektrika. Pomocí portů 

jsou pro výpočet  definovány vstupní  body celého návrhu PCB.  Schéma obr.  6 

obsahuje čtyři porty. Po výpočtu S-parametrů dostaneme 16 výsledných křivek, 

neboť  program  propočte  všechny  kombinace  portů  (S11,  S12  …  S34,  S44). 

V grafu nemusíme zobrazovat jen S-parametry,  na výběr máme i  Y,  Z, VSWR 

(napěťový činitel stojacích vln), Zin, Loss Factor (ztrátový činitel), Z0 pro daný 

port a nakonec  Eeff. 
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Obrázek 6: Editační okno programu Sonnet Lite



Pro každou část schématu lze definovat jeho parametry, pro vodivé části se 

vybírá z několika typů vodičů. Podle druhu modelu vodiče je možné definovat vliv 

skinefektu,  stejnosměrného  odporu,  tloušťku  materiálu  atd.  Takto  definujeme 

i  dielektrické  části  simulace.  Sonnet  Lite  částečně  počítá  s  magnetickými 

vlastnostmi materiálů, ale pouze za použití magnetických ztrát.

Simulace samotná se nastavuje přes menu  Analysis -> Setup. Nastavíme 

zde  frekvenční  rozsah  simulace  a  její  krok.  Můžeme  si  ověřit,  zda  simulace 

nespotřebuje více paměti,  než umožňuje naše momentálně používaná licence. 

Simulace se spouští   kliknutím na tlačítko em umístěné na nástrojové liště.

Výsledkem pak může být například graf z obr. 7. Na výběr máme dva typy 

grafů kartézský a Smithův. Vlastnosti grafu jsou plně nastavitelné (rozsah os x 

a  y,  jejich popisky a  titulek  grafu).  V jednom grafu  mohou koexistovat  různé 

nasimulované závislosti (např. S11 a S21 parametry). Graf je možné uložit jako 

bitmapovou grafiku pro použití při tvorbě dokumentace.

Export návrhu PCB (z obr. 6) do bitmapové grafiky umožňuje přímé vložení 

do  specializovaných  programů  pro  kreslení  univerzálních  PCB  (např.  program 

EAGLE). 
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Obrázek 7: Příklad výsledného grafu programu Sonnet Lite



3.5 WinMide

Tento software pro simulace je jediným zástupcem české programátorské 

školy. Program je ke stažení jako omezená demoverze z [10]. Omezení programu 

spočívá  v  možnosti  použití  pouze  koaxiálních  a  mikropáskových  vedení.  Plná 

verze tohoto programu pak obsahuje dalších 28 typů vysokofrekvenčních vedení. 

Informace o programu přímo od výrobce lze najít na [11].     

Na  obr.  8 vidíme  hlavní  okno  programu  s  jednoduchým  schématem. 

Filozofie  tvorby  schématu  je  velmi  podobná  programu Qucs.  Nekreslíme  totiž 

fyzický vzhled plošného spoje, ale jeho abstrakci složenou z jednotlivých součástí. 

Parametry součástí  návrhu měníme pomocí  dvojkliku na příslušnou součástku. 

Po  levé  straně  se  nachází  stromová  struktura  projektu.  V  ní  jsou  zobrazeny 

všechny substráty, proměnné,  definice S-parametrů,  konstanty a také definice 

uživatelských výpočtů. V případě většího počtu oken  v projektu se mezi nimi 

přepínáme pomocí záložek zobrazených nad schématem.
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Obrázek 8: Hlavní okno programu WinMide



Do schématu můžeme pro zvýšení názornosti vkládat text i další grafické 

prvky. Komponentou  Hierarchical block lze složité schéma zjednodušit. Do této 

komponenty  vložíme  část  složitého  schématu  a  tato  část  je  pak  dostupná 

v dalším okně. Tuto vlastnost využijeme při definici reálné součástky (obr. 9). Tím 

je myšleno přidání parazitních vlastností k hlavním vlastnostem, např. indukčnost 

vývodů součástky, parazitní kapacita atd. Z několika těchto bloků pak vytvoříme 

výsledné  schéma.  Součástí  instalace  programu  je  názorný  příklad  na  použití 

komponenty Hierarchical block. Najdeme jej v adresáři examples/BuffAmp, který 

se nachází v instalačním adresáři programu. WinMide umí vkládat do schématu 

libovolné součástky definované pomocí S-parametrů. 

Pro  ladění  vlastností  návrhu  PCB  je  užitečná  funkce  ruční  optimalizace 

(menu  Calculate->Manual  Tunning).  Pokud  rozměry  mikropáskových  vedení 

nadefinujeme jako proměnné, tak po spuštění této funkce máme možnost jejich 

hodnoty měnit bez zásahu do schématu. Při  změně hodnot se grafy automaticky 

překreslují. Graf pro srovnání zároveň obsahuje i původní průběh křivky (obr. 10). 

Tímto  postupem  lze  velice  rychle  doladit   parametry  celého  simulovaného 

zařízení. Pokud nechceme dolaďovat parametry ručně, lze využít dalšího nástroje 

Calculate->Optimize  project.  Parametry  pro  automatickou  optimalizaci 

nastavujeme ve vlastnostech projektu. 
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Obrázek 9: Náhradní schéma SMD rezistoru



Součástí  instalace  programu je repositář  substrátů,  který  obsahuje čtyři 

nejzákladnější  typy  (duroid,  teflon,  kuprextit  a  korund).  Definice  substrátů  je 

možné upravit dle našich požadavků a upravený substrát vložit  k ostatním do 

repositáře  pod  novým  názvem.  Pro  substráty  se  dají  definovat  tloušťka 

dielektrika,  tloušťka pokovení,  relativní  permitivita,  vodivost  pokovení  a  ztráty 

v dielektriku.    

Grafy programu WinMide mají konfigurovatelné barvy, ale nadpisy změnit 

nelze. Barvy se dají obecně nastavit pro celý program a součástí tohoto nastavení 

jsou  profily  pro  tisk,  kopírování  do  schránky  a  zobrazování.  Výstup  programu 

nemusí být jen do grafu, je možné využít také tabulkového výstupu dat.

Export  schématu  v  programu  WinMide  je  zajištěn  pomocí  kopírování 

schématu  do  schránky.   Kopírování  přes  schránku  nám  poskytuje  univerzální 

exportovací  nástroj,  protože  lze  takto  schéma  vložit  do  jakéhokoli  programu, 

který podporuje kopírování přes schránku a grafiku. Převod schématu na výkres 

PCB program nepodporuje. Jsme stejně jako u programu Qucs odkázáni na externí 

program.
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Obrázek 10: Ukázka grafů a ručního lazení pásmové propusti



4 Příklad simulace

4.1 Mikropásková vedení, S-parametry

Mikropáskové filtry  jsou specifické tím, že jsou součástí  plošného spoje, 

respektive jeho návrhu. Takovéto mikropáskové filtry se nazývají  planární. Jako 

součást plošného spoje jsou přímo závislé na vlastnostech substrátu, na kterém 

jsou  vytvořeny.  Další  parametry  jsou  dané  rozměry  vyleptaných  pásků 

na plošném spoji. Vzhledem k tomu, že se používají na frekvencích v řádu GHz, je 

již několik cm nebo mm dlouhý plošný spoj v podstatě dlouhé vedení a také se 

tak chová.

Když například spočteme příčkový LC filtr,  je výhodné jej realizovat jako 

mikropáskové  vedení.  Toho  se  dá  velice  dobře  využít  při  aplikacích  v  oblasti 

centimetrových vln jako jsou pásmové propusti,  zádrže, dolní a horní propusti. 

Vyleptáním pásků vedle sebe také zajistíme jejich indukčně – kapacitní vazbu. 

Z toho logicky plyne, že je můžeme naladit na určitou frekvenci, případně pásmo 

frekvencí. Bližší informace viz [12] a [13]. 

V  oblasti  vysokofrekvenční  techniky  se  pro  popis  dvojbranů  používají 

S-parametry. Jsou obdobou Z, Y, h parametrů, které nejsou pro vysokofrekvenční 

techniku vůbec vhodné. Nelze totiž uspokojivě realizovat zkrat a rozpojený výstup 

obvodu, který potřebujeme počítat. Zkrat a rozpojený výstup je podmínkou pro 

aplikaci  výše  uvedených  parametrů.  Navíc  napětí  a  proud  nutné  pro  určení 

Z parametrů nejsou na mikrovlnných frekvencích konstantní. Liší se dle pozice 

v obvodu (velikost obvodu je srovnatelná s délkou vlny).

Je  tedy  nutno přistupovat  k  obvodu poněkud jiným způsobem.  Problém 

s různými napětími a proudy v obvodu v závislosti na poloze řeší S-parametry. 

Aplikujeme zdrojovou vlnu a sledujeme odraženou a průchozí (postupnou) vlnu.

S-parametry nám pak dávají  do souvislosti  tyto tři  vlny. Abychom mohli 

měřit  S-parametry,  potřebujeme  zdroj  vln  a  zátěž.  Ty  se  připojují  pomocí 

nízkoztrátových  přenosových  vedení,  obvyklá  impedance  je  50  Ω.  Nízká 

impedance zaručuje malou pravděpodobnost vzniku oscilací obvodu. Přenosové 

vedení  umožní  umístění  obvodu  v  určité  vzdálenosti  od  měřících  přístrojů. 

Ne vždy totiž lze měřené zařízení umístit bezprostředně k přístroji. S-parametry 

lze  odvodit  pomocí  zavedení  dvou  nových  proměnných  ai a  bi,  což  jsou 
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normalizované  komplexní  napěťové  vlny  působící  na  i-tou  bránu  n-branu  (ai) 

a odražené od i-té brány (bi). Definují se pomocí napětí Vi, proudu Ii a vztažné 

impedance Zi. Je velmi vhodné mít impedanci Zi kladnou a reálnou. Principiální 

schéma s vyznačenými vlnami viz obrázek 11.

Pro  dvojbran  z  obrázku  11 platí  rovnice  1  až  4.  Tyto  rovnice  vycházejí 

z definice Z parametrů. Jsou doplněny o obě vlny ai i bi a zobecněny vztažením 

k  impedanci  Z0.  Impedance  Z0 je  většinou  50  Ω,  obecně  vzato  to  však  není 

podmínkou.

[b1

b2
]=[ s11 s12

s21 s22
][a1

a2
] 5

Ve vzorcích se objevují vlny Vi   a Vr, kde indexem i značíme vcházející vlny 

(incident waves), index  r značí vycházející vlny (reflected waves). Číselný index 
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Obrázek 11: Dvojbran s vyznačenými vlnami ai a bi
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nám dále říká, ke které bráně daná vlna přísluší.  Sestavením lineární soustavy 

rovnic a jejím převedením do matice (5) získáme výsledné vzorce pro stanovení 

jednotlivých S-parametrů (6,7,8,9).

Vzorce 6 až 9 nám říkají,  při jakých podmínkách který S-parametr 

měříme a také jak jeho hodnotu vypočteme. S11 (6) je vstupní koeficient odrazu 

při výstupu zakončeném přizpůsobenou zátěží (Z2=Z0 -> a2=0). S12 značí zpětný 

přenosový koeficient při vstupu zakončeném přizpůsobenou zátěží (Z1 = Z0 -> 

a1=0). S21  označuje přenosový koeficient při výstupu zakončeném přizpůsobenou 

zátěží  (Z2=Z0 ->  a2=0).  Poslední  parametr  s22,  výstupní  koeficient  odrazu  při 

vstupu zakončeném přizpůsobenou zátěží (Z1 = Z0 -> a1=0). Označení sij nám 

pomocí indexů i, j umožňuje rozlišit o jaký signál se jedná. Na port s  indexem j 

máme  připojen  budící  signál.  Odezvu  na  budící  signál  sledujeme  na  portu 

s koeficientem i. Pokud se i=j, zjišťujeme odražený signál na budícím portu.

s11=
b1

a1∣ 
a2=0

6

s12=
b1

a2∣ a1=0
7

s21=
b2

a1∣ a2=0
8

s22=
b2

a2∣ a1=0
9

Ze vzorců  (6-9)  je  dobře vidět,  že  S-parametry jsou bezrozměrná čísla, 

která nabývají  hodnot od téměř nuly do hodnoty 1. Tato vlastnost je výhodná 

zejména pro grafické zpracování, neboť zlogaritmováním S-parametrů dostaneme 

velmi přehledné grafy v dB. 

S-parametry jsou nedílnou součástí všech výše uvedených programů. Bez 

S-parametrů  bychom  velmi  těžko  počítali  nebo  simulovali  vysokofrekvenční 

obvody. Tyto  a  další  informace  jsou  uvedeny  v  literatuře  [14].  Článek 

obsahuje i řešené příklady  π a  t článků. Tamtéž jsou uvedeny i měřící metody 

použitelné pro praktické ověření výsledků simulací. 

25



4.2 Praktická ukázka simulace 

Pro  ukázkovou  simulaci  použijeme  program  Qucs.  Zvolený  program  se 

vyznačuje  jednoduchým  ovládáním a  pro  krátkou  ukázku  je  zcela  vyhovující. 

Naznačíme tvorbu schémat v Qucs a zmíníme hlavní části schématu použitého 

pro  simulaci.  Dále  bude  ukázán  vliv  parametrů  substrátu  na  jednoduchý 

mikropáskový filtr, pásmovou propust (PP). 

4.2.1 Tvorba schématu, důležité části

Po spuštění  programu vytvoříme nejprve prázdný projekt,  pomocí  menu 

Project -> New project.  Vyplníme námi zvolené jméno projektu, automaticky se 

postranní  lišta  přepne  do  záložky  zobrazující  soubory  obsažené  v  projektu. 

Zároveň se otevře prázdné pracovní okno, do něhož již můžeme začít vkládat 

komponenty a kreslit schéma.

Levou  lištu  přepneme  kliknutím  na  záložku  Components  na  zobrazení 

dostupných komponent.  Z kategorií  vybereme  transmission lines.  Kliknutím na 

komponentu se nám přichytí  ke kurzoru myši.  Komponentu poté umístíme na 

pracovní  plochu  programu  a  kliknutím  potvrdíme.  Takto  postupně  přidáme 

všechny komponenty, které potřebujeme. Pomocí dvojkliku nadefinujeme jejich 

parametry. Vytvoříme postupně schéma např. jako z obrázku 12. Toto schéma PP 
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navržené a vytvořené panem T. Ishikawou je dostupné ke stažení na [15]. 

Parametry samotné simulace určuje komponenta  S parameter simulation, 

vlastnost  Type určuje  způsob  simulace,  v  našem  případě  lineární  přírůstek 

frekvence. Frekvence poroste od 5 GHz (Start) až do 15 GHz (Stop), interval bude 

rozdělen  na 150 dílčích  částí  (Points).  Čím méně kroků,  tím rychleji  simulace 

proběhne, ale výsledný graf bude méně jemný.

Komponenta Substrate definuje vlastnosti substrátu (dielektrika) vloženého 

mezi  uzemněnou  a  signálovou  část  simulace.  Nastavujeme  εr (relativní 

permitivita),  h  (tloušťka  substrátu),  t  (tloušťka  kovové  vrstvy),  tg  δ  (ztrátový 

činitel  dielektrika),  ρ  (vodivost  kovové  vrstvy),  D  (efektivní  hrubost  povrchu 

substrátu).

Posledním  modulem  ve  schématu  je  Equation.  Umožňuje  v  simulaci 

provádět  doplňkové  výpočty.  V  našem  případě  převod   bezrozměrných 

S- parametrů na hodnoty v dB, které mají větší vypovídací schopnost.  Poslední 

vzorec v tomto modulu má za úkol vygenerovat bez závislosti na frekvenci přímku 

v  oblasti  -3  dB.  Ta  slouží  pro  lepší  odečítání  propustného  pásma.  Důležitou 

součástí  simulace  jsou  porty  pro  měření  S-parametrů.  Definují  se  pomocí 

komponenty Power Source (ve schématu P1 a P2). Jejich umístěním do schématu 

určíme porty simulovaného n-branu.

4.2.2 Tvorba nákresu PCB

 Pásmovou propust po realizaci jako PCB zobrazuje obr.  13. Tento obrázek 

byl  vytvořen  v  editoru  vektorové  grafiky  Inkspace,  protože  Qucs  neumí 

exportovat schéma do nákresu plošného spoje. Místo tohoto programu je možné 

použít  jakýkoli  vektorový  editor  grafických  souborů  nebo  některý  z  CAD 

programů. 

Inkspace  umožňuje  přímo  vložit  rozměry  jednotlivých  objektů.  Toho 

využijeme při tvorbě naší PCB. Dle obr. 12 zadáme postupně jednotlivé rozměry. 

Ve  schématu  jsou  zakreslena  i  zakončení  a  přechody (MS  6  až  MS 15).  Tyto 
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Obrázek 13: Nákres filtru z obr. 10, rozlišení 72 DPI



struktury při našem kreslení ignorujeme, slouží pouze pro výpočet. Po dokončení 

kresby vyexportujeme nákres nejlépe do nekomprimovaného grafického formátu, 

například bitmapy. Komprimované grafické soubory často rozostří okraje a návrh 

by pak byl  nepoužitelný (nepřesný).  Je nutné si  dát pozor na velikost DPI,  ve 

kterém  exportujeme.  Za  prvé  DPI  určuje  nejmenší  bod,  který  musí  mít 

zanedbatelnou velikost  v  porovnání  s  nejmenšími  rozměry PCB.  Za druhé DPI 

musíme znát pro další zpracování, abychom dodrželi rozměry nákresu PCB. Tento 

postup návrhu PCB je velice pracný a zdlouhavý. V případě programu Qucs je 

jediný možný.

4.2.3 Vliv parametrů substrátu na PCB

Aby byla zřejmá důležitost  simulování  PCB,  zhodnotíme nyní  za pomoci 

programu Qucs  vliv  parametrů  substrátu  na  vlastnosti  simulovaného  zařízení. 

K simulaci použijeme výše uvedenou pásmovou propust (obr. 12).

Obrázek 14: Vliv εr  substrátu na frekvenční charakteristiku filtru

V  grafech  na  obrázcích  14 a  15 značí  modrý  průběh  (čárková  linka) 

frekvenční  charakteristiky  vždy  referenční  hodnotu.  Červená  linka  (plná  čára) 

v grafu prezentuje zmenšenou hodnotu testované vlastnosti substrátu a zelená 

(tečkovaná) její zvětšenou hodnotu.

Grafy na obr. 14 ukazují  vliv   relativní  permitivity  (εr)  na  frekvenční 

charakteristiku  10 GHz PP.  Relativní  permitivita  je  bezrozměrné číslo  udávající 

poměr mezi permitivitou daného dielektrického materiálu a vakua. Permitivita má 

přímý vliv na kapacitu mezi vrchní a spodní vrstvou PCB. Z grafů je patrný vliv 
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změny permitivity především na střední  propustnou frekvenci  filtru a  na šířku 

pásma filtru.  Ostatní parametry dielektrika neměníme. 

S11 parametr při zvyšování  εr  vykazuje v propustném pásmu větší zvlnění 

(více  minim funkce).  Zvyšování  εr   posune  frekvenční  charakteristiku  směrem 

k nižším frekvencím,  zmenší  se  šířka  propustného pásma a zvětší  se  strmost 

filtru.  Naopak   snížení  εr   má  opačné  účinky,  snížení  strmosti  filtru,  rozšíření 

propustného pásma a posun k vyšším frekvencím. Navíc se v propustném pásmu 

objeví zvlnění propustného útlumu (červený graf).

Obrázek 15: Vliv tloušťky substrátu na frekvenční charakteristiku filtru

Na  obrázku  15 je  zobrazen  vliv  tloušťky  substrátu  na  frekvenční 

charakteristiku  simulované  pásmové  propusti.  Zachováme  přitom  hodnotu 

εr   rovnu 2,56. Tloušťka substrátu má také vliv na kapacitu mezi  jednotlivými 

vrstvami  substrátu,  ale  nedochází  zde  k  posunu  střední  propustné  frekvence 

pásmové  propusti.  Tloušťka  substrátu  ovlivňuje  významně  strmost  a  šířku 

pásma  filtru.  Snižováním  tloušťky  dielektrika  zvyšujeme  strmost  filtru 

za  současného  zúžení  šířky  propustného  pásma.  Útlum v  propustném pásmu 

se však zvětší (opět červená linka grafu obr.  15). Zvýšením tloušťky substrátu 

dosáhneme  opačného  efektu,  rozšíření  frekvenční  charakteristiky  a  snížení 

strmosti  filtru.  Na  rozdíl  od  předchozí  simulace  S11 parametr  vykazuje  větší 

zvlnění při nižší tloušťce dielektrika.

Tyto grafy (obr. 14 a 15) nám názorně ukazují vliv dvou hlavních vlastností 

dielektrického  substrátu.  Stejným  způsobem  lze  realizovat  simulace  vlivu 

i  ostatních  parametrů  a  jednoduše  tak  zjistit  vliv  jejich  změny nebo velikosti 

na výsledné frekvenční charakteristiky PP.
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5 Zhodnocení a závěr

Cílem této práce bylo přiblížit problematiku návrhů PCB moderními nástroji 

pro moderní systémy. V dnešní době se odborník v elektrotechnice bez znalostí 

toho typu softwaru neobejde. Byla snaha nastínit  problematiku z co nejširšího 

úhlu pohledu a nejen pro odborníky.

5.1 Srovnání programů

Program Práce s 
S-parametry

Přímá tvorba 
nákresu PCB

Výstup do 
grafů

Přídavné 
nástroje 1

Cena plné 
verze

Ansoft 
Designer SV

Ano Ano Ano Ano nesděleno

WinMide Ano Ne Ano Ano 14999,- Kč

Qucs Ano Ne Ano Ano zdarma

Tabulka 1: Srovnání hlavních vlastností programů2

Každý z uvedených programů je určen pro jiné nasazení, pro profesionální 

použití  jsou  určeny  programy  Ansoft  Designer  a  Sonnet  Lite.  Předurčuje  je 

k tomu množství funkcí v programech obsažené, technická podpora výrobce a 

možnost  zaškolení  pracovníků  pod  odborným dohledem.  Z  pohledu  soukromé 

osoby  jsou  však  tyto  programy  nedostupné  a  to  především  díky  své  ceně. 

Programy tohoto typu se cenově pohybují v desítkách tisíc dolarů. Cena ovšem 

odpovídá  námaze,  času  a  financím,  které  program ušetří  při  návrhu  zařízení. 

Samozřejmě  je  možné  používat  studentské  verze  (Ansoft)  nebo  Lite  verze 

(Sonnet).  Jsou však omezené,  především nelze  řešit  složitější  obvody.  Licence 

neumožňují komerční využití těchto omezených verzí. Protože se jedná o software 

pro profesionální nasazení, menu jsou opravdu rozsáhlá a nezkušený uživatel se v 

programech této třídy hůře orientuje.

Méně  náročného  uživatele  může  zaujmout  program  WinMide,  který  je 

dostupný za relativně nízkou cenu a přitom stále poskytuje vysokou funkčnost. 

Nevýhodou je nemožnost nakreslení přímo návrhu PCB jako takového. Odladíme 

zapojení a tím získáme rozměry např. mikropáskových vedení.  Ovšem návrh a 

1 jsou tím myšleny např. nástroje pro usnadnění návrhu mikropáskových vedení atp.
2 v tabulce neuvádím Sonnet Lite, neboť licence zakazuje srovnávání s jinými programy
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nakreslení PCB je už na nás. WinMide patří k jednodušším programům, umožní 

nám tak pracovat s ním i bez jeho hlubší znalosti.

O  něco  méně funkcí  v  oblasti  simulací  vysokofrekvenčních  zařízení  než 

program WinMide nabízí Qucs. Jeho velkou devizou je cena. Aplikace je šířena pod 

GPL  licencí,  tj.  zdarma  i  pro  komerční  použití.  Je  také  ze  všech  zmíněných 

programů  nejuniverzálnější,  neboť  se  neomezuje  pouze  na  vysokofrekvenční 

obvody.  Nabízí  simulace  stejnosměrné,  střídavé,  přechodové,  digitální  a 

S-parametry.  I  přes  velký  počet  možností  simulací  si  zachovává  jednoduché 

ovládání.  Program Qucs,  stejně jako WinMide,  postrádá možnost  vyexportovat 

odladěné schéma jako návrh PCB. Export schémat nebo grafů z aplikace Qucs  je 

problematický,  program  umožňuje  pouze  výstup  na  tiskárnu  nebo  do 

postskriptového souboru. 

5.2 Vhodné použití programů

Název programu Vhodné použití

Ansoft Designer SV v plné verzi je vhodný pro profesionální 
použití pro sofistikované návrhy zařízení

Qucs velmi univerzální, pro jednodušší úlohy 
vhodná volba, dostupné zdrojové kódy, 
vhodný  pro studijní účely

Sonnet Lite v plné verzi je vhodný pro profesionální 
použití

WinMide jednoduchý program se zajímavými 
nástroji pro optimalizaci návrhu 
planárních struktur

Tabulka 2: Možná použití programů

Nejvíce  výhod  z  mého  pohledu  poskytuje  program  Qucs.  Jedná  se 

o  otevřený  software,  zdarma  a  s  celkem  rychlým  vývojem.  Je  jednoduchý  a 

intuitivní  na  ovládání.  Také je  dostatečně univerzální  pro  použití  v  amatérské 

elektrotechnické  praxi  nebo  na  akademické  půdě.  Obsáhne  v  jedné  aplikaci 

všechny potřebné typy simulací. Má však omezené možnosti exportu schémat a 

grafů.  Exportuje  pouze  do  postskriptu,  ale  postskript  se  dá  velmi  jednoduše 

konvertovat   na  ostatní  grafické  formáty.  Program  je  portován  pro  několik 

hlavních  operačních  systémů  (FreeBSD,  Linux,  MacOS  X,  NetBSD,  Solaris, 

Windows). 
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Seznam použitých zkratek

CAD computer aided design počítačem podporované navrhování
DPI dots per inch počet bodů na palec
EM electro magnetic elektromagnetický
E intenzita elektrického pole
ERC Electrical Rule Check kontrola elektrických chyb
EAGLE easily applicable 

graphical layout editor 
CAD program pro návrh plošných 
spojů

εr relativní permitivita
GUI graphical user interface grafické uživatelské rozhraní
GPL General Public License volná licence
MIM kondenzátor Metal Insulator Metal planární kondenzátor
PCB printed circuit board deska plošného spoje
PP pásmová propust
Qucs Quite univerzal circuit 

simulator
Celkem univerzální simulátor 
obvodů

SV student version studentská verze
SVG scalable vector graphics škálovatelná vektorová grafika
tgδ ztráty v dielektriku
μr relativní premeabilita
VSWR voltage standing wave 

ratio
napěťový činitel stojatých vln
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