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مقدمه

ساز مداراتالكترونيكيهيقويترين نرم افزار شب

به معني شبيه ساز مدار است كه به شما اجازه ميدهد تا طرح هاي بهتري در زمانMultisimواژه

.مولتي سيم شامل يك مجموعه كامل از چند تراشه است.كمتر به دست آوريد

وMultisimنرم افزار و شبيه سازي مدارهاي كنترل ميباشد به شمايك ابزار ايده آل براي ايجاد

و مجتمع سازي كنيد و استاندارد، عرضه همچنين نمايش.اجازه ميدهد تا توسط وسايل بين المللي

و و تست و سيگنال هاي سريع به شما اين اجازه را ميدهد كه طرح خود را ثابت كرده آزمايش

.امتحان كنيد

و يگانه بدون نياز به اجزا و بسته واحد و راحتي استفاده ، مولتيظاهر ساده و توابع قدرتمند جانبي

و يك شبيه ساز موفق در صنعت با كاربر در جهان تبديل180000سيم را به يك ابزار فوق العاده

.كرده است

Spice به شمامولتي سيم يكي از جامع ترين نرم افزار هاي برق به شمار ميرود زيرا هم مانند

و هم خروجي مورد نظرت ان را در اختيار شما قرار مي دهد عالوه بر آن تمامامكان طراحي مدار داده

دستگاه هاي موجود اندازه گيري آزمايشگاه هاي برق را در خود دارد بطوري كه شما مي توانيد خود را

protel به شمادر يك آزمايشگاه ساده الكترونيك احساس كنيد عالوه بر آن همانند نرم افزار

ي مدارا و رسم نقشه و امكان سه بعدي سازي آن ها راامكان طراحي ت را بر روي كيت هاي مجازي

و روش كار آن بسيار ساده تر از نرم افزارهاي متداول برق است و نيز محيط شايدكه.فراهم مي كند

.براي دانشجويان اين رشته مي باشدهيچ زياده گويي يكي از بهترين نرم افزار ها برقبدون
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:قابليت هاي نرم افزار

و ايجاد نوآوري- شبيه سازي

و سيگنال- و استاندارد همچنين نمايش آزمايش و مجتمع سازي توسط وسايل بين المللي عرضه

هاي سريع

ترقي در سرعت شبيه سازي67%-

شبيه سازي دقيق با ابزار واقعي-

و تفسير مدار با مقادير متغيير- و شرح اندازه گيري دقيق

گوناگونپشتيباني از طرح هاي-

و برگرداندن پارامتر هاي ذخيره شده(شبيه سازي پروفايل- )ذخيره

و مدل هاي سازنده- مدار هاي جادويي جديد

قدرتمند در آناليز بهترين موارد-

و ضبط كردن- گرافيك خوب طرح ها به انضمام قابليت عكس برداري

قابليت پشتيباني از هدايت باس-

و سلسله وارپشتيباني كامل از طرح- هاي مرحله اي

و امكانات- آرشيو كاملي از مدارات
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:نكات

Electronicsو نام قبل تر آنMultiSIMنام قبلي اين نرم افزار-1 Workbenchبوده است.

.شناخته مي شودNIMultisimاين نرم افزار با نام-2

Multisimخواص نرم افزار

PCBترسيمترسيم شماتيك

و ، تجزيه شبيه سازي آنالوگ

تحليل مدارهاي الكتريكي شبكه

ها

شبيه سازي نرم افزاري ميكرو

و برنامه كنترولرها كمپايلر

نويسي

نام نرم افزار

√)تجهيزات آزمايشگاهي(×.√.
)آزمايشگاه مجازي(

.×MultiSim(EWB)
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11نصب نرم افزار مولتي سيمراهنماي

و فايلCircuit Design Suite 11ابتدا وارد پوشه.1 .را اجرا كردهautorun.exeشده

پنجره زير مشاهده مي گردد

.را انتخاب كرده install NI circuit Design Suite 11.0در اين مرحله گزينه.2
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پنجره اي مطابق شكل روبرو ظاهر مي گرددكميزمانبعد از مدت.3

Install This Product for كه براي نصب چون شماره سريال نداريم گزينه دوم يعني

evaluationو مي كنيمكليكNextبر روي گزينهرا انتخاب

و.4 بردر اين مرحله مسير نصب نرم افزار مشخص شده كه در صورت لزوم آن را تغيير داده

مي كنيمكليكNextروي گزينه
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مي كنيمكليكNextروي گزينهدر پنجره ظاهر شده.5

ر پنجره ظاهر شده.6 مي كنيمكليكNextروي گزينهد
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كمي صبر ميكنيم تا نصب نرم افزار تمام شود.7

ر پنجره ظاهر شده.8 مي كنيمكليكNextروي گزينهد
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Iدر پنجره باز شده گزينه.9 accept the Liucense Agreementبر.را انتخاب مي كنيم سپس

.كليك مي كنيمNextروي

Iدر پنجره باز شده گزينه.10 accept the  above 2 license Agreement(s)را انتخاب مي

.كليك مي كنيمNextسپس بر روي.كنيم
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ر پنجره ظاهر شده.11 مي كنيمكليكNextروي گزينهد

.صبر ميكنيم تا نصب تمام شود.نرم افزار در اين مرحله شروع مي شودنصب اصلي.12
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.كليك مي كنيمnextپس از اتمام نصب بر روي گزينه.13

م.14 كه روي.كنيمRestartي شود كه در آن از ما مي خواهد كه سيستم راپنجره زير ظاهر

.كليك مي كنيمRestartگزينه
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KG_v110000بعد از اين كه سيستم باال آمد وارد فولدر.15
و از محل اصلي پروژه نصب شده

KeyGen_unpack_v110000
كه.را اجرا مي كنيم مطابق شكل پنجره اي باز مي گردد

تا1،1چند گزينه دارد، حال براي انتخاب گزينه و اينتر مي كنيم در2را تايپ كرده فايل جديد

.ه شودهمان محل ساخت

اينك وارد محل نصب نرم افزار مي شويمو.16

C:\Program Files\National Instruments\Shared\License Manager\Binو در

nilmUtil.exe مي.را اجرا مي كنيمآنجا فايل پنجره اي مطابق شكل زير نمايش داده

F8.شود .را زدهحال براي خارج كردن نرم افزار از حالت موقت به دائمي در اين مكان كليد
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فايلي كه در مرحله قبل ساخته شده است را انتخاب مي كنيم تا مراحل نصب به اتمام2

.برسد

آاكنون.17 .ماده استفاده مي باشدنرم افزار
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���كار با نرم افزار����

:براي اجراي برنامه وارد به ترتيب زير عملي مي كنيم

Start>>All.Programs>>National
Instruments>>Circuit.Design.Suite11.0

Multisimو در اينجا روي و اجرا گردد11.0 .شده تا برنامه باز

.نرم افزار مطابق شكل زير مي باشدمحيط كار
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قسمت اول

:آشنايي با محيط نرم افزار

(بايد آشنايي ابتدايي با محيط نرم افزار داشته باشندmultisimتمام كاربران اين سياست.

.)آموزشي طراحان نرم افزا ها است

از آن رو ما قسمت هايي از نرم افزار را كه شناخت آنها براي كار هاي بسيار ابتدايي با نرم افزار

و توضيحي برا .شما معرفي خواهيم كرديضروري است بطور تصويري

0.circuit windowهمان جايي است كه شما بايد مدار را در آن طراحي كنيد.
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1.menusو امكانات نرمبه قسمتي از صفحه كترل نرم افزار گفته مي شود كه تمامي قسمت ها

.افزار توسط آن كنترل مي شود

2.Standard toolbarپرينت–ذخيره كردن اطالعات–كه شامل امكاناتي چون ايجاد صفحه جديد

و يا به جلو رفتن در شمار عمليات–گرفتن از صفحه .بازگشت
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3.Instruments toolbarيا همان نوار ابزار شامل دستگاه هاي اندازه گيري است كه در مقاله

.قبل از آنها صحبت كردم يعني همان آزمايشگاه كوچك كه در اختيار شماست

4.Component toolbarيا به عبارتي نوار سازه ها كه شامل تمامي اجزايي است كه مدارات

.الكتريكي را مي سازند
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5.main toolbarمشخص شده"*"مهمترين قسمت اين نوار ابزار قسمتي است كه با عالمت

يا)يعني به كار انداختن مدار(گفته مي شود كه مسئوليت آن اجرا stop / runبه اين كليد و

و يا اعداد اندازه گيريبا فعال كردن آن مي توانيد خروجي.توقف مدار مشغول به كار است مدار

و يا شكل موج هاي تعيين شده توسط اين دستگاه ها را شده توسط دستگاه هاي اندازه گيري

).البته با كليك كردن بر روي دستگاه مورد نظر(ببينيد
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6.active circuit tabنوار مديريت صفحه هاي ديگر كه به شما امكان استفاده از صفحات

.اضافي ديگر را بطور همزمان مي دهد
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:نكته هاي مهم

روش)يعني سر منفي آنها به زمين وصل شود(تمام منابع در اين نرم افزار بايد زمين شوند.1

با:انتخاب پايه زمين شونده به اين صورت است مشخص3و2و1شماره هايكه مرا حل آن

.شده است

اگر مدار)يعني بخواهيد خروجي آن را ببينيد(بعد از تكميل مدار اگر اقدام به اجرا آن كنيد.2

آنرا به شما اعالم خواهد كرد پس با بلد بودن"شما مشكلي داشته باشد نرم افزار سريعا

حداقل زبان انگليسي يا استفاده از يك لغت نامه شما قادر به رفع مشكل مدار خود خواهيد

.)بود
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مقابلOscilloscopeاز برخي ابزار سه بعدي آن ماننددر اين نرم افزار شما مي توانيد.3

هر كدام ويژگي هاي خود را دارند كه در زمان مناسب در باره آنها توضيحاستفاده كنيد كه البته

به صورت نمونه درچند تا از اين ابزار.)چون هر كدام ويژگي هاي خواصي دارند(داده خواهد شد

.نوار ابزار قرار داده شده اند كه جاي آنها را در زير همين تصوير مشخص شده است
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را آموزش ميدهيمقسمتstandartollbarدر اين

Standard toolbarكه شامل امكاناتي چون:

:باز كردن صفحه جديد)الف

:ذخيره شدهباز كردن فايل هاي)ب

ذخيره)پ
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و ديدن صفحه بطور كامل قبل از پرينتprint)ج :گرفتن

و كپي)د :برش

و يا ديدن عمليات بعد)ه :بازگشتن به عمليات قبل
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را به گونه اي به شما معرفي)toolbars(در اين بخش از آموزش سعي مي كنيم جعبه ابزارها

چون در توضيح(كنيم كه در ابتداي كار نه سر در گم شويد نه اينكه در ابتدا يك كاربر حرفه اي شويد

آن)main toolbarبرخي از جعبه ابزار ها تقريبا آشنايي با تمام نرم افزار نياز است مثل يعني

.آن نياز داريمقسمتي را توضيح خواهيم داد كه فعال به دانستن

.قبال توضيح داديم از آن عبور مي كنيم standard toolbarچون درباره

main toolbar:توضيحاتي در باره

است كه در باره كار كرد آن توضيحDesign Toolboxوظيفه آن فعال يا غير فعال كردن.1

كه.(خواهيم داد به شما امكانDesign Toolboxهمين توضيح را فعال به ذهن داشته باشيد

و استفاده مناسب از آنها را در طراحي مديريت مدارات طراحي شده توسط شما را در زمان طراحي

و كنترل خروجي تصويري .)مدار شما را به شما ميدهد)schematicشكل(يكديگر
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.جاي جعبه ابزار طراحي در شكل زير مشخص شده است

است كه در باره كار كرد آن توضيحSpreadsheet Viewوظيفه آن فعال يا غير فعال كردن.2

به بعد است البته اينmultisim 8مخصوص)Spreadsheet View(اين توانايي.(خواهيم داد

طورا نيز در باره اين توانايي بدانيد كه به شما امكان وتغيير در تمام اطالعات ساختاري مثل ل

و و يا مقدار منابع و مقدار مقاومت ها يا خازن ها و رنگ و نيز...عرض ايناجزاي مدار را مي دهد

Excel قرار..وامكان را نيز به شما ميدهد كه اين داده ها را درمحيط هاي مناسب مثل جداول

و طبقه بندي كنيد )پروژه نويسي هستندالبته اينها به كار اشخاصي خواهد آمد كه مشغول.داده .

.در روي شكل مشخص شده استSpreadsheet Viewمحل
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است كه در باره كار كرد آن توضيح Database Managementوظيفه آن فعال كردن.3

(خواهيم ايجاد تغييرات) Database Management(فعال بدانيد كه وظيفه اين قسمت.

و يا شكل ظاهري قطعه استمنظور تغيير(مورد نظر شما و خواص در قطعه است زيرا)در اندازه

.)در اين نرم افزار قطعه ها به صورت استاندارد تعريف شده اند

است كه در باره كار كرد آن توضيح خواهيمCreate Componentوظيفه آن فعال كردن.4

(داد و طراحي قطعه جديدي كامال بر اساسفعال اينقدر درباره. آن بدانيد كه به شما امكان ساخت

.)ذخيره ميكندuser databaseنيازهاي شما را ميدهد كه البته آن را در
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 Run/stopيعني همان) paintيا بهتر اينست كه بگوييم انتخاب اين(با فشردن اين كليد.5

Simulationق و شما ادر به ديدن خروجي ها وعملكرد آن البته توسط وسايلمدار شما فعال شده

.آزمايش موجود خواهيد بود

است كه در باره كار كرد آندر زير توضيحاتGrapher/Analysesوظيفه آن فعال كردن.6

.كوتاهي ارائه شده است

Grapher/Analysesبا فعال كردن آن صفحه اي باز ميشود كه در آن اگر در مدار دستگاه اندازه

و گيري باشد كه شكل موج خروجي نشان دهد همان شكل موج اما با اطالعات كاملي چون فركانس

و و فاصله دو پيك .و شكل موجي قابل ذخيره كردن را در اختيار كاربر قرار ميدهد...ارتفاع
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و نمودار)يك ريز پردازنده پس پرداز(Postprocessorآن فعال كردنوظيفه.7 نتايج معادله ها

(هاي حاصل از ترسيم يك گراف براي خروجي هاي مدار را محاسبه ميكند .)دوباره پردازش ميكند.

افزارمدار شما توسط نرم)يا بهتر اينست كه بگوييم انتخاب اين paint(با فشردن اين كليد.8

.چك ميشود

9.Forward Annotation:يك schematicبه شما اجازه مي دهد كه شما نمودار تغييرات

(آن موجود است شرح دهيدultiboardفايل را كه فايل به طور خالصه به شما اجازه حاشيه.

.)سيستم شما كار كندultiboardالبته اگر.نويسي براي يك مدار را مي دهند

BackAnnotate from Ultiboardبه شما اجازه مي دهد تا تغييرات را براي مدارهايي كه در

ultiboardبراي مثال پاك(به صورت فايلهاي مداري يكسان ساخته ميشوند يكسان سازي كنيد

)كردن اجزاي مدار
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تا.10 اگر باز از همان قطعهاجزاي بكار رفته در مدار موجود در صفحه را در اختيار شما قرار ميدهد

.احتياج داشتيد راه دوري نرويد

.لينك است از صفحه كمك هاي نرم افزار.11

لينك سايت نرم افزار.(اين قسمت جهت ارتباط شما به سايت مركزي اين نرم افزار طراحي شده.12

).است
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و توضيح :ميپردازيمview toolbarدر ادامه به معرفي

1.Full Screenوظيفه آن تمام صفحه كردن مدار شماست.

و كوچكنمايي.2 بزرگ نمايي
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.با كليك كردن آن وانتخاب يك منطقه از مدار تنها منطقه مورد نظر شما را نمايش خواهدداد.3

.كل مدار را نشان ميدهد.4



٣٣ 

و تحليل:مثال اول ساده در مولتي سيمDCتجزيه

را مي سازيم4ابتدا مدار ساده نشان داده شده در شكل

مدار سري ساده ساخته شده در مولتي سيم.4شكل

:ساختن اين مدار در مولتي سيم آسان است

Virtual Toolbarدركليك راست روي خانواده منبع قدرت.1

.فعال مي شونداجزاي منبع قدرت.2

نتايج5شكل.و قرار دادن باطري در فضاي كاري مدارDCكليك چپ بر ايكون منبع قدرت.3

.را نشان مي دهد
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DC.5شكل قدرت
در مولتي سيممبع

اگر مي خواهيد كه ميزان منبع قدرت را تغيير دهيد، بر روي باطري دابل كليك كنيد
با اين كار مانند.

.منبع قدرت نمودار مي شودشكل زيرجعبه تبادل دوطرفه



٣٥ 

.با استفاده از اين ميزان ولتاژ را تغيير دهيد.جعبه تبادل دوطرفه منابع قدرت

Virtual Toolbarدربر روي قطعه اصلي.مقاومت وپتانسيومتر را اضافه مي كنيم.4

.كليك كنيد

قطعه اصلي.5

.فعال مي شوند

ك.6 نيدبر روي ابزارمقاومت مجازي چپ كليك



٣٦ 

همانند قسمت مربوط به باطري، مي توانيد براي تغيير.و مقاومت را به داخل فضاي كاري بكشيد

.دادن مقدار قطعه بر روي مقاوت دابل كليك كنيد

با كليك چپ بر روي ابزار پتانسيومتر.با قرار دادن پتانسيومتر مدار را كامل مي كنيم.7

مي توانيدA+باف شار دادن شيفت.ن كار را انجام دادو كشيدن آن به فضاي كاري مي توان اي

افزايش يا كاهش به مقاومت بين پايه:نكته.مقاومت پتانسيومتر را افزايش يا كاهش دهيد

و پايه پاييني پتانسيومتر اشاره دارد براي تغيير مقاومت كلي پتانسيومتر بر روي پتانسيومتر.مياني

و اندازه مقاومت .را افزايش ياكاهش دهيددابل كليك كنيد

از%50.نشان دهنده قطعه مدار است كه بر روي فضاي كاري قرار گرفته است7شكل بعد

و پايه پاييني 1kΩاز%50پتانسيومتر بدين معني است كه مقاومت بين پايه مياني

تاAاگر دكمه.500Ω:است ، متوجه مي شويد كه مقاومت (5را فشار دهيد پا% يهمقاومت بين

و پايه بااليي تا بازهم براي تغيير درصد افزايش بر روي پتانسيومتر).كاهش مي يابد%5مياني

.دابل كليك كنيد



٣٧ 

قطعه مدار بر روي كار.7شكل

نمي توان مدار را بدون سيم زمين شبيه.قطعه نهايي كه بايد نصب شود سيم زمين است.8

سيم زمين.در قسمت منو قطعات منبع قدرت كليك چپ كنيدGROUNDبرروي ابزار.سازي كرد

.نشان داده شده است8را به آخر مدار اضافه كنيد، نتيجه اين كار در شكل

مدار آماده سيم كشي8شكل



٣٨ 

براي سيم كشي مدار، كافي است بر روي گره ابتدايي چپ كليك كنيد، سيم را به گره آخر بكشيد.9

.نشان مي دهد1Kرا در مقاومت12Vنتايج سيم كشسي منبع9شكل.دو دوباره چپ كليك كني

1kبه مقاومت12Vاتصال منبع.9شكل

اطمينان حاصل كنيد كه سيم را به پتانسيومتر وصل كيند.كامل كنيد10سيم كشي را طبق شكل

مدار كامل شده است.10شكل



٣٩ 

بهInstrument Toolbarاز ابزارAgilent Multimeter بر روي.10 و مولتي متر را چپ كليك كنيد

.نتيجه كار را نشان مي دهد12شكل.فضا كار بياوريد

مولتي متري كه بر روي فضاي كاري نصب شده است.12شكل

.بر روي مولتي متر كليك كنيدfront panelاكنون براي باز كردن ابزار



٤٠ 

.13شكل

.مولتي متر شبيه مولتي مترهاي واقعي مي باشدهمانطور كه مشاهده مي كنيد اين

بر روي كليدDCبراي اندازه گيريولتاژ.دابل كليك كنيد تا ابزار فعال شودبر روي كليد

.توجه كنيد14به شكل.چپ كليك كنيد



٤١ 

موولتي متر در نقطه اندازه گيري مناسب تنظيم است.14شكل

.چپ كليك كنيدبر روي كليدSimulation Toolbarبراي شبيه سازي مدار، در منو.11

.نتايج را نشان مي دهد16شكل



٤٢ 

نتايج شبيه سازي.16شكل



٤٣ 

آناليزمتناوب:مثال دوم

اين مدارها.مدارهاي شبيه سازي كه داراي خازن يا سلف مي باشند مدارهايي ساده مي باشند

و استفاده از اسيلوسكوپ:نيازمند آگاهي از دو مفهوم است ابتدا كليدها را در مولتي.دانش كليدها

.سيم قرار مي دهيم

با استفاده از اطالعاتي كه از حل اولين مدار ترتيبي بدست آورديم، كليد ها را براي قرار دادن شرايط

شك.ابتدايي در خازن يا القاگر استفاده مي كنيم مدار ترتيبي اوليه را در مولتي سيم30لمطابق

.بايد قادر باشيد كه به آساني قطعاتي كه نياز داريد را پيدا كنيد.قرار مي دهيم

RCمدار.30شكل

برروي اسيلوسكوپ دابل.استفاده مي كنيمAgilentبراي ديدن رفتار متناوب مدار، از اسكليسكوپ

و اسكوپ را به داخل فضاي يكي از ورودي هاي اسكوپ را به مدار.كار وارد كنيدكليك كنيد

.نشان داده شده است متصل كنيد31همكانطور كه در شكل



٤٤ 

اگر مدار شما به درستي به زمين وصل شده است.اسيلوسكوپ در وادر قرار گرفته است.31شكل

.نياز نداريد كه اسكوپ را به زمين وصل كنيد

بر روي اسكوپ دابل كليك كنيد تا فرانت پنل باز.استاولين گام شكل دادن به اسكوپ.1

و بر روي كليد نشان داده شده32دابل كليك كنيد، نتيجه در شكلشود

.است



٤٥ 

فرانت پنل اسيلوسكوپ.32شكل

و كنترل عملكردTrigger mode،به كانال منبع مناسب

كه.توجه كنيد مناسب را انتخاب كنيمو اين كارtriggerتمام چيزي كه نياز انجام دهيم اين است

.را به تناسب سيگنال هايي كه قرار است اندازه گيري شوند انجام مي دهيم

در.چپ كليك كنيدبر روي كليد.ابتدا حالت شروع بكار را تنظيم مي كنيم.2 نتيجه

.نشان داده شده است33شكل



٤٦ 

تنظيم حالت شروع بكار.33شكل

بر روي كليد.انتخاب كنيدبا كليك بر روي كليد زير نمايشراNormalحالت

و كليد.فعال گرددSingleچپ كليك كنيد تا حالت چپ كليك كنيد

Level از را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا مطمئن شويد كه وضعيت بر روي وضعيتي غير

.نتيجه را نشان مي دهد34شكل.صفر است



٤٧ 

ظيم اسكوپ براي اندازه گيريتن.34شكل

spacebar.را براي شورع كار فشار دهيددكمه و راه اندازيسپس، را براي بستن كليد

.نشان دهنده اين موضوع است35شكل.اسكوپ كليك كنيد



٤٨ 

و تحليل متناوب است كه تا حدودي موضوعات اين موضوع در نتيجه نگاه مقدماتي به تجزيه

و جايگاه11تا9بخش.را تحت پوشش قرار ميدهدEE1ooموجود در مولتي سيم فقط يك مثال

درباره انواع مختلف پالت ها در مولتي12بخش.قطعات مشابه را در پايگاه داده ها نشان مي دهد

ب .ه بحث مي پردازد اما هيچ چيزي را معرفي نمي كندسيم


