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TIIVISTELMÄ  
  

Tässä työssä tutkitaan LTspicen 4.23l –version vakiokomponenttikirjaston diodeja ja 

passiivikomponentteja ja niiden mallinnusta ohjelmassa. Mallinnuksen analysoinnissa 

kiinnitetään huomiota erityisesti LTspicen mallinnuksen vahvuuksiin ja puutteisiin. 

Työssä käsitellään myös helpot tavat tuoda uusia kolmannen osapuolen malleja 

ohjelmaan. Diskreettien .model –mallien tuonti esitellään useilla eri tavoilla ja useampia 

komponentteja sisältäviä .subckt –määrittelyä käyttävien mallien tuominen ohjelmaan 

esitetään LTspicen automaattista symbolinluontia hyödyntäen. Lisäksi pohditaan 

ohjelman sopivuutta erilaisiin tarpeisiin. 

 Aineistona käytetään enimmäkseen LTspicen sisäistä apusivua, Linear Technologyn 

apuvideoita ja artikkeita ja lisäksi kolmannen osapuolen lähteitä ja omaa tutkimustyötä. 

 

Avainsanat: LTspicen komponenttikirjasto, sähköinen mallinnus, mallien tuonti. 
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ABSTRACT  
  

This work is a study of diodes and passive components of the default component 

library of LTspice 4.23l and their modeling techniques. Attention in the model analysis 

is paid particularly to the strengths and weaknesses of LTspice’s way to model such 

components. 

The work also shows easy methods to import third party component models to the 

program. The importing of discrete component models described with .model 

statement are shown in multiple ways and also importing of the models described with 

.subckt statement, which include multiple discrete components, is shown using 

LTspice’s automatic symbol generation. Additionally, the suitability of the program to 

different kinds of simulation needs is contemplated. 

The material used is mostly LTspice’s internal help topics, Linear Technology’s help 

videos and articles together with third party sources and own research work. 

 

Key words: Component library of LTspice, electrical modeling, model import. 
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1. JOHDANTO 
 

LTspice on ilmainen ja tehokas piirisimulointityökalu, joka toimii kaikilla nykyaikaisilla 

Windows ja Mac OS X –alustoilla, ja yhteensopivuuskerroksen, esim. Winen avulla myös 

Linux–ympäristössä [1]. Sillä voi suunnitella ja piirtää analogisia virtapiirejä nopeasti ja 

simuloida niiden toimintaa monipuolisesti aika- ja taajuustasossa. Piirikomponenttien ja 

solmupisteiden määrää ei ole rajoitettu. [2]  

LTspicen komponenttikirjasto on laaja. Peruskomponenttejen lisäksi se sisältää paljon 

Linear Technologyn (LT) makromalleja, mm. yli 400 operaatiovahvistinmallia ja suurin osa 

LT:n hakkureista, joiden simulointinopeus  on saatu optimoitua hyväksi. 

Vaikka LTspicen komponenttikirjasto on suhteellisen laaja, käytännön suunnittelutyössä 

suunnittelija joutuu ennemmin tai myöhemmin tukeutumaan myös kolmannen osapuolen 

malleihin. Tässä työssä kerrotaan, mitä ominaisuuksia passiivikomponenttien malleissa on 

käytettävissä ja kuinka LTspiceen tuodaan mutkikkaampia malleja. 

 

 

2.  KOMPONENTTIEN MALLINNUS 
 

Jotta piirisuunnittelua voidaan tehdä tietokoneella, käytettävät komponentit täytyy mallintaa. 

Yksinkertaisimmat mallit ovat jo vuosikymmeniä vanhoja ja olettavat komponenttejen 

toimivan lähes ideaalisesti. Suuremman viivanleveyden komponenteille, karkeisiin 

simulointeihin ja opetuskäyttöön yksinkertaisten mallien tarkkuus voi olla riittävä, mutta 

tutkimus- ja teollisuuskäyttöön tarvitaan tarkempia ja realistisempia malleja. 

Valmistustekniikoiden kehittyessä elektroniikan komponentit muuttuvat yhä pienemmiksi ja 

vallitsevat ilmiöt muuttuvat ja käyvät monimutkaisemmiksi. Tällöin myös mallinnuksen 

täytyy kehittyä yksityiskohtaisemmaksi. Uudemmat mallit käsittelevät paremmin 

transistorien lyhytkanavaefektejä, komponenttien paikallisia rasituksia, kynnyksen 

alapuolella toimivia transistoreita ja hilan vuotovirtaa. Ne ovat myös tarkempia analysoitaessa 

kohinaa ja komponentin lämpötilan muutoksia. [3] 
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2.1.  Diodien mallinnus   

 

Kaikki LTspicen komponenttikirjastoissa olevat diodit pohjautuvat kahteen eri 

mallinnustapaan. Yksinkertaisempi mallinnustapa on lineaarinen, laskennallisesti kevyt 

approksimaatio ideaalisesta diodista. Siinä on kolme lineaarista aluetta: päällä, pois ja 

estosuuntainen läpilyönti. Tätä ideaalista mallia käytetään, jos diodin parametreissa Ron, 

Roff, Vfwd, Vrev tai Rrev – yksikään on asetettu.  

 

Taulukko 1. Ideaalisen diodimallin parametrit 

Nimi Kuvaus Yksikkö Vakioarvo 

Ron Myötäsuuntainen resistanssi. Ω 1 

Roff Resistanssi kun kiinni Ω 1./Gmin 

Vfwd Rajajännite myötäsuuntaan. V 0. 

Vrev Estosuuntainen läpilyöntijännite V Infin. 

Rrev Läpilyönti-impedanssi Ω Ron 

Ilimit Myötäsuuntainen virtarajoitus A Infin. 

Revilimit Estosuuntainen virtarajoitus A Infin. 

Epsilon On ja Off –tilojen välisen neliöllisen 

alueen leveys. 

V 0. 

Revepsilon Estosuuntaisen On ja Off –tilojen välisen 

neliöllisen alueen leveys. 

V 0. 

 

 

 

Tällä hetkellä LTspicen kirjastossa löytyvistä ainoastaan TVS-diodeissa (2 kpl) löytyy 

edelliset parametrit, muut käyttävät toista, Berkeley SPICE –mallia, jota on laajennettu 

käsittelemään tarkempaa läpilyöntikäyttäytymistä ja rekombinaatiovirtaa. Parametrit IS, N ja 

RS määrittelevät diodin myötäsuuntaisen DC-käyttäytymisen. Ylimäärävarauksenkuljettajien 

alueen ilmiöt on mallinnettu kulkuajalla TT ja epälineaarisen tyhjennysalueen kapasitanssi 

parametrien CJO, VJ ja M avulla. Saturaatiovirran lämpötilariippuvuus määritellään 

parametreilla EG ja XTI. BV ja IBV määrittelevät diodin läpilyöntikäyttäytymisen 

estosuunnassa, ja TNOM kertoo lämpötilan, jossa kaikki edellämainitut parametrit on mitattu. 

Parametrien selitykset on määritelty taulukossa 2. [4] 

LTspice ei tue PIN-diodien mallinnusta, eikä kirjastosta siten myöskään löydy yhtään sen 

tyypin diodia. LED-diodien virta-jännite –käyrän voi kuvata diodimallilla, mutta optista 

lähtötehoa ei ole mallinnettu. 

Kuvassa 1 on esitetty lineaarisen ja Berkeley SPICE –mallin käyttäytyminen. TVS-diodi 

on mallinnettu lineaarisena, joten virtaa rajoittaa vain myötäsuuntainen resistanssi, kun taas 

tavallisen diodin käyttäytyminen on  eksponentiaalista. TVS diodin on ja off –alueiden rajalla 

on kuitenkin kapea Epsilon –muuttujasta johtuva neliöllinen alue, jolla TVS –diodin IV –

vastetta voidaan hieman pyöristää, jotta virran derivaatta ei muutu niin äkillisesti. 
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Taulukko 2: Muunnellun Berkeley SPICE - diodimallin parametrit ja yksiköt vakioarvoineen 

 

 

 

 
Kuva 1: Diodimallien erot virta-jännitekäyrässä. 

 

 

 Nimi Parametri Yksikkö Vakioarvo 

1 IS Saturaatiovirta A 1.0e-14 

2 RS Ohminen resistanssi Z 0 

3 N Emissiokerroin - 1 

4 TT Kulkuaika s 0 

5 CJO Nollabiaksinen liitoskapasitanssi F 0 

6 VJ Liitospotentiaali V 1 

7 M Laatukerroin - 0.5 

8 EG Aktivaatioenergia eV 1.11 

9 XTI Saturaatiovirran lämpötilaeksponentti - 3.0 

10 KF Flikkerikohinakerroin - 0 

11 AF Flikkerikohinaeksponentti - 1 

12 FC Myötäbiasliitoskapasitanssin kaavan kerroin - 0.5 

13 BV Läpilyöntiestojännite V ∞ 

14 IBV Läpilyöntivirta A 1.0e-3 

15 TNOM Parametrien mittauslämpötila oC 27 
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2.2. Kondensaattorien mallinnus 

 

Kondensaattorin mallinnus sisältää lähinnä taajuuskäyttäytymisen simulointiin tarvittavia 

parametreja ja hajasuureita. Kondensaattorin mallinnustapa on esitetty kuvassa 2 ja siihen 

liittyvät parametrit on selitetty tarkemmin taulukossa 3. 

Kondensaattoreita mallinnetaan ekvivalenttisarjaresistanssin ja -induktanssin sekä  

ekvivalenttisen rinnanresistanssin ja rinnankapasitanssin avulla. Muut kuin edellä mainitut 

parametrit, esim. suurin mahdollinen RMS-arvo ”tehonkesto” ja kondensaattorin 

maksimijännite eivät vaikuta simulointiin mitenkään, vaan toimivat lähinnä muistutuksena 

käyttäjälle, jolla on itse kuitenkin huolehdittava komponenttien rajoituksista, ja ohjaavat 

sovellukseen sopivan konensaattorityypin valintaa. 

LTspice käyttää patentoitua piirisimulaattoritoteutusta simuloimaan kondensaattorin 

hajasuureita, joten on laskennallisesti järkevämpää ja tehokkaamapaa käyttää LTspicen 

sisäisiä malleja kuin erikseen piirtää niitä. 

Lämpötilasimuloinnissa kondensaattorin lämpötila vaikuttaa aina vain kapasitanssiin. Jos 

siis halutaan simuloida lämpötilan vaikutusta komponentin hajasuureisiin, täytyy nämä 

hajakomponentit merkitä piirikavioon erikseen.  

 
Kuva 2: Kondensaattorin mallinnus. 

 

Taulukko 3: Kondensaattorimallin parametrit 

Nimi Kuvaus 

Rser Ekvivalentti sarjaresistanssi 

Lser Ekvivalentti sarjainduktanssi 

Rpar Ekvivalentti rinnankapasitanssi 

Cpar Ekvivalentti rinnankapasitanssi 

RLshunt Lser rinnanresistanssi 

m Rinnakkaisten komponenttien määrä 

temp Komponentin lämpötila. 

ic Aloitusjännite transienttisimulaatiossa. 
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2.3. Kelojen ja ferriittien mallinnus 

 

Sekä kelat että ferriitit noudattavat yleistä reaalisen kelan mallia, jonka hajasuureet 

mahdollistavat yhden itseisresonanssin mallinnuksen taajuustasossa. Lisäksi induktanssin 

muutosta lämpötilan funktiona mallinnetaan  parametreilla tc1 ja tc2. Kelan malli on esitetty 

kuvassa 3 ja parametrien selitykset taulukossa 4. 

Myös kelojen tapauksessa on laskennallisesti järkevintä sisällyttää komponentin 

epäideaalisuudet itse  kelan sisäisiin asetuksiin, jolloin LTspice voi suorittaa fyysisen kelan 

simuloinnin yksinkertaisesti ilman ylimääräisiä solmupisteitä. Kelojen epäideaalisuutta 

mallinnetaan sarjaresistanssin (1mΩ vakioarvo), rinnanresistanssin ja rinnankapasitanssin 

avulla. Näiden lisäksi keloilla   on maksimivirta (Peak Current), jonka mahdolliset ylitykset 

täytyy kuitenkin käyttäjän itse huolehtia. Sarjaresistanssin nollasta poikkeava arvo antaa 

LTspicelle mahdollisuuden käsitellä induktanssin Nortonin ekvivalenttipiirinä Theveninin 

ekvivalentin sijasta, mikä pienentää laskettavan matriisin kokoa yhdellä sarakkeella ja rivillä 

nopeuttaen simulointia. [5, 6] 

 Ferriittejä mallinnetaan LTspicessä samalla tavalla kuin kelojakin. Kelamalli sisältää 

yhden itseisresonanssitaajuuden, mutta kaikilla kirjaston keloilla ei kuitenkaan ole 

rinnankapasitanssiarvoja, joten resonanssitaajuutta ei siis ole mallinnettu vaan taajuuden 

noustessa kelan impedanssiarvo lähenee sarjaresistanssin määräämää arvoa. Sen sijaan 

kirjaston ferriittikomponenteista kaikille on määrätty rinnankapasitanssit. Tämän vaikutus 

simulaatioon on esitetty kuvassa 4. Ilman kapasitanssiarvoa kelalla ei ole resonanssitaajuutta 

ja impedanssi asettuu käytännössä suurilla taajuuksilla rinnanresistanssiarvon mukaiseksi. 

 

 

 
Kuva 3: Kelan mallinnus. 
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Taulukko 4: Kelojen ja ferriittien mallinnukseen käytettävät parametrit ja niiden kuvaukset 

Nimi Kuvaus 

Rser Ekvivalentti sarjaresistanssi  

Rpar Ekvivalentti rinnankapasitanssi 

Cpar Ekvivalentti rinnankapasitanssi 

ic Alkuvirta transienttisimulaatiossa 

tc1 Lineaarinen induktanssin lämpötilakerroin. 

tc2 Neliöllinen induktanssin lämpötilakerroin. 

temp Komponentin lämpötila. 

 

 

 

Kuva 4: Tyypilliset LTspicen kirjastosta löytyvän kelan ja ferriitin impedanssit taajuden 

funktiona.  
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2.4. Vastuksien ja niiden lämpötilariippuvuuden mallinnus 

 

Vastukset ovat LTspicen ainoita peruskomponentteja, jotka on mallitettu täysin ilman 

hajakomponentteja. LTspicessa ei siis ole vastuksille rinnankapasitanssi- ja 

sarjainduktanssiarvoja, eikä sellaisia ole mahdollista tuoda vaan ne simuloidaan 

taajuuskäyttäytymiseltään aina ideaalisina komponentteina. Korkeataajuuskäyttäytymistä 

LTspicen vastusmallilla ei siis voi simuloida, vaan hajakomponentit on halutessaan aseteltava 

erillisinä komponentteina.  

Vastuksilla on simulointia ajatellen ainoan merkittävän suuren, vastusarvon, lisäksi 

informaatioparameterina nimellistehoarvo, jonka vastus kestää ja toleranssi prosentteina. 

Kaikilla tietokannan vastuksilla on oletuksena 0.1W nimellisteho ja 1% toleranssi, joita voi 

kuitenkin manuaalisesti vaihtaa komponentin asetuksista, mutta tehon ylittymisestä ei 

kuitenkaan mainita käyttäjälle, vaan siitä täytyy huolehtia itse. Toleranssejakaan ei voi 

hyödyntää herkkyysanalyysissä, herkkyyskertoimien laskemisessa, vaan mahdollisen monte-

carlo- tai worst-case –analyysia varten rajat on määritettävä erikseen vastusarvon yhteyteen 

[7]. 

Vastuksille, kuten myös keloille ja kondensaattoreille, on kuitenkin mahdollista mallintaa 

lämpötilariippuvuus toisen asteen polynomina parametrien  tc1 ja tc2 avulla kuvan 5 

mukaisesti.  

 

 
Kuva 5: Vastuksen 1. ja 2. asteen lämpötilariippuvuus simuloituna LTspicen sisäisellä 

lämpötilafunktiolla.   
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Kolmannen ja sitä korkeamman asteen lämpötilariippuvuuden simulointi ei kuitenkaan enää 

onnistu LTspicen sisäistä funktiota käyttäen, vaan se on tehtävä erillisesti 

lämpötilariippuvuuden parametrikaavalla laskien kuvan 6 mukaisesti. Kaavan Temp 

tarkoittaa lämpötilan erotusta nominaalilämpötilasta Tnom, jonka vakioarvo on LTspicessä 

27 celsiusastetta. Nominaalilämpötilaa voidaan muuttaa komennolla ”.options tnom” [8]. R0 

tarkoittaa resistanssin arvoa lämpötilassa Tnom.  

 

 
Kuva 6: Kolmannen asteen lämpötilariippuvuuden simulointi. 
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3. KIRJASTON KOMPONENTTIVALIKOIMA 
 

Tämä kappale käsittelee LTspicen version 4.23l komponenttikirjastosta löytyviä diodeja, 

kondensaattoreita, keloja ja ferriittejä sekä vastuksia ja antaa yleiskuvan 

vakiokomponenttikirjaston laajuudesta. 

 

 

3.1. Diodit 

 

LTspicen komponenttikirjasto on diodien osalta suhteellisen laaja ja monipuolinen. Tällä 

hetkellä siitä löytyy taulukossa 5 listatut diodityypit, joista tavallisten piidiodien zener- ja 

schottkydiodit sekä varaktorit ovat  tuttuja, simuloinnissa nimensä mukaisesti toimivia 

diodeja. Lisäksi löytyy erityisesti tasasuuntainkäyttöön tarkoitettuja tasasuuntausdiodeja, 

nopeasti palautuvia FastRecovery –diodeja, hakkuri- ja muuhun korkeataajuiseen käyttöön 

tarkoitettuja kytkindiodeja ja ledejä. Huolimatta suuresta määrästä eri diodityyppejä kaikki 

edeltävät komponentit on TVS –diodeja (Transient Voltage Supression) lukuunottamatta 

mallinnettu samalla muunnellulla Berkeley SPICE –mallilla. TVS–diodit siis eroavat joukosta 

siten että ne on mallinnettu lineaariapproksimaatiolla.  

 Berkeley SPICE –mallinnettujen diodien välillä ainoastaan komponenteissa käytettyjen 

parametrien lukumäärä vaihtelee, mikä kertoo siitä, että joissakin komponenttimalleissa 

huomioitavia diodin käyttäytymiseen vaikuttavia ilmiöitä jätetään toisissa diodityypeissä 

huomiotta. Tämä malli ei myöskään tue LED:in valotehon simulointia, joten LEDitkin 

toimivat LTspicessä kuin tavalliset, yksinkertaiset diodit.  

 

Taulukko 5: Diodien lukumäärät, tyypit ja käytetyt mallit.  

Tyyppi Lukumäärä 

kirjastossa 

Malli Komponenteissa käytettyjen 

parametrien lukumäärä 

Pii 8 B-Spice 8 

FastRecovery 97 B-Spice 14 

Rectifier 11 B-Spice 12 

Switching 9 B-Spice 13 

Zener 193 B-Spice Valtaosassa 14-15, osassa vain 7-10 

Schottky ~300 B-Spice Valmistajasta riippuen 15 tai n. 10 

Varaktori 2 B-Spice 6-9 

LED 11 B-Spice 6-7 

TVS 2 Linear 7 (ei sisällä virtarajoitusparametreja) 
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3.2. Kondensaattorit  

 

Kondensaattoreita on seuraavia tyyppejä: tantaali, alumiinielektrolyytti, X7R ja X5R. Näistä 

kaksi viimeistä ovat keraamisia pintaliitoskondensaattoreita.  Kondensaattoreita löytyy 

valmiina tuhansia kappaleita useilta suurilta valmistajilta, kuten KEMET, Nichicon, Rubycon 

ja Panasonic. Vaikka kondensaattoreiden mallinnus sallisi myös tarkemman parametroinnin, 

useimmissa  kondensaattoreissa kapasitanssin lisäksi ainoa simulaatioon vaikuttava määritelty 

parametri on sarjaresistanssi Rser. Komponentteihin on myös usein merkitty max RMS-virran 

ja jännitteen arvot, mutta ne eivät vaikuta simulointiin vaan ovat pelkkiä komponenttivalintaa 

helpottavia informaatioparametreja. Käyttäjän on siis itse huolehdittava siitä, ettei 

komponenteille asetetut rajat ylity. Kuvassa 7 on esitetty LTspicen kondensaattorin 

informaatioikkuna ja erään vakiokomponenttikirjastosta löytyvän tantaalikondensaattorin 

parametrit. 

 

 

 
Kuva 7: Kondensaattorin informaatioikkuna. 

 

 

3.3. Kelat ja ferriitit 

 

Keloja löytyy niin ikään tuhansia kappaleita valmiina kirjastosta mm. Bournsilta, Coilcraftilta 

ja Würthilta. Parasiittisten suureiden hyödyntäminen vaihtelee kelan mallista ja valmistajasta 

riippuen, mutta joukossa on jonkin verran myös täydellisesti reaalisen kelamallin mukaisesti 

parametroituja keloja. Ferriittejä löytyy kirjastosta tällä hetkellä noin 300 kappaletta, jotka 

ovat kaikki täydellisesti kelamallin mukaisesti parametroitu. Ferriittien piikkivirta on 

kuitenkin pelkkä informaatiosuure, joka ei vaikuta simulointiin.  

Kuvassa 8 esitetään tyypillinen komponenttikirjastosta löytyvä kela ja ferriitti. Kelalla 

näkyy vain perustiedot, eikä resonanssitaajuutta ole kapasitanssin puutteen vuoksi spesifioitu. 
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Sen sijaan ferriiteillä on kaikki hajasuureet esillä ja lisäksi annetuista tiedoista lasketaan 

100Mhz impedanssi, resonanssitaajuus sekä maksimi-impedanssi resonanssitaajuudella. 

 

 

Kuva 8: Vertailu tyypillisestä kelan ja ferriitin informaatioikkunasta. 

 

 

3.4. Vastukset 

 

Vastuksia LTspicen kirjastossa on tarjolla satoja kappaleita, mutta käytännön simuloinnin 

kannalta eroa näillä ei ole muuta kuin vastusarvo, jonka suunnittelija kuitenkin itse voi aina 

mielivaltaisesti valita. Vastukset ovat LTspicen komponenttikirjaston ainoita komponentteja, 

jotka ovat kaikki ideaalisia, hajasuureettomia komponentteja. Komponenttikirjastossa ei 

myöskään ole yhtään reaalista, oikean valmistajan komponenttia. 

 

 
Kuva 9: Vastuksen mallinnuksen ideaalisuus aiheuttaa parametrien vähäisen määrän. 
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4. MALLIEN TUONTI LTSPICEEN 
 

Kolmannen osapuolen malleja voi tuoda LTspiceen usealla eri tavalla. Tavat vaihtelevat 

automaattisesta lataamisesta manuaaliseen netlistojen tuontiin ja symboleiden luontiin. 

Tuotavat komponentit voidaan jakaa yksittäisiin diskreettikomponentteihin, jotka sisältävät 

pelkän .model –komennon ja useita yksittäisiä .model -komponentteja sisältäviin .subckt –

lauseella määriteltyhin komponentteihin. Yksittäisiä komponentteja ovat yleensä diodit, 

kondensaattorit ja muut diskreettikomponentit. .subckt –määrittelyä käyttävät yleensä 

operaatiovahvistimet, monimutkaisemmat transistorit ja jotkut monimutkaisemmin 

mallinnetut diodit. Mallien tuonnissa on käytössä taulukossa 6 esitetyt komennot [9]. LTspice 

ei tue S-parametritaulukoita joten niitä ei myöskään voi tuoda ohjelmaan. 

 

Taulukko 6: LTspicen komponenttien tuontiin liittyvät komennot 

Komennon nimi Komennon 

lyhenne 

Käyttötarkoitus 

.include .inc Lisää koko viitatun kirjaston malleineen ja netlistoineen. 

.library .lib Lisää vain simulaatiossa käytetyn komponenttimallin. 

.model  Komponentin parametrien määrittelyyn ohjelman sisällä 

käytettävä komento. 

 

Tuotavana esimerkkikomponenttina  käytetään 1n5408rl –diodia, jonka tekstimuotoinen 

spice-tiedosto on esitetty kuvassa 10. Sama komponentti on myös saatavilla internetistä 

tekstimuotoisena, mitä hyödynnetään kappaleessa 4.1.1. [10] 

 

 

 
Kuva 10: 1N5408RL–diodin tekstimuotoinen komponenttimalli. 
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4.1. Yksittäisen .model-komponentin tuonti LTspiceen  

 

Yksittäinen malli voidaan tuoda LTspiceen neljällä eri tavalla. Ensimmäinen tapa on ladata 

komponentti automaattisesti url-osoitteesta. Malli voidaan myös ladata tietokoneelle 

haluttuun sijaintiin ja tuoda simulaatioon tiedostosijainnin perusteella. Komponenttimalli 

voidaan myös tuoda suoraan piirikaavioon, tai halutessa lisätä sisäiseen 

komponenttikirjastoon.  

 

 

4.1.1.  Komponentin lataaminen URL-osoitteesta .lib tai .inc –komennolla 

 

.library ja .include –komennoilla mallin saa ladattua suoraan URL–osoitteesta työkansioon. 

URL-osoitteen käyttäminen .library-komennon kanssa kopioi osoitteesta löytyvän 

piirikaaviossa käytettävän mallin ja .include -komentoa käytettäessä koko komponenttiin 

liittyvän kirjaston työkansioon, jossa myös kyseisen piirikaavion .asc–tiedosto sijaitsee. 

Tällöin ne ovat helposti käytettävissä kaikissa samassa työkansiossa ajettavissa 

simuloinneissa. Ensimmäisen simulaation ajamisen jälkeen mallitiedoston lataamiseen 

käytetty osoite voidaan poistaa ja LTspicen käskyriville jättää vain komponentin nimi. [9] 

Tämä mallin tuontitapa on erityisen kätevä jos haluttu malli löytyy valmiina internetistä 

tekstimuotoisena ja samaa simulaatiota ajetaan useilla eri tietokoneilla. Negatiivisena puolena 

on luonnollisesti toimivan internet-yhteyden tarve simulaation ensimmäisellä suorituskerralla. 

Lisäksi rikkinäinen internet-sivu saattaa joskus aiheuttaa odottamattoman virheen 

simulointivaiheessa, jos LTspice ei tunnista sivua virheelliseksi vaan yrittää suorittaa 

simuloinnin käyttäen komponenttimallin tilalla esimerkiksi html-kielistä virhekoodia. [11] 

 

 
Kuva 11: Mallin tiedoston lataaminen automaattisesti .url –osoitteesta .lib tai .inc –

komennolla. 
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4.1.2. Komponentin tiedostoon viittaaminen .lib tai .inc –komennolla 

 

.include ja .library –komennoilla mallin voi tuoda myös paikallisesta sijainnista hyvin 

suoraviivaisesti. Jos malli ei sijaitse samassa paikassa kuin netlistin sisältävä .asc –tiedosto, 

mallin sisältävän tiedoston koko polku täytyy kirjoittaa tiedostopäätteineen heti include –

käskyn jälkeen.  

Tämä tuontitapa on kätevä, jos samaa komponenttia tarvitaan samalla tietokoneella eri 

paikassa sijaitsevissa simuloinneissa tai projekteissa. Kuvassa 12 on esitetty diodimallin 

tuonti yleisestä sijainnista tietokoneella. Tässä tapauksessa mallin sisältävä tiedosto on 

sijoitettu samaan paikkaan, jossa on muutkin LTspicen mallit.  

 

 
Kuva 12: Diodimallin tuonti simulaatioon paikallisesta sijainnista. 

 

 

4.1.3. Komponentin lisääminen LTspicen sisäiseen kirjastoon 

 

Komponenttimallit voidaan myös lisätä suoraan komponenttityyppiä vastaavaan LTspicen 

tiedostoon, jolloin vaikutetaan LTspicen omaan, sisäiseen komponenttikirjastoon, ja lisätty 

komponentti löytyy aina kätevästi LTspicen komponenttivalikosta. Itse lisätyt mallit myös 

säilyvät kirjastossa ohjelman päivityksen yhteydessä. Tällä tavalla sisäiseen 

komponenttikirjastoon voi lisätä vain .model-määriteltyjä malleja. .subckt–määrittelyn 

sisältäviin mallien tuonti esitellään myöhemmin. 

Yksittäisen komponentin lisääminen sisäiseen komponenttikirjastoon aloitetaan 

valitsemalla haluttu komponenttimalli ja tunnistamalla komponentin tyyppi. 

Sen jälkeen kopioidaan .model-rivi ja parametrit vastaavaan tiedostoon LTspicessä. Pelkän 

.model–rivin ja parametrien kopioiminen riittää. *-alkuiset rivit voidaan kommentteina 

poistaa. Lisäksi komponentin kaikki parametrit  voidaan yhdistää samalle riville, jolloin 

rivinjatkomerkkinä käytetyt +-merkit täytyy ottaa pois välistä.  Tällöin malli näyttää 

siistimmältä tiedostossa.  

Kuvassa 13 on esitetty 1n5408rl –diodin siistitty mallirivi LTspicen standard.dio –

tiedostossa.  
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Kuva 13: Standard.dio –tiedosto kolmannen osapuolen mallin lisäyksen jälkeen. 

 

LTspicen uudelleenkäynnistyksen jälkeen komponentti ilmestyy käytettäväksi ohjelman 

sisäisestä valikosta kuvan 14 mukaisesti. Komponentin pitäisi säilyä kirjastossa ohjelman 

päivityksen yhteydessä. 

 

 
Kuva 14: Komponentin lisäämisen jälkeen lisätty kolmannen osapuolen malli löytyy 

kätevästi muiden saman tyypin mallien joukosta. 
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4.1.4. Komponentin parametrien lisääminen piirikaavioon 

 

Halutun komponentin parametrit voidaan myös kopioida suoraviivaisesti suoraan 

piirikaavioon .model-komennon ja komponentille annetun nimen jälkeen. Tämä sopii 

erityisesti tilanteisiin, joissa komponenttia käytetään vain yhdessä simulaatiossa, 

simulaatiotiedosto halutaan tehdä mahdollisimman helposti siirrettäväksi tai jos komponentin 

parametreja halutaan pystyä vaihtamaan helposti.  

Kuvan 15 esimerkkitapauksessa komponentille on annettu nimi ”1N5408rl”, jonka jälkeen 

täytyy määritellä komponentin tyyppi, joka on diodille kirjain D sekä kyseisen diodin 

mallinnukseen käytettävät 14 parametria. Ongelmaksi tätä tuontitapaa käytettäessä voi 

muodostua suuret määrät parametreja, jotka vievät tilaa piirikaaviosta. 

 

 
Kuva 15: Diodin mallinnukseen käytettävät parametrit tuotuna suoraan piirikaavioon. 

 

 

4.2. .subckt –määriteltyjen komponenttien tuonti 

 

.subckt –määrittelyn sisältävät mallit ovat monimutkaisempia, useita diskreettikomponentteja 

sisältäviä kokonaisuuksia, ja niiden tuonti vaatii symbolin. Se voidaan muodostaa LTspicellä 

automaattisesti. Ensin malli ladataan tietokoneelle, aukaistaan .subckt–alipiirimäärittelyt 

sisältävä tiedoston ja painetaan hiiren oikealla näppäimellä komponentin nimeä, jolloin 

avautuu valikko symbolin luomiseksi. Tätä tapaa käyttäessä IC-piirin pinnit täytyy käyttäjän 

nimetä itse. [12] 

 

Kuva 16: Automaattisen symbolin luonti LTspicessä. 
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Tästä lähtien lisätty komponentti löytyy aina komponenttikirjastosta AutoGenerated –

kansiosta kuvassa 17 esitetyllä tavalla. Mallin ja symbolin luonnin jälkeen ei tarvita erillisiä 

.include- tai .library-komentoja mallinnuksen tuomiseksi ohjelmaan. 

 

Kuva 17: Automaattisella symbolingeneroinnilla lisätty .subckt–malli AutoGenerated –

kansiossa. 
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5. POHDINTA 
 

LTspice on monipuolinen ja kattava piirisimulaatiotyökalu, joka sisältää useimmat 

analogisessa piirisuunnittelussa tarvittavat ominaisuudet ja komponentit erityisesti RLC 

piirien, hakkureiden ja muiden erityisesti matalataajuuspiirien simulointiin. Valmiudet RF-

simulointiin ovat kuitenkin huonommat S-parametritaulukoiden ja mm. RF-käytössä yleisten 

PIN-diodien ja niiden mallituksen puutteesta johtuen.  

Valmius kondensaattoreiden ja kelojen simulointiin on hyvä, mutta reaalisten vastuksien 

AC-simulointi vaatii hajasuureiden piirtämisen piirikaavioon erikseen.  

Ohjelmaan voi tuoda komponentteja helposti. Myös komponenttien ja symboleiden 

tekeminen alusta alkaen onnistuu.  

Valitettavasti ohjelman lähdekoodi on Linear Technologyn lisensoimaa suljettua 

lähdekoodia, mikä voi hidastaa uusien mallien ja kirjastojen kehittämistä sekä tekee itse 

ohjelman edelleenkehittämisen käytännössä mahdottomaksi. Myöskään kaikkia LTspicen 

ominaisuuksia ja toimintoja ei ole dokumentoitu, vaan käyttäjän täytyy joko etsiä tietoa 

ohjelman toiminnasta kolmannen osapuolen lähteistä tai tehdä omaa tutkimustyötä. 

 

 

6. YHTEENVETO 
 

Tässä tutkielmassa käsiteltiin LTspicen passiivikomponenttien ja diodien mallinnustavat, ja 

vastaavia malleja käyttävät vakiokirjaston sisältämät komponentit. Työssä esiteltiin myös 

yleisimmät tavat tuoda uusia kolmannen osapuolen komponentteja ohjelmaan.   
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