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PPSSPPIICCEE  ––  SSuurrvviivvaall  GGuuiiddee  
PSPICE adalah suatu program bantu dari MicroSim Corp. untuk mensimulasikan suatu rangkaian elektronika 
(analog maupun dijital) dan memeriksa sinyal di suatu titik (seperti osiloskop). 
 
Untuk menggunakannya, langkah-langkah yang harus dilakukan : 
1. Rancang bangun suatu rangkaian elektronika melalui Schematic Editor. 

Komponen-komponen yang dibutuhkan dapat dipanggil dari library (Ctrl-G). 
Untuk keperluan penyambungan antar komponen, dapat digunakan Wire (Ctrl-W). 
Untuk mengubah properti dari komponen, double-click komponen tersebut. 
Jangan lupa menggambarkan Ground pada rangkaian anda. 

2. Lakukan Electrical Rule Check (Menu Analysis) untuk pengecekan sambungan antar komponen (apakah 
ada yg belum tersambung (floating) atau tidak) 

3. Lakukan Create NetList (Menu Analysis) untuk pembuatan skema jaringan (dibutuhkan untuk simulasi 
dengan PSPICE) 

4. Tentukan jenis analisa yang diinginkan, misalnya analisa transient dengan Alt-A, S, T. 
Isikan Print Step yaitu tenggang waktu antara sampling. Semakin kecil Print Step-nya, semakin teliti 
grafiknya namun semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk simulasi. 
Isikan pula Final Time yaitu sampai kapan sampling dilakukan. 

5. Run PSPICE (Menu Analysis == F11)  
6. Dari window osiloskop (Probe), tentukan titik-titik yang ingin ditampilkan 
 
Studi kasus : membuat rangkaian penguat 1 tingkat 
1. Gambarkan 6 (enam) buah Resistor dengan cara Ctrl-G dan ketikkan R lalu klik OK. 
2. Gambar 3 (tiga) Capasitor dengan cara Ctrl-G dan ketikkan C lalu klik OK. 
3. Gambar Ground dengan cara Ctrl-G dan ketikkan AGND lalu klik OK. 
4. Susun sedemikian rupa agar sesuai dengan gambar di bawah (gunakan Ctrl-R untuk memutar 

komponen dari horisontal ke vertikal) 
5. Gambarkan transistor dengan cara Ctrl-G dan ketikkan Q2N2222 lalu klik OK. 
6. Tambahkan sumber tegangan DC (V1) untuk pembiasan dengan VSRC 

Properti VSRC adalah DC=9v 
7. Tambahkan sumber tegangan AC di input (basis transistor) dengan VSIN 

Properti VSIN adalah voff=0v vampl=10mv freq=1kHz 
8. Lakukan ERC dan Create NetList. Perbaiki kesalahan pada gambar jika ada. 
9. Pilih analisa Transient (Alt-A,S,T) dengan Print Step = 100ns dan Final Time = 2ms 
10. Run PSPICE kemudian akan keluar window osiloskop (Probe) 
11. Pada Probe, dari menu Trace, pilih Add 
12. Pilih V(C2:2) dan V(C1:1) lalu klik OK 
13. Pada layar Probe akan tampil bentuk sinyal di input dan output transistor 
 


