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   مونتاژكارگاهدرس آزمايشگاه

  )بخش اول(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نحوة ارزيابي درس
  حضور مداوم و فعال در كالس    نمره۲
  تمرينها     نمره۳
  پروژه     نمره۵

  امتحان عملي پايان ترم   نمره۱۰
  
  
  
  

  ۸۶تابستان
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  :نرم افزارهاي الكترونيك
 ها يا سيموالتور هاآناليز كننده )۱

- PSPICE 
- Electronic Work Bench (Digital – Analog)  
- CM (Circuit Maker)  
- Orcad  
- LabView 
- Matlab  
- LEONARDO  
- Microcontroller Simulator  
-....  

  هاطراحي كننده )۲
- VHDL (Verilog hardware description languages)  
- Micro-controller Programming  
- Protel (all series)  
- MAX Plus II  
-. ..  

  
  
  
  
  

  :در اين درس به بررسي مفاهيم زير پرداخته ميشود
  شماتيک چيست؟ 
   PSpice Shematicورود به محيط  
  نحوه گرفتن عناصر مدار 
  اتصال قطعات مقدار دهي و بستن يک مدار نمونه 
  وروديها و منابع آنالوگ 
  تحليل 
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  ست؟يک چيشمات: قسمت اول
مات آن يو تنظ PSpice ير برنامه هاين ارتباط دهنده به ساي و همچنيکيک رابط گرافيک يشمات
  .است
 :ديک انجام دهيتط و با استفاده از شمايک محير را، تنها در يات زيد عملي توانيشما م

   و رسم مدار يطراح. 
   PSpice مدارها با استفاده از يه سازيشب. 
   PSpice waveform viewer) Probe ( توسطيه سازيجه شبيل نتيتحل. 
  Stimulus Editorک توسط يه ساز تحري شبيکيمشخص کردن گراف. 
  Model Editorه ساز مدل توسط ي شبيکيمشخص کردن گراف. 
   مدارات آنالوگي بهبود کارائيبرا PSpice Optimizer ارتباط با. 

. از در فرم سمبل استيک، در دسترس بودن قطعات مورد نيک شماتي ساختن يازهايشني از پيکي*: 
 سمبل را داراست که به کمک يشگرهايراي از ويدارد و مجموعه کامل. LIB با پسوند يلهائيک فايشمات
  .دير دهيي موجود را تغيا سمبل هاي را ساخته و از خوديد سمبل مورد ني توانيآن م
  :ر استي بر اساس نسخه زجزوهن ي در اPSpice ي آموزشهايتمام
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  PSpice Shematicط يورود به مح: قسمت دوم
  ير منوي، با رفتن به زپس از نصب برنامه

Start Menu  -- <Programs  -- <9.2Orcad Family Release    
  . دي شوير وارد برنامه مي مانند شکل زSchematicsنهيو انتخاب گز

  
  . شماستيش روي برنامه پيه فوق، صفحه اصلنيپس از انتخاب گز

  :ريمانند شکل ز

  
  ١-٢شکل 
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  نحوه گرفتن عناصر مدار: سومقسمت 
 از کتابخانه، اتصال آنها به يکيکترد، نوبت به گرفتن قطعات و عناصر اليط وارد شديحاال که به مح

  .ل مورد نظر خواهد بوديت آماده کردن مدار مورد نظر جهت تحليگر و در نهايکدي
   :دير را انجام دهي زي از کارهايکيد ي تواني گرفتن عناصر ميبرا

  .دي را انتخاب کنDraw ي از منوGet New Part...نه يگز
  .دي استفاده نمائCTRL+G يبيد ترکياز کل

  
  . فوقDrawingToolBarن در ي مانند دوربيديم کليزدن مستق

 Drawing و سپس انتخاب View--<Toolbars يد از منويني بي را نمToolBarن يکه ايدر صورت
  .دياقدام نمائ

  .دي از صفحه کلEnterد يوارد کردن نام عنصر مثل شکل فوق و زدن کل
  :د شدير روبرو خواهيشما با پنجره ز)  هايروش حرفه ا( به جز روش آخر

  
  

 وارد شده q2n2222به عنوان مثال در شکل . ديوارد نمائ Name Part:د نام قطعه را در کادر يشما با
  .است" ستوريترانز"ک يکه 

ن يا- را انتخاب كنيم شكل عنصر مداري هم در صفحه كنار آن آشكار مي گرددadvancedاگر گزينه 
 قطعه مورد place & close و حاال با زدن - ل شدهي تبدBasicنه در شکل باال زده شده و به دکمه يگز

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

 

www.mohandesyar.com


  عبديآقاي مهندس: استاد                                                                                          PSpice Shematic 9.2آموزش  

٦ 

 Place يد بر روي خواهيز مي نيگري دي که قطعه هايدر صورت. مي بريک مينظر را به صفحه شمات
   .ن پنجره همچنان باز بمانديد تا ايک کنيکل

نها يد ايتوجه کن( .از به همراه شکل درج شده استين عناصر مورد ني نام معروفترير فهرست اساميدر ز
  !) از عناصر هستنديار کوچکيدسته بس
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  ک مدار نمونهي و بستن ياتصال قطعات، مقدار ده: قسمت چهارم
د آنها را به طور يد باي داري پر از عناصر مداريد و صفحه ايحاال که با نحوه گرفتن عناصر آشنا شده ا

  .دي نمائيح متصل و مقدار دهيصح
  :اتصال قطعات

  : ديد انجام دهي توانيق ميد داشت و هر کدام را از سه طريشما دو نوع اتصال خواه
 يبرا. مي کنيم استفاده ميتال از سيجي دي آنالوگ و اکثر کاربردهاي کاربردهايبرا): Wire(مي س- ١

  : دير اقدام نمائي زي از روشهايکيم با يرسم س
  .دي را انتخاب کنDraw ي از منوWireنه يگز

  .دي استفاده نمائCTRL+W يبيد ترکياز کل

  
  

د از سمت ين کلياول(  فوقDrawingToolBarدر ) با خط نازکتر( مانند مداديديم کليزدن مستق
  ).چپ

 يبرا.  ها کاربرد داردي سين آياد بيتال و انتقال خطوط زيجي دي کاربردهاياکثرا برا): Bus( باس- ٢
  . دير اقدام نمائي زي از روشهايکيرسم باس و نه اتصال آن به قطعات با 

  .ديخاب کن را انتDraw ي از منوBusنه يگز
  .دي استفاده نمائCTRL+B يبيد ترکياز کل

  
د از ين کليدوم( فوقDrawingToolBarدر ) م تريبا خط ضخ( مانند مداديديم کليزدن مستق
  ).سمت چپ

دا و با حرکت موس ک راست ابتيک کليک مداد شده و شما با يحاال نشانگر موس شما مانند >> 
  . ديم را مشخص کني سي انتهايک راست بعديم و با کلير سيمس
د و ي کنيم آنرا به قطعات متصل ميز شما ابتدا باس خود را رسم و سپس توسط سي رسم باس نيبرا!! 

شده ) ينام گذار(ي اتصال مبدا به مقصد آدرس دهيد باس براين است که باي ماند اي که ميزيتنها چ
دن ي رسم باس ديبرا. ر استي آنها امکان پذيک بر رويز با دوبار کليمها و باسها ني سينام گذار. باشد

[] مها و باس وخصوصا استفاده از کروشه ي سيبه نام گذار.  موثرتر استيحيک مثال ساده از هر توضي
  : دير توجه کنيدر مثال ز

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

 

www.mohandesyar.com


  عبديآقاي مهندس: استاد                                                                                          PSpice Shematic 9.2آموزش  

٨ 

  
  

ا باس نام يم رها ير سياتصال اشتباه نظ نهيدر زم Error د هر گونهيتوجه داشته باش
  د شديخواه ر روبرويغام زيس با پي نشده در اسپايگذار

 
  

  :يمقدار ده
ح ي توضيبه عنوان مثال و برا.  هر قطعه پنجره مشخصات آن قطعه باز خواهد شديک رويبا دو بار کل

  : ديني بير ميمقاومت را در زک يپنجره ها، پنجره مشخصات 

  
  
 ي سادگيد براي تواني است که مياري بسي پارامترهايک مقاومت دارايد که پنجره مشخصات ينيبيم

-Include System و Include Non-changeable Attributesنه يدو گز) ده آليحالت ا(کار
defined Attributesي مير باقيي تغي براي ضرورينه هاين کار گزيبا انجام ا. دير فعال سازي را غ 

 يد و سپس براي وارد کنValueد مقدار آن را در کادر ي تواني هر خط ميلک رويحاال با دو بار کل. مانند
 يا ندادن هر مقدار براي نشان دادن يز براي را نChange Display ديکل. دي را بزنEnterد يثبت کل
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را ي گذارم زي و کار با آن را به عهده شما ميک کاربرد دارد که آشنائيقطعه در کنار عنصر در شمات
  .ل مدار نداردي در تحليريتاث

لتاژ خازن ا ويان سلف يه جريمقدار اول  که هم در مشخصات سلف و هم خازن وجود دارد،IC: نکته
  ).Initial Condition(است

  . دين پنجره خارج شوي از اOKپس از اتمام دادن مشخصات عنصر با زدن 
  

  :ک مدار نمونهيبستن 
  .ديسه کنيد و جواب خود را با آن مقاير را ببندين مدار زي تمريبرا
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  ها و منابع آنالوگيورود: قسمت پنجم
 : م داشتي شما خواهي آنها را به همراهيح پارامترهاي آنالوگ و باطبع توضيهاينجا با انواع وروديدر ا

  
  

   آنالوگ منابع
VDC:  

  VDC:نام در کتابخانه
  :پارامترها

DC:کندين ميين منبع که اندازه ولتاژ ثابت را تعيتنها پارامتر ا .  
  

VAC:  
  VAC:نام در کتابخانه

  : پارامترها
DC: ن سطح ييعDCگنالي س  

ACMAG: ينوسين دامنه کسيي تعيبرا  
ACPHASE: گناليفاز س  

 يا به عبارتين منبع استفاده کرد يد از اي بر حسب فرکانس بايتن محور افق و داشACل ي تحليبرا:نکته
  .راحتتر است

  
VSIN:  

  VSIN :نام در کتابخانه
  : پارامترها

DC: ل ي استفاده از تحليبراDC مقدار yدي را وارد کن.  
AC: ل ي استفاده از تحليبراACدي مقدار دامنه را وارد کن.  
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VOFF: ن سطح ييتعDCآن سوار استي بر روگنالي که س .  
VAMPL: ينوسينه دامنه سيشيب  

FREQ: فرکانس نوسان  
TD: زمان اعتبار ( گنالير سيتاخVOFF(  
DF: ينوسي دامنه سي بر رويهمانند پوش نمائ(ف يب تضعيضر(  

PHASE: نوسيفاز س  
  . زمان راحتتر استي داشتن فرکانس مشخص و محور افقين منبع برايکار با ا:نکته

  
VSRC:   

  VSRC:ام در کتابخانهن
  :پارامترها

د انتخاب کرده و براساس آن در مشخصات منبع يد بسازي خواهي را که مياز سمت راست نوع منبع
VSRCر موجود است ي که هم در مشخصات منبع و هم در سمت چپ جدول زي خطي و در جلو

  . ديب ستون وسط وارد کنير را به ترتيمقاد

  
   :مثال

  ٢٠=DC : ولت۲۰با مقدار  DCدرست کردن منبع 
  ٠,٥v 45deg=AC:  درجه۴۵ ولت و فاز ۰/۵ با دامنه ACه يدرست کردن منبع تغذ
  : درجه۳۶از لو هرتز و فيک۲ ولت، فرکانس يليم۱۰ با دامنه ينوسيدرست کردن منبع س

)TRAN=sin(0 10m 2k 0 0 36  
  

VPULSE:  
  VPULSE:نام در کتابخانه

  :پارامترها
DC: ل ي استفاده از تحليبراDC مقدار yدي را وارد کن.  
AC: ل ي استفاده از تحليبراAC مقدار yدي را وارد کن.  

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

 

www.mohandesyar.com


  عبديآقاي مهندس: استاد                                                                                          PSpice Shematic 9.2آموزش  

١٢ 

V1: ه ولتاژيمقدار اول  
V2: ه ولتاژيمقدار ثانو  
TD:  زمان اعتبارV1  
TR:  صعود( جهشزمان ( ازV1 به V2)باشدي ميار کميمعموال زمان بس (  
TF:  زمان افت ازV2 به V1  

PW: يپهنا V2 )ا زمان اعتبار ي) از جنس زمانV2  
PER: وديپر  
  ! شودين منبع حاصل ميح از اي صحيريمپالس با بهره گيساخت ا: نکته
ن يي اندازه ضربه را تعV2 ير و براک صفي را نزدير زمانيمقاد) ا دلتايرکت يدا(ن منبع ضربهي ايبرا
  .ديکن

  
  
  

VPWL:  
  VPWL :نام در کتابخانه

  :پارامترها
DC: ل ي استفاده از تحليبراDC مقدار yدي را وارد کن.  
AC: ل يل استفاده از تحيبراAC مقدار yدي را وارد کن.  

 ين نقاط توسط خطهايا برگشت ولتاژ است و در واقع ايمختصات نقاط شکست ) TnوVn(يزوجها>-- 
  . گردنديگر متصل ميکديب دار به يش

  . شوديه مين منبع توصيکسو کننده استفاده از ايدر مدارات  :نکته
  
  

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 

 

www.mohandesyar.com


  عبديآقاي مهندس: استاد                                                                                          PSpice Shematic 9.2آموزش  

١٣ 

VEXP:  
  VEXP :نام در کتابخانه

  :پارامترها
  .دير عمل کنيل زمانند شک

  
  
  

VSFFM:  
  VSFFM :نام در کتابخانه

  :پارامترها
MOD: ونيدرجه مدوالس  
VOFF: ن سطح ييتعDCآن سوار استيگنال بر روي که س .  

FM: جون شکل مويفرکانس مدوالس  
VAMPL: مم دامنه ولتاژ موج مدوله شدهيماکز  

FC: فرکانس موج حامل  
ل مدارات يه فرکانس را دارد و در تحليد موج مدوله شده بر پاي تولي براين منبع کاربرد فراوانيا: نکته

  .دهديش ميشتر نماي کاربرد خود را بيمخابرات
  .ابدي ينجا مبحث منابع آنالوگ خاتمه ميدر ا
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  ليلتح: قسمت ششم
  .ديس بشناسانيل و خواسته خود را به اسپايد نوع تحليد بايکه مدار خود را بسته ايدر صورت

َAnalysis Setup ن کار را انجام دادي توان ايست که در آن ميپنجره ا. 
  :دير را بروي زي از راههايکين پنجره ي به اي دسترسيبرا

  .دي را انتخاب کنAnalysis ي از منوSetupنه يگز

  
  

  . فوقSimulationToolBarاول از سمت چپ در  ديم کليزدن مستق
 و سپس انتخاب View--<Toolbars يد از منويني بي را نمToolBarن يکه ايدر صورت

Simulationدي اقدام نمائ.  

  
  

  :ر استير امکان پذي زي از راههايکيل با يتحل) شروع(ياجرا
  .دي را انتخاب کنAnalysis ي از منوSimulateنه يگز

  .دي استفاده نمائF11د ياز کل

  
  

  . فوقSimulationToolBarدوم از سمت چپ در  ديم کليزدن مستق
SimulationToolBar:   

  
  .نه سمت چپ در دو قسمت باال گفته شديکاربرد دو گز
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 آنها رسمي برايد نموداري خواهي که ميل هائي تحليا ولتاژ مورد نظر خود را برايان ويد جريشما با
  .ديان که در عکس فوق در وسط قرار دارند، مشخص نمائي ولتاژ و جريشود، با عالمتها

 رود،ي گره ها و شاخه ها بکار مDCانينشان دادن ولتاژ و جري در سمت راست براV , Iدو عالمت
 در پنجرهBias PointDetailنهيد گزيد ها کار کنند باين کلينکه اي ايد که برايفقط توجه داشته باش

Analysis Setupفعال باشد .  
يبا مثالهان صفحاتيد، شما در ايشتر انتخاب کنيحات بي توضيل مورد نظر خود را برايدر دامه تحل

  :د آموختيم پارامترها را خواهيمتعدد نحوه تنظ
  

 AC Sweep... 
 Load Bias Point... 
 Save Bias Point... 
 DC Sweep... 
 Monte Carlo/Worst Case... 
 Parametric... 
 Sensitivity... 
 Temperature... 
 Transfer Function... 
 Transient... 

  !ر فعال استي که حاضر نشده اند، غينک صفحاتيل: توجه
 که در آني پنجره ايعنيد،يز بداني را نPSpice A/Dد نحوه کار باي فوق بايلهايپس از آموزش تحل

  .ديني بينمودار ها را م
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  AC ليتحل: هفتمقسمت 
 ي و در محور افقيد را در محور عمويگريز ديا هر چيان، توان و يل نمودار ولتاژ، جرين تحليدر ا
داست شما با يز پيل که از اسمش نين تحليبه عبارت ساده تر در ا. د داشتيرات فرکانس را خواهييتغ

  .افتيد ي نخواهيل پارامتر زمانين تحلي در ايعني. د کرد نه زمانيفرکانس کار خواه
 يم آنها برايگر با تنظيدا استفاده از منابع ي و iacان يا منبع جري vacل منبع ولتاژ ين تحلي ايورود
  .ببينيد ها و منابع آنالوگيورود.  استACل يتحل

 آن يح پارامترهاي شود که به توضير باز مي پنجره زAnalysis Setupل از پنجره ين تحليبا انتخاب ا
 : مي پردازيم

  
  : ن پنجره قرار داردي در ايسه قسمت اصل

 AC Sweep Type:  
 Linearنه يد که گزي کني مورد نظر را انتخاب مي محاسبه نقاط منحنيبرا ينجا نوع پرش فرکانسيدر ا
را انتخاب ) ي در محور افقيتميلگار(  بودني ده دهDecade بودن و ي هشت تائOctave بودن، يخط
  . کننديم

 Sweep Parameters:  
 نمودار يش وليل افزايش آن زمان تحليد با افزايد و بدانيدر خانه اول تعداد نقاط محاسبه را وارد کن

 ١٠٠٠ تا ١٠٠ن ي شود، مقدار معمول آن بيه نمي مورد آن توصيش بيد داشت و افزاي خواهيصافتر
ن يده تر با توجه به نکته گفته شده دست شما باز است تا ايچي پي هاي کار با منحني باشد و برايم

  .ديش دهيمقدار را افزا
ا نقطه شروع از ي باشند و يد منفي شود، که نباين ميي محاسبات تعيدر دو خانه بعد نقاط شروع و انتها

  .ان بزرگتر باشدينقطه پا
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 Noise Analysis:  
 Spice و در بحث آموزش ي آتيد آن را در بحثهاين بحث اجازه دهي کاربرد ايل گستردگيبه دل

  .ل ها را انجام دادي از تحلياري توان بسيز مين قسمت نيفعال بدون ا. ميان نمائيشرفته بيپ
  ان گذري شف ميلتر چبيف: مثال
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  گري ديل هايتحل: هشتمقسمت 
سواالت خود را در . ح داده شده اندين صفحه توضيحات کم، با هم در ايل توضير به دلي زيلهايتحل

 .ديان کنين مطلب بي در قسمت نظرات هم ن موضوعيرابطه با ا
 Load Bias Point... 
 Save Bias Point... 
 Temperature... 

  
  

 Load Bias Point  
. ره شده استي در آن ذخاسي کند که اطالعات بايل مدار را باز ميدر فا) LOADBIAS(ل يک نوع فاي
 Save Bias... که در آن يل قبليس آن را در تحلي اسپاي شود و پيد نمي توليل به صورت عادين فايا

Pointکنديد مي انتخاب شده باشد تول .  

  
  
  

Save Bias Point... 
ل ي کاربر در تحلياس گره ها را براي کند که ولتاژ بايمد يل مدار توليدر فا) SAVEBIAS(ل ي فاينوع

  . کنديره ميدر آن ذخ) DC, OP, or TRAN(مشخص 
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Temperature... 

 با ياکثرا در مدارات. دي کنيل خود را مشاهده مي تحلي مختلف خروجيل شما در دماهاين تحليدر ا
ن عناصر به يان و ولتاژ ايد جري دانيرا همانطور که ميل موثر است، زين تحلي ايمه هاديوجود عناصر ن

د يوارد کن)  گراديبه سانت( مورد نظر خود را يست دمايل کافين تحليدر پنجره ا. تحرارات حساس اس
ن يک فاصله بيد آنها را پشت سر هم و با يل کني مختلف را تحلين دمايد چندي خواهيکه ميو در صورت

  . گراد استي درجه سانت۲۷ش فرض يمقدار پ. ديهر کدام مشخص کن
ل ي درون حلقه تحلMonte Carlo/Worst Case... لينجا که تحلس از آيس اسپايتابيبر اساس د: نکته
به . ديزيل بپرهين تحلين دما به صورت همزمان در کنار ايل چندياز تحل!  شود، پسي انجام ميدمائ
  . شوديه نمي توصين دمائيل چنديز در کنار تحلي نDC Sweep...ل يل مشابه تحليدل
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  DCل يتحل: نهمقسمت 
. ستي آنها التزاما از جنس زمان ني و افقي دارد که محور عموديهائي در منحنيادي کاربرد زDC ليتحل

 را در نقطه ي خروجان،ي مانند منبع جريک ورودير ييد با تغي توانيل مين تحليگر در ايبه عبارت د
ک مثال ي و يدر ادامه به شرح و بررس. دي مشاهده کنين شده خود توسط پروبها در محور خروجييتع
  .مي پردازيم

  : گرددير ظاهر مي پنجره زDC Sweep...با انتخاب 

  
  
  :ن پنجره قرار دارديدر ا خانه ۸و  ي قسمت اصلدو
 Sweep Var. Type:  
 ي ميس را برريد، که بر اساس آن خروجي کنير مورد نظر خود را انتخاب ميت متغي جنسنجايدر ا
  .ر فعاليها و عناصر غيمه هادي نيان، پارمترهاير منبع ولتاژ، دما، منبع جرينظ. ديکن
 Sweep Type:  
 ي مورد نظر را انتخاب ميه نقاط منحن محاسبي براي وانتهائين دو مقدار ابتدائينجا نوع پرش بيدر ا
 يتميلگار(  بودني ده دهDecade بودن و ي هشت تائOctave بودن، ي خطLinearنه يد که گزيکن

 Value Listنه يد گزي را در نظر دارير گسسته ايکه مقادي در صورت. کننديرا انتخاب م) يدر محور افق
  .دي وارد کنValues يعني آن ير خود را در خانه روبرويرا انتخاب کرده و مقاد

  
  : خانه۸ 
  ا عنصر مورد نظريان و ينام منبع ولتاژ، جر: ۱
  )NPN( . استيمه هادينوع مدل که همان نوع قطعه ن: ۲
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  )Q1(نام قطعه: ۳
 يگري دينه هايو گز) ستوري ترانزيهمان بتا(BF مثال يمه هادي در عنصر نيامتر مورد بررسنام پار: ۴

 يجاد عناصر با پارامترهاي نحوه اي آتيدر بحثها(م يني بير مي در زQ2N2222ستور ي ترانزيرا برا
  ):دلخواه بحث خواهد شد

NPN) .model Q2N2222-X NPN( 
Is=14.34f 
Xti=3 
Eg=1.11 
Vaf=74.03 
Bf=255.9 
Ne=1.307 
Ise=14.34f 
Ikf=.2847 
Xtb=1.5 
Br=6.092 
Nc=2 
Isc=0 
Ikr=0 
Rc=1 
Cjc=7.306p 
Mjc=.3416 
Vjc=.75 
Fc=.5 
Cje=22.01p 
Mje=.377 
Vje=.75 
Tr=46.91n 
Tf=411.1p 
Itf=.6 
Vtf=1.7 
Xtf=3 
Rb=10) 
* National pid=19 case=TO18 
* 88-09-07 bam creation 
*$  

  لي تحليه برايمقدار اول: ۵
  يمقدار نهائ: ۶
  .Sweep Typeتعداد نقاط پرش بر اساس انتخاب از قسمت : ۷
 .دي کنير گسسته و دلخواه خود را وارد ميهمانطور که گفته شد مقاد: ۸
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OKد، ي را بزنCloseيعنيل ي تحليد فوريد و کلي را بزن F11را يانيا جريکه ولتاژ يد، در صورتي را بزن 
  .ديد ديد نمودار خود را خواهيص کرده باشتوسط پروبها مشخ

  ودي ديمشخصه انتقال: مثال
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  Parametricل يتحل: دهمقسمت 
ک يرات يي تغيل به ازاين تحلي شود، در ايس شناخته مي توسط اسپا.STEPک با يل پارامتريتحل

ل ين تحلياگر ا. ديکن ي مير آن را بررسيک عنصر ، تاثيا مقدار يان و ير منبع ولتاژ، منبع جريپارامتر نظ
ل را بر يجه تحليد نتيد داشت و باي نخواهي منحنيد، در خروجيلها بکار برير تحليرا بدون انتخاب سا

 . مشاهده نمودAnalysis ي از منوExamin Outputنه يق گزي برنامه از طريل خروجياساس فا
از بکار ! د ي توجه داشته باشي دارد وليادي کاربرد زTransient و AC يلهايل در کنار تحلين تحليا
  :دي شوير مواجه مي زيام خطايرا با پيد، زيزي بپرهDC Sweepل و ين تحلي همزمان ايريگ

ERROR -- A device may appear in .DC and .STEP commands only once  
 و -- !  باشدي مDC Sweep ينه هايقا مشابه گزي که دق--ل ين تحلي اينه هاي گزيحاال به بررس

  :مي پردازيک مثال مين يهمچن
   : گرددير ظاهر مي پنجره زParametric...تخاب با ان

  
  
  : ن پنجره قرار دارديدر ا خانه ۸و  ي قسمت اصلدو
 Sweep Var. Type:  
 ي مي را بررسيد، که بر اساس آن خروجي کنير مورد نظر خود را انتخاب ميت متغي جنسنجايدر ا
  .ر فعاليها و عناصر غيمه هادي نيان، پارمترهاير منبع ولتاژ، دما، منبع جرينظ. ديکن
 Sweep Type:  
 ي مورد نظر را انتخاب مي محاسبه نقاط منحنيبرا ي وانتهائين دو مقدار ابتدائينجا نوع پرش بيدر ا
 در يتميلگار( بودني ده دهDecade بودن و ي هشت تائOctave بودن، ي خطLinearنه يد که گزيکن

 را Value Listنه يد گزي را در نظر دارير گسسته ايکه مقادي در صورت. کننديرا انتخاب م) يمحور افق
  .دي وارد کنValues يعني آن ير خود را در خانه روبرويانتخاب کرده و مقاد

  :  خانه۸  
  {}به صورت بدون عالمت  ا عنصر مورد نظريان و ينام منبع ولتاژ، جر: ۱
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ب يد، به ترتياز داري نParam به نام ي شما به قطعه اي شناساندن عناصر به صورت پارامتريبرا: نکته
   :دير عمل کنيز
 در ١K يبه جا }R{مثال . دير دهييتغ{} ن دو عالمت ير بيک متغيابتدا مقدار عنصر را به : ۱- ۱

  مقاومت
، ١Kمقدار . دي کنير آن را مقدار دهيد و مانند مثال شکل زيري را از کتابخانه بگparamقطعه : ۲- ۱

  . دلخواه استيمقدار

  
 Global يوئي دکمه رادSweep Var. Typeک از قسمت يل پارامتريدر پنجره تحلحاال : ۳- ۱

Parameterن اسم را در خانه ي را انتخاب و همNameديز وارد نمائي ن.  
  )NPN( . استيمه هادينوع مدل که همان نوع قطعه ن: ۲
  )Q1(نام قطعه: ۳
نه يو گز) وديان اشباع معکوس ديجرهمان ( IF مثال يمه هادي در عنصر نينام پارامتر مورد بررس: ۴
 يجاد عناصر با پارامترهاي نحوه اي آتيدر بحثها(م يني بير مي در ز١N4148ود ي دي را برايگري ديها

  ):دلخواه بحث خواهد شد
.model D1N4148-X D( 
Is=2.682n 
N=1.836 
Rs=.5664 
Ikf=44.17m 
Xti=3 
Eg=1.11 
Cjo=4p 
M=.3333 
Vj=.5 
Fc=.5 
Isr=1.565n 
Nr=2 
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Bv=100 
Ibv=100u 
Tt=11.54n) 
*$  

  ا منبعيه عنصريمقدار اول: ۵
  ا منبعي عنصريمقدار نهائ: ۶
  .Sweep Typeتعداد نقاط پرش بر اساس انتخاب از قسمت: ۷
 .دي کنير گسسته و دلخواه خود را وارد ميهمانطور که گفته شد مقاد: ۸

OKد،ي را بزنCloseيعنيلي تحليد فوريد و کلي را بزنF11رايانيا جريکه ولتاژيد، در صورتي را بزن 
 شود که ازي باز مياما قبل از آن پنجره ا. ديد ديد نمودار خود را خواهيتوسط پروبها مشخص کرده باش

ن پنجره رايدر مثال ا. ديا تمام آنها را بصورت همزمان انتخاب کنير عنصري از مقاديکي خواهديشما م
   .ديد ديخواه
 نموداريک رويد با راست کلي توانيد، مي که به صورت همزمان نمودارها را رسم کرده اي در صورت:نکته

  .ديابيي از اطالعات آن آگاهInformationنهيمطلوب و انتخاب گز
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  تيل حساسيتحل: ازدهميقسمت 
 مورد نظر در يهايا خروجي ي خروجيزان وابستگي به ميابي دستيبرا) .SENS(تيل حساسيتحل
  : باشديک خانه مي با ي پنجره ايل داراين تحليا.  موثر، کاربرد دارديبه پارامترها) DC(دارم

  
  :ديسينور بي زي از شکلهايکي مورد نظر خود را به يد خروجي توانيکه در آن م

 و نوشتن a کرده مثال ين صورت گره مورد نظر خود را نامگذاريدر ا: ن مداريولتاژ گره نسبت به زم
  .V(a(آن در پنجره به صورت 

   .V (a,b(م، ي دارb و a مثال ي دو گره به نامهايبا نامگذار: ن دو گرهيولتاژ ب
 و VC در شاخه با نام مثال DC=0 با مقدار VSRCک منبع ي يا قرار دادن سرب: ان شاخهيجر

  . تيل حساسي در خانه تحلI)VC(نوشتن 
 ي از منوExamin Outputنه يق گزيد که از طريني بي ميل متنيل را در فاين تحلي ايخروج

Analysisمورد يوج از اعداد است که به صورت مشتق خري مجموعه ايخروج.  استي قابل دسترس 
ت يل عالوه بر محاسبه حساسين تحليا. نظر نسبت به مشتق پارامتر گفته شده در همان خط است

ن محاسبات از يا.  دهديز انجام ميو مدار را ني عناصر فعال، محاسبات عناصر پسي به پارامترهايخروج

رابطه 
dX
dF کنند، که ياستفاده م Fشما و ن شده توسطيي تعي خروج X ا ي از عناصر مدار يکي

  ... ستور وي ترانزير بتاي آن است، نظيپارامترها
  

  :مثال
  .ديني ببOpen in new Windowک راست و انتخاب ير با کلي زExampleنک يشکل مدار را از ل
 ي نحوه نشان دادن هر سه صورت نوشتن سه خروجينجا برايا(د يسير بنويل را مانند زيحاال پنجره تحل

  ) ديسي مورد نظر خود را بنويد فقط خروجي توانيوشته شده و شما من

  
ل يد، به سراغ فايد دي نخواهينمودار. دي اجرا کنF11د ي با زدن کليل را به صورت حرفه ايحاال تحل

  د ينير را ببي زيو قسمتها) Analysis ي از منوExamine Output(دي برويمتن
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DC SENSITIVITIES OF OUTPUT V(a,b)  
DC SENSITIVITIES OF OUTPUT V(a)  
DC SENSITIVITIES OF OUTPUT I(V_V3)  
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  تابع انتقالل يتحل: قسمت دوازدهم
با انتخاب .  شوديشناخته م. TFس با ير اسپات کننده ها دارد و دي آشنا در تقويتابع انتقال مفهوم

...Transfer Functionشماستير روبروي پنجره ز : 

  
ل ين تحليان از ايجرا يک منبع ولتاژ يک شاخه به يان يا جريک گره ي بدست آوردن نسبت ولتاژ يبرا

   : شماستيم، پس چهار حالت روبروي کنياستفاده م
  بهره ولتاژ=   ولتاژي ولتاژ، وروديخروج 
  يامپدانس انتقال=   ولتاژيان، ورودي جريخروج 
  يمقاومت انتقال=  اني جري ولتاژ، وروديخروج 
  انيبهره جر= ان ي جريان، ورودي جريخروج 

  :ديسير بنوي زي از شکلهايکي مورد نظر خود را به يد خروجي توانيکه در آن م
 و نوشتن a کرده مثال ين صورت گره مورد نظر خود را نامگذاريدر ا: ن مداريولتاژ گره نسبت به زم 

  .V(a(آن در پنجره به صورت 
  .V(a,b(م، ي دارb و a مثال ي دو گره به نامهايبا نامگذار: ن دو گرهيبولتاژ  

 و VC در شاخه با نام مثال DC=0 با مقدار VSRCک منبع ي يبا قرار دادن سر: ان شاخهيجر
  .تيل حساسي در خانه تحلI)VC(نوشتن 

   V1مثال . ديسيان را بنويا جري نام منبع ولتاژ Input Sourceو در قسمت 
ل يد، به سراغ فايد دي نخواهينمودار. دي اجرا کنF11د ي با زدن کليل را به صورت حرفه ايحاال تحل

  : دينير را ببيو قسمت ز) Analysis ي از منوExamine Output(دي برويمتن
**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS  

  ديني بيمورد نظرتان را م تينجا کميدر ا
INPUT RESISTANCE AT... يمقاومت ورود  

OUTPUT RESISTANCE AT... يمقاومت خروج 
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٢٩ 

  Cascodeت کننده کاسکد يتقو: مثال

  

  
  : دي آيجواب بدست م

 **** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS 
 
V(OUT)/V_V1 = 3.925E-11 
INPUT RESISTANCE AT V_V1 = 1.480E+12 
OUTPUT RESISTANCE AT V(OUT) = 1.000E+03 
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  Transientل يتحل: دهمزيقسمت س
ل ين تحليا. ل نمودار مورد نظر در حوزه زمان استي زمان بوده و در اصل تحليل محور افقين تحليدر ا
ان، توان و يم رفتار ولتاژ، جري خواهي که منابع وابسته به زمان دارند و ما مي را در مدارهائيديج مفينتا
  .مي بپردازي به طراحParametricل يب با تحلي با ترکي دلخواه رسم و حتير نقطه هائره را ديغ

 ،Vsin، Vsrcر ي نظيمنابع داشته باشد، يد به زمان وابستگي شما بايل منبع ورودين تحليدر ا: نکته
Vpwl، Vpulse و Vexpل مناسب هستندين تحلي اي برا.  

  : شماستير روبروي پنجره زAnalysis Setup از پنجره Transientبا انتخاب 

  
  : ن پنجره قرار داردي در اي قسمت اصلدو
 Transient Analysis:  
  کنديم مي را تنظيش نمودار است و محور افقيم زمان نماين قسمت مختص تنظيا
در  . Spice  ي خروجيل متنير در فايره کردن مقادي نمودار و ذخيم مساوي تقسي زماني فاصله ها- ١

  ؟!شتر باشدي بFinal Timeنه يد از گزيباضمن ن
  .کندين مييل را تعيان تحلي زمان پا- ٢
 شود که ي باعث م٥sمثال . ديش نمودار داشته باشيد در شروع نماي خواهي که ميري مقدار تاخ- ٣

  .ش کنديه شروع به نماي ثان٥نمودار از 
مقدار .کنديم مياسبه اندازه نمودار تنظ محيرا برا) ليگام تحل (Spiceن خانه اندازه قدم برداشتن ي ا- ٤

  .کندياد ميل را زيق و زمان تحلين خانه نمودار را دقيکمتر ا
  ...ود ويستور و دياس مانند ترانزي بايو و داراي در صورت استفاده از عناصر اکت- ٥
 ي من شده توسط کاربر استفادهييه تعيط اوليس از شراين خانه انتخاب شود، اسپايکه اي در صورت- ٦

  .ه خازنيا ولتاژ اوليه سلف يان اوليکند، مانند جر
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FourierAnalysis:  
يز رسم مي نيه نمودار رسم شده در حوزه زمان انجام و نمودار فرکانسيل فورين قسمت تحليدر ا

  .شود
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