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SỰ LIÊN KẾT THÚ VỊ GIỮA CÁC CHƯƠNG TRÌNH  
TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG 

___Ж♥Ж___ 
 

Người viết: Bùi Trung Hiếu 
 
 Hẳn các bạn khi sử dụng chương trình tính toán hoặc mô phỏng đều thấy sự tiện ích 
của nó, tuy nhiên, bạn gặp không ít khó khăn khi muốn liên kết một lúc Matlab, Orcad, Psim 
Demo…, các phần mềm mô phỏng thường xuất ra kết quả dạng File hình, còn Matlab là các 
File dữ liệu số dạng ma trận tuỳ mục đích người sử dụng, hiện tại, Matlab và Pspice đã có 
chuơng trình liên kết qua simulink slps, tuy nhiên, nếu chưa có phần này, bạn vẫn có thể liên 
kết các chương trình trên với nhau. 
 Thực tế, các chương trình mô phỏng đều hoạt động trên cơ sở xử lí số liệu và xuất ra 
dữ liệu ở các định dạng thích hợp. Trước tiên, tôi dẫn ra khả năng liên kết giữa PsimDemo và 
Matlab: 

Giả sử, tôi tạo ở Simcad mạch chỉnh lưu 3 
tia dùng SCR như hình vẽ bên, tôi muốn lấy 
các thông số: Vout, V1, Ithy1, màn hình kết 
quả của việc mô phỏng trên sẽ là: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2: Kết quả mô phỏng ở Simcad 
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Ở thư mục chứa kết quả của việc mô phỏng này sẽ xuất hiện các Files có đuôi .ini, smv,.txt, 
ta mở Files định dạng .txt (tôi đặt tên bài mô phỏng trên là chinhluu_batia), mở Files 
chinhluu_batia.txt. ta sẽ thấy màn hình kết quả như sau: 

 

Ta nhận thấy kết quả  tạo 
thành một ma trận có 4 cột 
lần lượt là thời gian, dòng 
qua Thy, Vout và V1. 
Trong Matlab, ta tạo một 
m_Files, ví dụ VD1Data. 
Chọn open-> 
chinhluu_batia.txt (chọn 
Files of Type là AllFiles 
*.*) ta được một m_Files 
chứa dữ liệu của các thông 
số cần thiết trên. Ví dụ ta 
gọi mảng dữ liệu tạo thành 
là cl3t với 
Time=cl3t(:,1); 
Ithy1=cl3t(:,2); 
Vout=cl3t(:,3); 
V1=cl3t(:,4); 

Hình 3: Màn hình kết quả Kết quả vẽ trong matlab: 
 

 
Hình 4: Màn hình kết quả vẽ trong matlab 
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Trên, tôi trình bày một cách vắn tắt cách chuyển dữ liệu kết quả từ PsimDemo sang matlab, 
bạn chú ý rằng khi kết quả  ở PsimDemo là phép phân tích Fourier, khi save, sẽ tạo thành 
Files định dạng .fft (fast fourier transform-máy hiểu là Find Fast Index) (ở bài này là 
chinhluu_batia.fft), kết quả trình bày theo thứ tự là hài bậc, tần số, giá trị… từ các giá trị trên, 
tuỳ mục đích sử dụng mà bạn có những kết quả thú vị cho riêng mình. 
 
 Tiếp theo, tôi dẫn ra khả năng liên kết giữa Orcad và matlab. 

Như đã nói ở trên, hiện nay, pspice và matlab đã tạo được liên kết trong simulink qua 
công cụ slps, tuy nhiên, tôi cũng chưa được thử chúng, tôi vẫn dùng cách sau khi muốn liên 
kết 2 chương trình này với nhau:  

Trước tiên, tôi muốn giới thiệu với các bạn về 2 thư viện ABM.lib và Special.lib trong 
Orcad, bạn hãy thử với chúng, có rất nhiều thú vị khi xử lí toán học hoặc tương tự. 

Bây giờ, ta đi vào vấn đề chính: 
Giả sử trong Orcad, tôi tạo một bài mô phỏng đơn giản có tên là SimpleEx, với mạch 

điện như hình 5: 

 
Hình 5: Mạch mô phỏng 

Với mạch hình bên, ta muốn lấy giá trị áp qua L, dòng qua 
mạch (2 giá trị dòng-áp là đủ để ta phân tích kết quả). Kết quả 
mô phỏng ở Pspice trên hình 6. 

 

 
Hình 6: Kết quả mô phỏng ở Pspice 

Để có thể chuyển kết quả sang matlab, ta có hai cách, 
hoặc là dùng ở dạng output, hoặc xuất kết quả dạng CSDF format 
(.CSD), ở đây, tôi dùng thư viện Special và xuất kết quả ở Output 
Files, tôi dùng 2 linh kiện trong thư viện Special.lib và tạo thành 
mạch như hình bên. 

Tương tự như phần Simcad, ta tạo ở Matlab một m_Files 
VD2Data, mở Output Files của Orcad, ta thấy có kết quả đáng 
chú ý ở hình 7. 
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Hiện tại, tôi chưa tìm 
được cách chuyển 
Files định dạng dat 
(data) để matlab có thể 
hiểu, bởi vậy tôi làm 
công việc thủ công là 
Copy và Paste các kết 
quả cần thiết vào 
m_Files, công việc 
này cũng không mất 
nhiều thời gian 
(khoảng 1-2’). Tôi tạo 
ở Matlab các kết quả 
như ở Simcad. Kết quả 
nếu dùng matlab vẽ 
được thấy ở hình 8. 

Hình 7: Output Files ở orcad  
 

 
Hình 8: Kết quả khi vẽ trong matlab 

Trên, chỉ là những thủ thuật đơn giản để bạn liên kết một số chương trình tính toán lại 
với nhau. Tôi không trình bày sâu thêm về chúng, hoặc vì tôi thấy ứng dụng là do chính bạn 
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tạo ra, hoặc vì khi đào sâu các ứng dụng của nó, tôi đang đi lại con đường mà matlab và 
Orcad đã đi khi tạo ra trong Simulink slps. Tôi đang chờ thử kết quả của ứng dụng slps.  

 
 
 


