
  ن الریممحبسم هللا الر 

 س یامک خلییل

2گزارش اکز آ زمایشگاه مدارات الکرتیکی 

3 آ زمایش شامره  

 DC SWEEPدر جلسه قبل اب حتلیل فراکنیس و حتلیل آ انلوگ آ ش نا شدمی و در ای ن جلسه می خواهم اب یک منونه دیگر حتلیل بنام 

انتخاب می منایم . برای  Gragh Modeفراکنیس از منو ابزار مست چپ گزینه  . ای ن گزینه را مانند حتلیل آ انلوگ و حتلیل آ ش نا شومی

و انتخاب آ ن در صفحه اصیل برانمه اب انداره دخلواه  DC SWEEPانتخاب آ ن مانند حتلیل فراکنیس و آ انلوگ اب لکیک بر روی گزینه 

منایید . DC SWEEPمعل می منایم . مدار شلک زیر را در نرم افزار رمس کرده و حتلیل 
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 لیست قطعات انتخایب به صورت زیر می ابشد :

 270k ohmاب اندازه  R1: مقاومت  مقاومت ها

120k ohmاب اندازه  R2مقاومت     

3.3k ohmاب اندازه  R3مقاومت     

            2.2k ohmاب اندازه  R4مقاومت     

4.7k ohmاب اندازه  R5مقاومت    

100Ufاب ظرفیت  C3و  C2و  C1های  خازن ها : خازن

2N3819ترانزیس تور ماسفت 

 ولت 12+اب مقدار  dcمنبع 

  

از نوار ابزار ابال  Graghرا در صفحه اصیل می کش م . اب زدن گزینه  DC SUEEPر ابال گفت را اجرا می منایم  و مراحیل که گفته د

 صورت زیر ابز می شود .امت آ ن به ظصفحه تنپنجره  Edit Graghو انتخاب گزینه 
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منبع تغیری و گزینه سوم و چهارم آ غاز و پاینی حتلیل را نشان گزینه اول در شلک ابال انم حتلیلامن است را مشخص می کند و گزینه دوم 

در گزینه بعدی یعین انتخاب را می زنم و ابتدا اب انتخاب انمی مناسب   Add traceگزینه می دهد . بدون تغیری تنظامیت پیش فرض 

probe  مورد نظر گزینهok  گزینه را می زنم و در آ خرsimulate graph م که جواب به ای ن صورت را می زنم ات اجرا شود . می بین

ای ن  برای درک هبرت و حصیح تر ولت می ابشد چون ما مرجع را انتخاب نکردمی . 22د نظر را بر روی می ابشد که ولتاژ نقطه مور

مطلب مثایل دیگر می زنم .

 dcرا اجنام می دهم . تنظامیت منبع  dcمدار را حماس به منایم به ای ن ترتیب معل می کنم . ابتدا تنظامیت منبع  DC SUEEPبرای اینکه 

هی آ ن ابز شود ، در به ای ن صورت است می ابشد : وقیت منبع را آ وردمی برو روی آ ن لکیک می کنم ات پنجره ی تنظامیت و مقدارد

ات پنجره به صورت شلک زیر شود . تنظامیت آ نرا به صورت شلک زیر اجنام می  را می زنم Manual Editsگزینه تیک پاینی پنجره 

 می کنم . okدهم و 
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ه در تنظامیت منبع ک Vهامن  Xبه پنجره تنظامیت که در ابال نشان دادمی رفته و در گزینه دوم جبای  DC SUEEPحال برای تنظامیت 

dc  گذاشتم می گذارمی و بعد در گزینهAdd trace . رفته و به صورت شلک زیر تنظم می منایم

 

 را می زنم ات اجرا شود . جواب به صورت زیر می ابشد . simulate graphگزینه  Add traceبعد از تنظامیت گزینه 
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 منایید؟ DC SUEEPرده و حتلیل مدار زیر را در پروتئوس رمس ک مثال :

 

 

 

 

 کنم .جواب مدار به صورت زیر می شود : مطابق رویش که در ابال گفته شد معل می
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 آ نرا رمس کرده :آ مپر  –رده و منحین ولت مدار زیر را در پروتئوس رمس ک مثال :

 

ی منایم . برا DC SWEEPمدار ابال اکیف است که مدار را در پروتئوس رمس کرده و حتلیل آ مپر  –برای بدست آ وردن منحین ولت 

 مدار به صورت زیر می ابشد .جواب  هامنگونه که در ابال گفته شد تنظامیت مورد نظر را اجنام دهم .ست ای ن اکر اکیف ا

 

 

را بزنم پنجره ی  Set Y Scalesاکر اکیف است در پنجره زیر گزینه مه تغیری دهم برای ای ن  yت حمور تنظامیم گاهی اوقات می خواه

 را تغیری داد . yدیگری مانند شلک دوم ابز می شود که در آ ن می توان تنظامیت اندازه بندی قسمت 
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