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  Workbench Multisimافزار   نرمي کاربري دهي چکيبررس
  وشاياشکان ن: نگارش

  
 از يکـ ي، Electronics Workbench ي گروه صنعتي ، فرآوردهCircuit Design Suite يافزار  نرمي بسته
ل يـ دن و تحلي کـش ي، بـرا Multisimافـزار   باشـد؛ کـه شـامل دو نـرم     ي برق ميها  رشتهيافزارها ن نرم يپرکاربردتر
 از روش يا دهيـ ن نوشـتار، چک يـ در ا.  اسـت ي مدار چـاپ ي بردهاي طراح ي، برا Utiboard و   يکي الکترون يمدارها

  .شود ي مي بررسMultisimافزار  ها با نرم ل آني و تحليساز هيرسم مدارها و شب
  

  رسم مدار
م و ينيبرگـز را  Schematic Capture ي نـه ي، گزNew يرمنوي، زFile يد از منوي رسم مدار، در آغاز بايبرا

   .ميشود، به رسم مدار بپرداز ي که باز ميي نوي تهي در صفحه
 Select a ي در پنجـره . مينيگـز  ي را برمـ  Components ي نـه ي، گزPlace ي قراردادن عناصـر، از منـو  يبرا

component    در بخش ،Group ها  ، سرچشمه مانندم؛  ينيگز ياز را برم  ي عنصر مورد ن   ي ، گونه(Source)  عناصـر ،
، عنــصر مــورد نظــر و در بخــش    Familyســپس، از بخــش  ... .  و (Diodes)ودهــا  ي، د(Basic) يا هيــپا

Component ي م و با فشردن دکمهينيگز ي آن را ميها  يژگي، و OK  شـود؛ کـه بـا     ي مـ داريـ پد، عنصر در صـفحه
ن ي عناصر الزم را به اي همه. ميهد ي خود قرار م   يک، در جا  يکل  مناسب برده و با چپ     يحرکت ماوس، آن را به جا     

 عنـصر و  يک بـر رو يـ کل تـوان بـا راسـت    يشده را م   عناصر قرارداده  يها يژگيگر و ي د .ميکن ي م ي روش وارد صفحه  
  .م کردي، تنظPropertiesنش يگز
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ک يـ گر کلي عنصر دي هيسپس بر پاک کرده و يکبار کلي عنصر مورد نظر، ي هي است بر پايوند عناصر، کافي پ يبرا
  .شود يدار مي آن پدي گره آن در باالي م، شمارهيبا رسم هر س. م، تا اتصال مورد نظر رسم شوديکن

  
  ل مداريتحل

  
 را در هـر حالـت   ) ...ان گذرنده و يمانند ولتاژ، جر(  هر بخش دلخواه مداريها يژگيافزار و ل، نرميدر عمل تحل
 قابـل  View ين پنجره از منـو   يا. دهد يش م ينما Grapherدر پنجره    کرده و به صورت نمودار       ي دلخواه محاسبه 

ل مـورد نظـر   يـ  تحلي ، گونهAnalyses یرمنوي و زSimulation ید از منويل، باي عمل تحل يبرا.  است يدسترس
ن، يهمچنـ  .مين کني، زمGround مدار با عنصر  يد همواره بخش مشترک و شاس     يها با  لي تحل ي درست ي برا .ميابيرا ب 
  .ميز قرار داده و به آن وصل کني مدار را ني هيد منبع تغديبا
  

  ACل يتحل
 مـورد نظـر را   يرهـا ييمتغ، يودور )يهـا  سرچـشمه (  گونـاگون  يهـا   فرکانسيافزار به ازا ، نرمACل يدر تحل

ن نکتـه  يـ توجـه بـه ا  . ميبـر  يمـ   بهـره AC Analysis ي نهين کار از گزي اي برا.کند يمحاسبه کرده و آن را رسم م
ن کـار بـا   يـ  ايبـرا . شود يم مي، جداگانه تنظ ACل  ي تحل ي، برا ي ورود يها  سرچشمه يها يژگي که و   است يضرور
، که شامل ACل ي تحل يها يژگيم و و  يرو ي م Value ي ، به برگه  Propertiesنش  ي منبع و گز   يک بر رو  يکل راست

AC Analysis Magnitude )ولتاژي دامنه ( و AC Analysis Phase )مينيگز يرا برم است؛ )فاز ولتاژ.  
 فرکـانس  يهـا  يژگيم وي تنظي، براFrequency Parameters نخست، ي ، برگهAC Analysis ي در پنجره

. مينيگـز  يل را مـ يـ ان تحليـ ل و فرکانس پاي، فرکانس آغاز تحلStop frequency و Start frequencyاز . است
 آغـاز و بـا   Hz ۱۰۰ را از ي مدار فرکانس ورودمي قرار دهHz ۱۰۰۰۰ را ي و دومHz ۱۰۰ را  ي نمونه اگر اول   يبرا
 Number of the points perبخـش  در . کنـد  ي را محاسـبه مـ  ي خروجـ يهـا  ، دادهHz ۱۰۰۰۰ش آن تـا  يافزا

decade نش ي نمونـه بـا گـز   يم؛ براين کنييشود را تع د به مدار دادهي را بين هر دو واحد با     ييها د شمار فرکانس  ي، با
 کـرده و  يريـ گ  را اندازهيدهد و خروج ي مقدار به مدار م۱۰۰ هرتز، ۱۰۱ تا ۱۰۰ن يافزار، ب نرم، ۱۰۰ن مقدار برابر    يا

ش يل و رسـم نمـودار افـزا   يـ  دقت تحلي نهين گزيش ايپس، کامالً روشن است که با افزا     . کند ينمودار آن را رسم م    
 Verticalن برگـه،  يـ ن اي پـس ي نـه يگز .رديـ گ يانه مـ يز از راي نيشتريمان پردازش بزگر، ي دي، از سويابد؛ ولي يم

Scale کند؛ کـه شـامل     يم م ي محور خود در نمودار تنظ     ي را بر رو   ي ورود يها نش فرکانس ي چ ي باشد؛ که گونه   ي م
  .باشد يم...  و )Logarithmic( يتمي، لگار)Linear( ي خطيها حالت
م يخـواه  ي از مـدار را کـه مـ   يين برگه پارامترهايدر ا. باشد ي مAC Analysis  ،Output ي پنجره  دومي برگه

 مـدار را  يهـا  رييغت مي ، همهVariables in circuitدر سمت چپ، . مينيگز يم، برميني ببيبرحسب فرکانس ورود
، بـه  Add ي م، بـا دکمـه  ينـ ي ببيم آنها را برحسب فرکـانس ورود  يخواه ي را که م   يها موارد   نيرد و از ا   يگ يبر م  در

 ي بـا دکمـه  . ميبـر  ي مـ ،)ليـ  تحليده بـرا يـ  برگزيرهايمتغ( Selected variables for analysisسمت راست، 
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Remove ي اکنون با فشردن دکمه   . ميل پاک کن  يست تحل يده را از ل   ير برگز ييم متغ يتوان يز م ي ن Simulate   نمـودار ،
  . و فاز استير بزرگ، شامل دو نموداACل يحلت که در شوند؛ ي مورد نظر بر حسب فرکانس رسم ميرهايمتغ

  
  

  
  

 
  ل حالت گذرايتحل

هـا را برحـسب     مورد نظر را محاسبه کرده و آنيرهاي، متغ  گوناگون يها  زمانيافزار به ازا ل گذرا، نرميدر تحل
  .ميبر يم  بهرهTransient Analysis ي نهين کار از گزي ايبرا. کند يزمان را رسم م
م ي تنظــي اســت؛ کــه بــراAnalysis Parameters نخــست، ي هبرگــ ،Transient Analysis ي در پنجــره

 ي هيط اوليم شراي تنظي، براInitial Conditionsن برگه، يبخش نخست ا. ديآ ي به کار مي زمان وروديها يژگيو
 ين با بررسيي، تع)User defined( ين دستييتع، )Set to zero( صفر يها نهيرود؛ که شامل گز يعناصر به کار م

 Automatically determine initial(ن خودکـار  يـي  و تع)Calculate DC operating point(کار  ي نقطه

conditions (در بخش دوم، . باشد ي مParametersل يـ ان تحليـ ل و زمـان پا يـ ، زمان آغاز تحل)Start time و 

End time(واحدن دو يها ب ن شمار دادهييم؛ که با سه روش تعيکن يم مين دقت را تنظيين تعي همچ )Minimum 

number of the time points(ين دو زمـان ورود ي بي ، فاصله )Maximum time step( م خودکـار  ي و تنظـ
)Generate time steps automatically(قابل انجام است .  
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نش ي گــزي، بــراACل يــ اســت؛ کــه ماننــد تحلOutput دوم، ي برگــه ،Transient Analysis ي در پنجــره
ل حالـت  يـ  تحلياکنـون بـرا   . رود يم، به کار م   يني بب يها را بر حسب زمان ورود      م نمودار آن  يخواه يه م  ک ييرهايمتغ
  .ميفشار ي را مsimulate مدار، دکمه يگذرا
  

  
  
  

  Grapher رسم شده در يها  از نموداريريگ  و بهرهيبررس
 

  .ره کرد و آن را چاپ کرديتوان ذخ ي مينمودار رسم شده را به آسان  
مات آنها از جمله، عنـوان نمـودار،        يتوان تنظ  ي م Properties ي نهي نمودارها، از گز   يک بر رو  يکل تبا راس   

  .ر داديي نمودار را تغيبند اسيش نمودار و مقي نماي نوان محورها، گسترهعشده،  داده شير نماييعنوان متغ
 و  View يبرد؛ که از منو     بهره s Cursor توان از سامانه   ي نمودار، م  ي بر رو  ين مقدار يي خواندن و تع   يبرا  

Cursors Show/Hide  مقـدار   ي پنجـره ک  يـ  و   يي است و شامل دو شاخص قابل جابجا       ي قابل دسترس
مقدار مورد نظر نمودار،  يم آن بر رويتوان با ماوس، جابجا کرد و با تنظ    يها را م   ن شاخص يا. باشد يداده م 

 ي نهيشيـ  شاخص را جابجا کرد، تـا مقـدار ب      توان آن اندازه   يم نمونه،   يبرا. دير متناظر با آن را د     ييمقدار متغ 
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از  همزمـان  يريگ ن با بهرهيهمچن. ن هنگام بدست آوردير متناظر را در ا  ييآورد و مقدار متغ    نمودار را بدست  
  .دي از جمله اختالف فاز دو نمودار را ديتوان موارد يدو شاخص، م

 يتوان از منـو  يا ميم؛ يني و بخش مورد نظر نمودار را برگزکيکل  است با فشردن چپي کافيي بزرگنما يبرا  
Viewي نهي و گز Zoom In ميببر  بهره.  

 هم ي رسم شده در دو صفحه را بر رو      ي الزم است نمودارها   ي مانند اختالف فاز گاه    ي موارد ي بررس يبرا  
  .ميبر ي بهره مTools ي در منوOverlay traces ي نهين کار، از گزي ايم برايسوار کن

 همـراه بـا نمـودار    ي رسم نمودار تئوريبرا( Excelگر، مانند ي ديها ل، به برنامه ي تحل يها تقال داده ن ا يبرا  
  .ميبر  بهرهTools ي در منو،  مربوطهي نهيم از گزيتوان ي، م)شي آزمايعمل

د؛ تـا   دهـ  يش مـ  يهـا را نمـا    ر محو يهـا   متناظر بـا داده    يها است؛ که خط   Grid ي گر سامانه يد د يمورد مف   
 .تر شود  آسان)ژه به صورت چاپ شدهيبه و(ها  خواندن داده

  

  
  

  انيپا


