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1392/09/13آخشیي ّیشایؼ      

 .ؽوب هی تْاًیذ عْاالت ّ ًظشات خْد سا دس عبیت صیش ثیبى کٌیذ



اص قذیوی تشیي ّ دشفَ ای تشیي ًشم افضاسُبی آًبلیض ّ ؽجیَ عبص هذاسات یکی Orcadافضاس ًشم 
ایي ًشم افضاس هیتْاى هذاس دس . داسد  جِبًی  هجبهغ ػلوی   ّیژٍ دس الکتشًّیکی اعت کَ جبیگبُی 

، ّیژگی کَ ثبػث ثشتشی ایي ًشم  قشاس داد ّ ثشسعی هْسد تذلیل . …ّ  acّ ّلتبژ  dcسا اص ًظش ّلتبژ 
ُب هبًٌذ ، پبساهتش ، قبثلیت هؾبُذٍ تبثیش اًْاع هی ؽْد ثَ دیگش ًشم افضاس ُبی ُن تشاص ًغجت افضاس 

آًبلْگ ثب ایي ًشم افضاس ، هبًٌذ  ، ؽجیَ عبصی هذاسات سا داسا  هی ثبؽذ ثش سّی هذاس … ّ  دهب ّ ًْیض
 .تغت هذاس دس ػول اعت 

ایي  9.2هی ثبؽذ کَ هب دس ایي آهْصػ اص ّسژى  16.5آخشیي ًغخَ اسائَ ؽذٍ ایي ًشم افضاس 
 .ًشم افضاس اعتفبدٍ هی کٌین





                 Orcad 9.2:   
 

1      -setup            CD .         
2                   -Key code :          

1000-00000-0000 
2000-00000-0000 
5000-00000-0000 
6000-00000-0000 
7000-00000-0000 
8000-00000-0000 
9000-00000-0000 

3                   -Authorization code :          
0000-000-0000-00000-00000 

4                         -            Setup Type                           Custom                         
              Schematic                        .                              Pspice 9.2  .             
5                                                       -      cd :          

 WebUpdate1        
 WebUpdate2 
 WebUpdate3 

6                                 -REGISTER                    :              )                       Orcad          
C)               
 

 C:\Program Files\Orcad 
 C:\Program Files\Orcad\Capture  
 C:\Program Files\Orcad\Layout_Plus (or Layout(     
           C:\Program Files\Orcad\PSpice 
                       



 افشارًزم آهوسش 
 (هذیظ ًشم افضاس ّ ایجبد پشّژٍ)

  ّاسد هٌْی      ثؼذ اص ًقت ًشم افضاس اص دکوَ      

ALL programs  َؽذٍ ّ اص ؽبخ 

Orcad family release 9.2  ٌَگضی Capture CIS  

 .سا اًتخبة کٌیذ



دس ( 9.2)الجتَ دس عیغتن ُبی جذیذ ایي ّسژى ًشم افضاس. ؽْد  loadچٌذ ثبًیَ فجش کٌیذ تب ًشم افضاس 
 .ػشك چٌذ فذم ثبًیَ لْد هی ؽْد



 هذیظ ًشم افضاس



 .سا اًتخبة هی کٌین  Projectسفتَ ّ  Newسّی گضیٌَ  Fileدس پٌجشٍ ثبص ؽذٍ اص هٌْی 



 .ثبص هی ؽْد(  New project)پٌجشٍ صیش  projectثؼذ اص اًتخبة گضیٌَ 

 .New projectتؾشیخ قغوت ُبی هختلف پٌجشٍ ی 

 هذل تبیپ ًبم پشّژٍ

اًتخبة هذل رخیشٍ 
 عبصی پشّژٍ

ثشای تؼییي ًْع 
 .ػولکشد هذاس

دس ففذبت ثؼذی )
ػولکشد ُش یک آهذٍ 

 .(اعت



سعن ّ تذلیل هذاس 
ُبی آًبلْگ ّ 

 دیجیتبلی

ایي .سا فشاُن هی کٌذ  Pspiseّ عپظ ؽجیَ عبصی آى ثب  captureاهکبى کؾیذى هذاس ثب 
 .ُوبى گضیٌَ ای اعت کَ اًتخبة خْاُین کشد



ثشای سعن ّ 
هذاس)PCBتِیَ

 (چبپی 

 سا فشاُن  Layout plusّ عپظ ایجبد طشح ثشد هذاس چبپی ثب   Captureاهکبى کؾیذى هذاس ثب 

 .هی کٌذ



ثشای کبس ثب گیت ُبی 
قبثل ثشًبهَ 

 (FPGA)ّ(PLD)سیضی

 .سا فشاُن هی کٌذ FPGAیب CPLDثشای طشادی   Captureاهکبى اعتفبدٍ اص 



فقظ ثشای سعن 
ؽوبتیک اعتفبدٍ 

 هی ؽْد

 سا فشاُن هی کٌذ  Captureاهکبى ایجبد ؽوبتیک ثب 



سا ثشای سعن ّ تذلیل هذاس اًتخبة کشدٍ ّ   Analog or mixid A/Dدس پٌجشٍ ثبص ؽذٍ 
هذل رخیشٍ عبصی   Locationًبم پشّژٍ سا تبیپ کشدٍ ّ دس قغوت   Nameدس کبدس 

 .کلیک هی کٌین  Okپشّژٍ سا اًتخبة کشدٍ ّ ثؼذ سّی 

 اداهَ کبس



 .را اًتخاب هی کٌین     Creat a blank projectدر پٌجزٍ باس ضذٍ    



پٌجشٍ ای ؽجیَ ؽکل صیش ثبص هی ؽْد کَ ؽوب هی تْاًیذ،هذاس خْد سا دس 
 .آى سعن ّ ؽجیَ عبصی کٌیذ



 ًحوٍ ی آوردى قطؼات و سین کطی هذار

 .سا اًتخبة هی کٌین  partگضیٌَ   placeثشای آّسدى قطؼبت اص هٌْی 

یب ثش سّی 
آیکْى               

کلیک هی 
 .کٌین

 



کتبثخبًَ ُبی   add libraryثب گضیٌَ 
 .جذیذ سا اضبفَ هی کٌین

 



  remove libraryثب گضیٌَ 
کتبثخبًَ ُبی هْسد ًظش سا 

 .دزف هی کٌین
 



قطؼَ هْسد ًظش  part searchثب گضیٌَ 
       سا اص ثیي کتبثخبًَ ُب هی تْاى 

 .ّ جْ کشد جغت
 



کتبثخبًَ ُبی هْسد ًظش سا اص ثیي کتبثخبًَ ُبی هْجْد اًتخبة   add libraryثؼذ اص اًتخبة گضیٌَ 

ًبم قطؼَ هْسد ًظش سا   partکشدى کتبثخبًَ ُبی الصم،دس کبدس  openثؼذ اص اًتخبة ّ ;هی کٌین

 .کلیک هی کٌین  okتبیپ کشدٍ ّ ثؼذ اص اًتخبة قطؼَ هْسد ًظش ثش سّی 



  end mode،ساعت کلیک کشدٍ ّ گضیٌَ (سّی هیض کبس ؽوبتیک )ثؼذ اص جبیگضاسی قطؼَ ثَ تؼذاد الصم 

 .سا هی صًین



 .ثش سّی آى کلیک ساعت هی کٌین... ثشای چشخؼ قطؼَ ّ یب تغییش هؾخقبت قطؼَ ّ

Rotate   دسجَ 90ثشای چشخؼ. 
 

 Ctrl+Rُوچٌیي اص کلیذ ُبی هیبًجش 

دسجَ 90هی تْاى ثشای چشخؼ 
 .اعتفبدٍ کشد

Mirror Horizontally   ثشای چشخؼ
 دسجَ افقی 180

Mirror Vertically  ثشای چشخؼ
 دسجَ ػوْدی 180



اص هٌْی سین کطی هذار  ثشای 

place  ٌَگضیwire     سا اًتخبة

ّ یب ثش سّی آیکْى        هی کٌین

 .هی کٌین   کلیک 

 

دبل ثب ثشدى اؽبسٍ گش هبّط ثَ 

اثتذا یب اًتِبی قطؼَ آى ُب سا 

ُوبًٌذ ؽکل صیش عین کؾی هی 

 .کٌین



 ًحوٍ ی هقذار دُی و تغییز هقذار قبلی قطؼَ

 .ثشای هقذاس دُی ّ تغییش هقذاس قجلی قطؼَ ثبیذ سّی هقذاس قطؼَ یب خْد قطؼَ دّثبس کلیک کٌیذ

 .اگش  ثش سّی هقذاس قطؼَ کلیک کٌیذ پٌجشٍ ای ؽجیَ ؽکل صیش ثبص هی ؽْد

 .کلیک کٌیذ  okثؼذ اص اػوبل تغییشات الصم ثش سّی 



 .  اگش ثش سّی خْد قطؼَ دّثبس کلیک کٌیذ پٌجشٍ ای ؽجیَ پٌجشٍ صیش ثبص هی ؽْد

 .ایي پٌجشٍ ،ففذَ گغتشدٍ ای اص توبم خقْفیبت قطؼَ سا ًوبیؼ هی دُذ



 .ثشای تغییش هقذاس ُش قغوت سّی آى قغوت کلیک کشدٍ ّ هقذاس جذیذ سا  ّاسد کٌیذ
 

سا اًتخبة کٌیذ تب هؾخقبت اضبفی سا فیلتش   Orcad-Pspiseهی تْاًیذ  :Filter byاص کبدس 
 .کٌیذ

 



سا ثضًیذ،هقبدیش اتْهبتیک تغییش  closeثؼذ اص هقذاس دُی ّ تغییش هؾخقبت الصم دکوَ 
 .هی کٌٌذ



  DCتحلیل 

 .  هذاس DCثَ دعت آّسدى ّلتبژ،جشیبى ّ تْاى :DCتذلیل 

 .  فشك کٌیذ هی خْاُین ّلتبژ،جشیبى ّ تْاى هذاس ؽکل  صیش سا ثذعت ثیبّسین

 .بزای ضبیَ ساسی هذار وجود سهیي الشاهی است

pr1 

Example s/pr1(bias point)/1.DSN
Example s/pr1(bias point)/1.DSN


0/SOURSE    سا اًتخبة کشدٍ ّ عپظOK   هی کٌین. 

 .ثشای آّسدى صهیي ثش سّی آیکْى آى                 کلیک هی کٌین



صیش سا دًجبل    ثشای ایي کبس هشادل. کٌین( ؽجیَ عبصی )Simulateپظ اص تکویل هذاس ثبیذ آى سا 
 : هی کٌین

 .سا اًتخبة هی کٌین  New Simulate Profileگضیٌَ   PSpiseاص هٌْی 

 .  یب ثش سّی آیکْى         کلیک هی کٌین



 ًبهی سا تبیپ کشدٍ  Nameپٌجشٍ ای ؽجیَ ؽکل سّ ثَ سّ ثبص هی ؽْد کَ دس کبدس 

 سا هی صًین  Createسا اًتخبة ّ  Inherit From ،noneّ دس کبدس  
 
 .ثبص ؽْد  Simulation settingتب کبدس  
 



سا اًتخبة کشدٍ ّ   Bias Pointگضیٌَ  Analysis typeّ دس ثخؼ   Analysisدس ایي کبدس اص صثبًَ 
 .سا هی صًینOK عپظ   



 .  سا ثضًیذ یب ثش سّی آیکْى آى کلیک کٌیذ  runگضیٌَ   PSpiseثشای ؽشّع ؽجیَ عبصی اص هٌْی 

 .ثشای دیذى ّلتبژ،جشیبى ّ یب تْاى ُبی هذاس کبفی اعت ثش سّی آیکْى آى ُب کلیک کٌیذ



 اًواع هٌابغ

هغتقین ّ هتٌبّة ،ّلتبژ  ّ : اًْاع هٌبثغ سا ثَ سّػ ُبی گًْبگْى هی تْاى دعتَ ثٌذی کشد هبًٌذ 
 ...جشیبى ،هغتقل ّ ّاثغتَ ّ

هٌبثغ هغتقل دس دّ دعتَ هٌبثغ ّلتبژ ّ هٌبثغ جشیبى تقغین ثٌذی ؽذٍ اًذ کَ   Orcadدس ًشم افضاس 
 :اص  هِن تشیي آًِب ػجبست اًذ

 

Iexp( هٌجغ جشیبى ًوبیی)، Ipulse (هٌجغ جشیبى پبلظ هشثؼی)،Ipwl( هٌجغ جشیبى ثب ؽکل
 (.هٌجغ جشیبى)Isrc،(هٌجغ جشیبى عیٌْعی)ISIN،(FMهٌجغ جشیبى هذّلَ ؽذٍ )Isfm،(دلخْاٍ

 
Vexp( هٌجغ ّلتبژ ًوبیی)، Vpulse (هٌجغ ّلتبژ پبلظ هشثؼی)،Vpwl( هٌجغ ّلتبژ ثب ؽکل

 (.هٌجغ ّلتبژ)Vsrc،(هٌجغ ّلتبژ عیٌْعی)VSIN،(FMهٌجغ ّلتبژ هذّلَ ؽذٍ )Vsfm،(دلخْاٍ

 

 

 
 



 (  AC SWEEP)ًیض ّجْد داسًذ کَ ثَ تشتیت ثشای تذلیل فشکبًظ   Idc ّVdcّ ُوچٌیي  Iac ّVacُوچٌیي هٌبثغ 

 .هی تْاى هْسد اعتفبدٍ قشاس داد  DC SWEEPّ تذلیل 

 
 

   DC SWEEP   ّAC SWEEPّ ُن ثشای (  BIOS POINT)ُن ثشای هذبعجَ ًقطَ کبس VSRC ّISRCالجتَ اص هٌبثغ 
 .هی تْاى اعتفبدٍ کشد

 



 :هٌابغ وابستَ

در ًزم افشار  ػالهت هٌبغ
orcad 

ًام هٌبغ در ًزم 
 orcadافشار 

 ًام ػالهت هذاری

E  َهٌجغ ّلتبژ ّاثغت
 ثَ ّلتبژ

H َهٌجغ ّلتبژ ّاثغت 
 ثَ جشیبى

G  َهٌجغ جشیبى ّاثغت
 ثَ ّلتبژ

F جشیبى ّاثغتَ  هٌجغ
 ثَ جشیبى



 .قشاس داسد  Analogایي هٌبثغ ّاثغتَ دس کتبة خبًَ 
 

هقذاس   Gainثؼذ اص اًتخبة هٌجغ ثشای تؼییي ضشیت آى ثش سّی آى دّثل کلیک ّ دس قغوت 
 .ضشیت هٌجغ سا تؼییي کٌیذ



سوت ورودی هٌبغ با آى سوت اس  اگز هٌبغ وابستَ بَ جزیاى یک ًقطَ اس هذار بود ،
هذار بَ صورت سزی درهی آیذ و اگز وابستَ بَ ولتاژ دو سز یک قطؼَ باضذ سوت 

 .ورودی هٌبغ با آى قطؼَ هواسی هی ضود 



 .دس هذاس صیش ّلتبژ،جشیبى ّ تْاى توبم ػٌبفش هذاس سا ثَ دعت آّسیذ:هثبل

pr2 

Example s/pr2(manbaa vabaste)/1.DSN
Example s/pr2(manbaa vabaste)/1.DSN


 :بزرسی اصل جوغ آثار

افل جوغ آثبس ُش ثبس یک هٌجغ هغتقل سا فؼبل ّ ثقیَ هٌبثغ هغتقل سا غیشفؼبل هی   ثشای ثشسعی
کٌین عپظ هقذاس کویت خْاعتَ ؽذٍ دس ُش دبلت سا ثذعت آّسدٍ ّ دس ًِبیت ثب جوغ ججشی آى 

 .ُب هقذاس کوی آى ثَ دعت هی آیذ
ثب اعتفبدٍ اص افل جوغ آثبس فقظ ّلتبژ ّ جشیبى کَ کویت ُبی خطی ُغتٌذ قبثل هذبعجَ ُغت 

 .ّ تْاى ثَ طْس هغتقین قبثل هذبعجَ ًیغت

 .کٌیذآثبس پیذا ثَ سّػ افل جوغ   اُن سا1دس هذاس صیش جشیبى هقبّهت : هثبل

pr3 

Example s/pr3(jam asar)/1.DSN
Example s/pr3(jam asar)/1.DSN


 :حل

 :هٌجغ هغتقل اعت پظ هذاس سا دس دّ دبلت ثشسعی هی کٌین 2چْى هذاس هب داسای 

اُن ثشسعی هی 1ّ اثش هٌجغ جشیبى سا سّی هقبّهت ( اتقبل کْتبٍ)هٌجغ ّلتبژ سا غیش فؼبل هی کٌین-1
 .  کٌین



 :حل

 :هٌجغ هغتقل اعت پظ هذاس سا دس دّ دبلت ثشسعی هی کٌین 2چْى هذاس هب داسای 

اُن ثشسعی هی 1ّ اثش هٌجغ جشیبى سا سّی هقبّهت ( اتقبل کْتبٍ)هٌجغ ّلتبژ سا غیش فؼبل هی کٌین-1
 .  کٌین

پظ اثش هٌجغ جشیبى 
اُن 1سّی هقبّهت 

 .آهپش اعت 2.4

چْى هب ثَ دًجبل جشیبى 
اُن ُغتین 1هقبّهت 

پظ اثش جشیبى، هٌبثغ سا 
 .ثشسعی هی کٌین



اُن ثشسعی هی 1ّ اثش هٌجغ ّلتبژ سا سّی هقبهت ( اتقبل ثبص)هٌجغ جشیبى سا غیش فؼبل هی کٌین -2
 .کٌین



اُن ثشسعی هی 1ّ اثش هٌجغ ّلتبژ سا سّی هقبهت ( اتقبل ثبص)هٌجغ جشیبى سا غیش فؼبل هی کٌین -2
 .کٌین

پظ اثش هٌجغ ّلتبژ سّی 
آهپش 2اُن 1هقبّهت 

 .اعت



 .اُن سا ثذعت آّسین1اُن هی تْاًین جشیبى هقبهت 1ثب جوغ ججشی آثبس دّ هٌجغ ثش سّی هقبّهت 

2.4+2=4.4 A 

 .آهپش اعت 4.4اُن 1پظ جشیبى هقبّهت 



 هحاسبَ هذار هؼادل توًي و ًورتي

 :هذاس فقظ هٌجغ هغتقل داؽتَ ثبؽذ( الف

  .سا ثذعت هی آّسین  Rth  ّRNثب غیش فؼبل کشدى هٌبثغ هغتقل -1
 .اعت( VTH)سا ثذعت هی آّسین کَ ُوبى ّلتبژ تًْي(VOC)ّلتبژ هذاس ثبص  -2
سا هذبعجَ هی کٌین،کَ ُوبى (ISC)سا اتقبل کْتبٍ کشدٍ ّ جشیبى اتقبل کْتبٍ a,bدّ عش -3

 .جشیبى ًْستي اعت

 هثبل

چْى هذاس فقظ داسای هٌجغ هغتقل اعت پظ :دل
 .هشادل ثبال سا دًجبل هی کٌین

pr4 

Example s/pr4(norton )/1.DSN
Example s/pr4(norton )/1.DSN


  .ثذعت هی آّسین aّbسا اص دّ عش   Rth  ّRNغیش فؼبل کشدى هٌبثغ هغتقل ثب -1

Ra,b=10+15||25=12.5 

 



 .سا ثَ دعت هی آّسین کَ ُوبى ّلتبژ تًْي اعت aّbّلتبژ دّ عش -2

Vth=75v 
 



 .سا هذبعجَ هی کٌین(ISC)سا اتقبل کْتبٍ کشدٍ ّ جشیبى اتقبل کْتبٍ a,bدّ عش -3
 

جشیبى قطؼبت سا ًؾبى هی دُذ هی تْاًین ثَ جبی اتقبل کْتبٍ اص  orcadچْی ًشم افضاس :ًکتَ

 اُن. 0000001:یک هقبّهت خیلی کن اعتفبدٍ کٌین،هبًٌذ

IN=6A 
 



 .پظ اص پیذا کشدى هقبّت تًْي ،ّلتبژ تًْي ّ جشیبى ًْستي هذاس هؼبدل آى ُب سا سعن هی کٌین

 .هذاس هؼبدل تًْي ّ ًْستي قبثل تجذیل ثَ یکذیگشًٌذ



 :هذار ُن هٌبغ هستقل و ُن هٌبغ وابستَ داضتَ باضذ( ب

1- VOC   یبVTH سا هذبعجَ هی کٌین. 
2- ISC  یبIN سا هذبعجَ هی کٌین. 
 .ثب تقغین  ّلتبژ تًْي ثَ جشیبى ًْستي ، هقبّهت تًْي یب ًْستي ثَ دعت هی آیذ-3

 هثبل

 .ًیض قبثل اجشا اعت الفثشای هذاسُبی ًْع  ةسّػ 
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1- VOC   یبVTH سا هذبعجَ هی کٌین(. ّلتبژaّb) 
 
 

 :دل

چْى ًشم افضاس فقظ ّلتبژ گشٍ ُب سا ًؾبى هی دُذ هی تْاًین ثَ جبی اتقبل ثبص اص یک هقبّهت :تذکز
 .خیلی ثضسگ اعتفبدٍ کٌین



2- ISC  یبIN سا هذبعجَ هی کٌین. 
 

 .ُوچٌیي ثَ جبی اتقبل کْتبٍ هی تْاًین اص یک هقبّهت خیلی کن اعتفبدٍ کٌین



ثؼذ اص ثَ دعت آّسدى ّلتبژ تًْي ّ جشیبى ًْستي هقبّهت تًْي یب ًْستي سا ثب قبًْى اُن ثَ دعت -3
 .هی آّسین 



 :هذار فقط هٌبغ وابستَ داضتَ باضذ(ج
دس ایي دبلت هؼبدل تًْي ّ ًْستي هبًٌذ ُن ُغتٌذ ّ فقظ ؽبهل یک هقبّهت هی ثبؽٌذ ثشای 

 .هذبعجَ هقبّهت تًْي یب ًْستي ثَ یکی اص سّػ ُبی صیش ػول هی کٌین

 هثبل
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 :سّػ اّل
 .سا هذبعجَ هی کٌین( I)ّلتی اػوبل هی کٌین ّ جشیبى ایي هٌجغ1ثَ دّ عش ثبص ؽذٍ،هٌجغ ّلتبژ 

 
 

 .  عپظ ثب اعتفبدٍ اص قبًْى اُن هقبّهت تًْي یب ًْستي سا دغبة هی کٌین



 :سّػ دّم 
 .سا ثذعت هی آّسین( v)آهپش اػوبل هی کٌین ّ ّلتبژ دّ عش هٌجغ 1ثَ دّ عش ثبص ؽذٍ، هٌجغ جشیبى 

 
 .  عپظ ثب اعتفبدٍ اص قبًْى اُن هقبّهت تًْي یب ًْستي سا دغبة هی کٌین

 

 
 



 :سّػ عْم
 .سا ثذعت هی آّسین( IX)سا اػوبل هی کٌین ّ جشیبى آى  vxثَ دّ عش ثبص ؽذٍ،هٌجغ  

 .ایي سّػ ثیؾتش دس تذلیل هذاسُبی الکتشًّیکی اعتفبدٍ هی ؽْد
  
 

 .  عپظ ثب اعتفبدٍ اص قبًْى اُن هقبّهت تًْي یب ًْستي سا دغبة هی کٌین

 

ُوبى طْس کَ هؾبُذٍ کشدیي  ثب دّ سّػ ثبال هثبل سا دل کشدین ّ دس ُش دّ سّػ ثَ یک ًتیجَ 
 .سعیذین



 Probeآضٌایی با 
 

Probe  بزًاهَ ای است کَ ًتایج بَ دست آهذٍ اسPspise  را بَ صورت گزافیکی
بَ طور گستزدٍ ای بزای ًوایص  Probeدر ایي آهوسش اس .ًوایص هی دُذ

 .ًتایج ضبیَ ساسی استفادٍ هی کٌین



 :داسای عَ ثخؼ هی ثبؽذ  Probeپٌجشٍ 
       (plot) پٌجشٍ ًوبیؼ-1
 پٌجشٍ پیغبم -2 
 PSpiseپٌجشٍ ّضؼیت -3



 .دس فقل ُبی ثؼذی ثب قبثلیت ُبی ایي ًشم افضاس ثیؾتش آؽٌب هی ؽْین
 

 :Probeچٌذ ًکتَ دس هذیظ 
 plot /add plot to window             :ایجبد ًوْداس دّم

 

 Plot:window/new windowایجبد پٌجشٍ دّم 

 

 Plot:plot/label/textاضبفَ کشدى ًْؽتَ ثَ 

 

 Trace /Add trace:تشعین ؽکل هْج ُب

 .سا ثجیٌیذ R1هی تْاًیذ ؽکل هْج سّی هقبّهت V1(R1)هثال ثب اًتخبة  
  

اکٌْى چٌذیي ؽکل هْج داسین ثَ آعبًی هی تْاًین ؽکل هْج ُبی هجضا :دزف ؽکل هْجِب
سا دزف کٌین ثشای ایي کبس دس صیش ؽکل هْج ُب ثش سّی اعن ُش ؽکل هْج کلیک چپ هی 

کٌین ًْؽتَ ثب سًگ قشهض هتوبیض هی گشدد کَ ًؾبى هی دُذ ًْؽتَ اًتخبة ؽذٍ اعت ّقتی 
 .سا فؾبس دُیذ Deleteهتوبیض ؽذ کلیذ 

 
 
 



 :اعتفبدٍ اص ًؾبًَ ُب ثشای اضبفَ کشدى ؽکل هْج
 

 .هب ُوچٌیي هی تْاًین اص ًؾبًَ ثشای ًوبیؼ ّلتبژ ُب ّ جشیبى ُبی هذاس اعتفبدٍ کٌین
 

 سفتَ ّ Pspise،ثَ هٌْی  Captureدس هذیظ ... ثشای دعت یبثی ثَ ًؾبًَ ُبی ّلتبژ ،جشیبى ،تْاى ّ

 .،ُش یک اص ًؾبًَ ُب کَ الصم ثبؽذ سا اًتخبة هی کٌین  Markersاص صیشهٌْی 
 
 
 



ّلتبژ اعتفبدٍ هی کٌیذ ثبیذ آى سا ثش سّی عین اتقبل دٌُذٍ قطؼبت قشاس دُیذ ّ   Markerاگش اص 
جشیبى اعتفبدٍ هی کٌیذ ثبیذ آى سا سّی پبیَ ُبی قطؼَ قشاس دُیذ ّ اگش اص   Markerاگش اص 

Marker تْاى اعتفبدٍ هی کٌیذ ثبیذ آى سا سّی خْد قطؼَ قشاس دُیذ. 
 

Voltage Differential:ثشای .ّلتبژ ثیي دّ ًقطَ سا ًؾبى هی دُذVoltage Differential الصم
اعت کَ دّ ًؾبًَ سا جبی گزاسی ًوبییذ اّلیي ًؾبًَ هشجغ هثجت اختالف ّلتبژ سا تؼییي هی کٌذ 

 .ّ ًؾبًَ دّم هشجغ هٌفی اختالف ّلتبژ سا تؼییي هی کٌیذ
 

 .دس فقل ُبی ثؼذ ثب کبسثشد ُش یک اص ایي قغوت ُب ثَ طْس هفقل آؽٌب خْاُیذ ؽذ



 DC SWEEPتحلیل 

 
جشیبى ّ تْاى هذاس ّقتی کَ یک هٌجغ هتغییش ّ یب یکی اص قطؼبت هذاس  ،ثشای ثشسعی تغییشات  ّلتبژ 

 .اعتفبدٍ هی ؽْد  DC SWEEPهتغییش ثبؽذ ،اص 
 

 

 
 :ًوًَْ ُبیی اص کبسثشد ایي ًْع تذلیل دس هؾبُذٍ هٌذٌی هؾخقَ ُبیی هبًٌذ

هٌذٌی هؾخقَ اًتقبلی هذاسات ثشػ دٌُذٍ،هٌذٌی هؾخقَ  ّسّدی،خشّجی ّ اًتقبلی 
تشاًضیغتْس ُب،هٌذٌی ّلت آهپش دیْد ّ ًیض هؾبُذٍ هٌذٌی تْاى هبکضیون هٌتقل ؽذٍ ثَ ثبس هی 

 .ثبؽذ

هی تواى خزوجی را بَ اسای تغییزات ورودی هطاُذٍ   DC Sweepبا تحلیل 
 .کزد



 :هطاُذٍ هٌحٌی تواى هاکشیون هٌتقل ضذٍ بَ بار

 .اثتذا هذاسی ثَ ؽکل صیش هی ثٌذین
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ثبیذ هتغیش ثبؽذ ثَ جبی هقذاس آى ًبهی سا ثشای آى ثَ ػٌْاى هتغیش دس ًظش هی  RLچْى هقبّهت  
 .ثبؽذ}{ گیشین  کَ دتوب ثبیذ داخل 

 . دس ًظش هی گیشین  rvarسا   RLهقذاس  پظ هب ثَ فشك 



سا اًتخبة کشدٍ کشدٍ ّ دس ففذَ قشاس دادٍ ّ ثش سّی آى   PARAMعپظ اص کتبة خبًَ قطؼبت،قطؼَ 
 .کلیک هی کٌین  …New columnدّثل کلیک هی کٌین ّ دس پٌجشٍ ثبص ؽذٍ ثش سّی 



 .هی ًْیغین}{ ثشای هقبّهت هتغیش دس ًظش گشفتین ثذّى سا کَ ًبهی  Nameّ دس کبدس 
 

   rvarهثال 
 

 .ثشای آى دس ًظش هی گیشین 1kهقذاس دلخْاٍ هثال  valueّ دس کبدس 

 .کشدٍ ّ ثَ ففذَ افلی ثبص هی گشدین   okعپظ 





 سا اًتخبة کشدٍ ّ دس پٌجشٍ ثبص ؽذٍ دس قغوت PSpise ،New simulation profileدبل اص هٌْی 

Name    ّ ًبهی دلخْاٍ سا تبیپok  سا هی صًین. 
 .  سا اًتخبة هی کٌین  Analysis ،  DC Sweepعپظ دس پٌجشٍ ثبص ؽذٍ اص قغوت 



کَ ثقْست پیؼ )primary Sweepثبیذ تٌظیوبت هشثْط ثَ دّ گضیٌَ یؼٌی  Optionsدس قغوت 
  .سا اًجبم دُین  parametric Sweepّ ( فشك فؼبل اعت



 : Primary Sweepبَ    تٌظیوات هزبوط

ًبم هٌجغ سا   Nameسا اًتخبة کشدٍ ّ دس کبدس   Sweep variable  ،Voltage sourceدس قغوت 
 .هؾخـ هی کٌین

 
 .سا اًتخبة هی کٌین  Logarithmicیب  Sweep type   ،Linearدس قغوت 

 سا ثشایش   Start value  ّEnd valueّ چْى دس ایي هذاس ًوی خْاُین هٌجغ ّلتبص تغییش کٌذ هقبدیش 
 .ُش هقذاس دلخْاٍ سا هی تْاى اًتخبة کشد  Incrementاًتخبة هی کٌین ّ چْى ثشاثشًذ ثشای 

 



 Parametric Sweep:تٌظیوات هزبوط بَ 

Sweep Variable  سا دس دبلتGlobal Parameter  قشاس دادٍ ّ دس قغوتParameter name  
 . (هی ًْیغین}{ سا  ثذّى rvar:هثال)ًبهی سا ثشای هتغیش اًتخبة هی کٌین

 
 .سا اًتخبة هی کٌین  Logarithmicیب  Sweep type   ،Linearدس قغوت 
هقذاس پبیبًی هقبّهت سا  End valueهقذاس ؽشّع هتغیش  ّ دس قغوت  Start valueدس قغوت 

 .هؾخـ هی کٌین
 

 logarithmicّ اگش دس دبلت 10سا ثشاثش   Incrmentثبؽذ هقذاس  Linearدس دبلت  Sweep typeاگش  

 .هی ًْیغین 10تب 1سا اص    (تؼذاد ًقبط هْسد ثشسعی دس یک دَُ) points/Decadeثبؽذ هقذاس  
 
 



 .کٌینهی  Okعپظ 
 



ثشای ایٌکَ ؽکل هْج یب هٌذٌی کویتی سا کَ هی خْاُین ًؾبى دادٍ ؽْد دس هذیظ ؽوبتیک :تزکش
کویت کویت  Markersّ صیش هٌْی   PSpiseهؾخـ ؽْد ،اص آیکْى ُبی ثبالی ففذَ ّ یب اص هٌْی 

 .ّلتبژ ،جشیبى ّ یب تْاى هْسد ًظش سا اًتخبة هی کٌین
 

ّلتبژ اعتفبدٍ هی کٌیذ ثبیذ آى سا ثش سّی عین اتقبل دٌُذٍ قطؼبت قشاس دُیذ ّ اگش اص   Markerاگش اص 
Marker   جشیبى اعتفبدٍ هی کٌیذ ثبیذ آى سا سّی پبیَ ُبی قطؼَ قشاس دُیذ ّ اگش اصMarker  تْاى

 .اعتفبدٍ هی کٌیذ ثبیذ آى سا سّی خْد قطؼَ قشاس دُیذ



 .سا ثضًیذ  PSpise ،Runدبل اص هٌْی 

 .سا ثضًیذ تب ثشًبهَ اجشا ؽْد  OKدس پٌجشٍ ثبص ؽذٍ 



 .دس فْستی کَ توبم هشادل سا دسعت سفتَ ثبؽیذ پٌجشٍ ای ؽجیَ پٌجشٍ صیش ثبص هی ؽْد



اگش هٌذٌی ًؾبى دادٍ ؽذٍ دس هذْس افقی لگبسیتوی ًجبؽذ ّ ثخْاُین آى سا ثقْست لگبسیتوی دسآّسین 
 .کبفی اعت دس پٌجشٍ ای کَ ؽکل هٌذٌی ًؾبى دادٍ هی ؽْد ثش سّی آیکْى              کلیک کٌین

 
  

ّ دس قغوت   X Axisسا اًتخبة کشدٍ ّ دس پٌجشٍ ثبص ؽذٍ اص صثبًَ   plot،Axis settingّ یب اص هٌْی     
scale   ، log سا اًتخبة هی کٌین  . 





اص ایي تذلیل ثشای هؾبُذٍ ؽکل هْج ّلتبژ،جشیبى یب تْاى  :(transient)تحلیل گذرا

یک هذاس اعتفبدٍ هی ؽْد ثٌبثشایي ثب ایي سّػ تذلیل هی تْاى پبعخ  هذاسات هختلف ثَ 
 .ّسّدی ُبی هختلف سا هؾبُذٍ کشد

 
...  ثَ ّسّدی ُبی پلَ پبلظ هْج هشثؼی،هْج عیٌْعی ّ RL،RcّRLCهثال پبعخ هذاسات 

 ...  ّ ًیض ثشای هؾبُذٍ ؽکل هْج ُبی تقْیت کٌٌذٍ ُب ّ هذاسات هختلف الکتشًّیکی



سا  New simulation profileصیش هٌْی   PSpiseثشای ایي کبس پظ اص سعن هذاس اص هٌْی 
 Simulationاًتخبة کشدٍ ّ دس کبدس ثبص ؽذٍ ًبهی سا ثشای تذلیل دس ًظش هی گیشین ّ دس کبدس 

setting   ًَاص صثبAnalisys  دس قغوت ّAnalisys type  ،Time Domain(transient) 

 .سا اًتخبة هی کٌین



 ًؾبى دٌُذٍ صهبى پبیبى تذلیل   Run to Timeدس عوت ساعت ایي کبدس 

 

Start saving data after   صهبى ؽشّع ًوبیؼ هْج 
 

 ّMaximum step size اًذاصٍ  پلَ ُبی صهبًی تذلیل هْج سا ًؾبى هی دُذ. 



ثبػث ًوبیؼ دقیق تش هْج هی ؽْد ّلی تذلیل step size  Maximum ُش چٌذ اًذاصٍ کْچکتش:تذکز
 .سا طْالًی تش هی کٌذ ثٌبثشایي آى سا ثبیذ دس دذ هٌبعت ّ ثب تْجَ ثَ فشکبًظ هْج اًتخبة هی کٌین



ّ ًبم هٌجغ جشیبى   Vsinًبم هٌجغ ّلتبژ عیٌْعی :تٌظیوات یک هٌبغ سیٌوسی
ثؼذ اص اًتخبة هٌجغ عَ پبساهتش هِن ایي هْج کَ دس کٌبس ایي هٌجغ رکش ؽذٍ   Isinعیٌْعی 

 .اًذ ثَ ؽشح صیش قبثل تٌظین اعت
 
 

Voff: ّلتبژ آفغت یب ُوبى ّلتبژDC َسّی هْج   اعت کSin   ثش سّی آى عْاس هی ؽْد. 
 

Vampl : ٌَداهpic  هْج عیٌْعی اعت. 
 

FREQ:فشکبًظ هْج عیٌْعی 

 اًذهقبدیش ایي عَ هْسد ثَ طْس  پیؼ فشك ففش اًتخبة ؽذٍ : تذکز

  
 
 
 
 

 :ثب کلیک دّثل سّی هٌجغ ّ دس کبدس ثبص ؽذٍ هؾخقبت دیگشی اص هْج سا ُن هی تْاى تٌظین کشد 

Phase:ثشای تٌظین فبص هْج ثَ خقْؿ ثشای عبخت هٌجغ عَ فبص اعتفبدٍ هی ؽًْذ. 

 

TD(time delay: ) صهبى تبخیش 

 

DF:ضشیت تضؼیف 

 



 .سا پیذا کٌیذ  R2ؽکل هْج ّلتبص سّی هقبّهت :هثبل

سا  New simulation profileصیش هٌْی   PSpiseثشای ایي کبس پظ اص سعن هذاس اص هٌْی 
 Simulationاًتخبة کشدٍ ّ دس کبدس ثبص ؽذٍ ًبهی سا ثشای تذلیل دس ًظش هی گیشین ّ دس کبدس 

setting   ًَاص صثبAnalisys  دس قغوت ّAnalisys type  ،Time Domain(transient) 

 .سا اًتخبة هی کٌین



هی تْاًین    Run to timeهیلی ثبًیَ ثشای 5کیلُْشتض اعت   ثب اًتخبة  1چْى فشکبًظ هٌجغ 
 .عیکل اص ؽکل هْج سا هؾبُذٍ کٌین5
 

Start saving data after  صهبى ؽشّع ًوبیؼ هْج  سا ففش هی کٌین 
 

 ّMaximum step size  ًبًْثبًیَ اًتخبة هی کٌین100سا 



 .اگش ُوَ هشادل ثبال سا دسعت سفتَ ثبؽیذ ؽکل هْج سّی ففذَ ظبُش هی ؽْد

 .هی کٌین( Run)کشدٍ  ّ ثشًبهَ سا اجشا  OKعپظ 



 .دس هذاس صیش اختالف فبص ثیي ّلتبژ هٌجغ ّ ّلتبص خبصى سا ثیبثیذ:هثبل

Marker ، ّلتبژ سا ثش سّی پبیَ ُبی هْسد ًظش قشاس هی دُین. 

pr8 

Example s/pr8/1.DSN
Example s/pr8/1.DSN


 .سا هثل ؽکل صیش اًجبم هی دُین  Simulationتٌظیوبت 

 .هی کٌین(Run)کشدٍ ّ ثشًبهَ سا اجشا Okعپظ 



 .،اجشا ّ ؽکل هْج سّی آى ظبُش هی ؽْد Probeاگش هشادل ثبال سا دسعت سفتَ ثبؽیذ ثشًبهَ 

=اختالف فبص
360

1𝑚𝑠
∗ .09𝑚𝑠 



 Cursorصیش هٌْی  Traceاص هٌْی (هقبدیش صهبًی ّ داهٌَ)ثشای هؾبُذٍ هؾخقبت یک هْج :ًکتَ

سا اًتخبة هی کٌین،دس ًتیجَ دّ ػذد هکبى ًوب دس ففذَ قشاس هی گیشد کَ یکی   Displayّ عپظ  
 .اص آًِب ثب کلیک ساعت هْط ّ دیگشی ثب کلیک چپ هْط کبس هی کٌذ

دس ایي دبلت کبدسی دس ففذَ .دّ هکبى ًوب سا هی تْاى ثش سّی ُش یک اص اهْاج ُبی هذاس قشاس داد
Probe   َثبص هی ؽْد کProbe Cursor   ّ ًبم داسد ّ هْقؼیت هکبًی ُش یک اص هکبى ًوبُب

 .اختالف آى ُب سا ًؾبى هی دُذ



 .ثَ ػٌْاى توشیي هذاسُبی صیش سا دس ًشم افضاس ثجٌیذیذ ّ ؽکل هْج ًقبط هؾخـ ؽذٍ سا ثیبثیذ



 کٌٌذٍ یکغــْ هذاس ثشسعی

 .  اثتذا هذاس یکغْکٌٌذٍ ًین هْج سا سعن هی کٌین
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 .  سا تٌظین هی کٌین Simulation setting ثؼذ اص تٌظین هقبدیش هٌجغ تغزیَ، 

هیلی ثبًیَ خْاُذ 20ُشتض اًتخبة کشدین پظ دس ًتیجَ صهبى تٌبّة آى 50چْى فشکبًظ هٌجغ سا 
 .  عیکل سا هؾبُذٍ کٌین3هی تْاًین   Run to timeهیلی ثبًیَ ثشای 60ثب اًتخبة .ؽذ

 .هی کٌین  Runثؼذ اص تٌظین کلیَ هْاسد ثبال ثشًبهَ سا 



چْى هب ٌُْص ًقطَ ای سا اًتخبة ًکشدٍ این تب ًشم افضاس  ؽکل هْج آى ًقطَ سا ًؾبى دُذ پظ 
 .  ُیچ ؽکل هْجی سّی ففذَ ًؾبى ًوی دُذ

سا اًتخبة هی   V1 ّV2اًتخبة کشدٍ ّ ؽکل هْج ًقبط  …Add Traceصیش هٌْی   Traceاص هٌْی 
 .کٌین



V1ولتاژ ورودی 
V2 ولتاژ خزوجی 

V1-V2   ولتاژ دیود 



 (  probe)هطاُذٍ چٌذیي ضکل هوج ًاهتجاًس یا با داهٌَ ُای هتفاوت در هحیط پزاب

اگش ثخْاُین ؽکل هْج ُبی کویت ُبی هختلف سا ثَ طْس ُن صهبى هؾبُذٍ کٌین ایي کبس دس یک 
plot  اهکبى پزیش  ًیغت چْى هذْس ػوْدی یکی اص کویت ُب دسجَ ثٌذی هی ؽْد ُوچٌیي اگش

 plotثخْاُین هْج ُن جٌظ کَ داهٌَ یکی خیلی صیبد داهٌَ دیگشی خیلی کن اعت سا ثش سّی یک 

ثجیٌین هْجی کَ داسای داهٌَ کن اعت ثَ طْس دقیق قبثل هؾبُذٍ ّ اًذاصٍ گیشی ًیغت ثٌبثشایي  
 .اص یکی اص دّ سّػ صیش هی تْاى اعتفبدٍ کشد



 : probeدیگز بَ هحیط   plotاضافَ کزدى  یک یا چٌذ :سّػ اّل
سا اًتخبة هی کٌین ّ ثب ُش ثبس اًجبم  Add plot to window صیش هٌْی   plotثشای ایي کبس اص هٌْی 

هْسد ًظش   plot ثَ ففذَ اضبفَ هی ؽْد ثشای اضبفَ کشدى یک ؽکل هْج ثَ  plotایي ػول یک 
سا اًتخبة هی کٌین ّ دس   Add Traceصیش هٌْی  Traceکلیک چپ کشدٍ ّ اص هٌْی   plotثش سّی آى 

 .کبدس ثبص ؽذٍ کویت هْسد ًظش سا اًتخبة هی کٌین
سا  Delete plotصیش هٌْی   plotثش سّی آى کلیک چپ ًوْدٍ ّ عپظ اص هٌْی   plotدزف یک ثشای 

 .اًتخبة هی کٌین
 
 

 هؾخـ هی ؽْد  sel»کَ اًتخبة هی ؽْد دس عوت چپ ػالهت  plot:تزکش

دّ هکبى ًوب دس هذیظ ًؾبى   Trace Cursorداؽتَ ثبؽین ثب اًتخبة هٌْی   plotدتی اگش چٌذیي 
دادٍ هی ؽْد کَ هی تْاى آًِب سا ثشای کویت ُبی دلخْاٍ ثشگضیذ ثَ طْسی کَ دتی یک هکبى ًوب 

 دیگش ثبؽذ   plotّ هکبى ًوبی دّم   plotثشای یک 





 :سّػ دّم
دس ًظش گشفت ثشای ایي کبس اص   plotاعتفبدٍ ًوْد ّلی چٌذیي هذْس ػوْد ثشای آى   plotهی تْاى اص یک 

سا اًتخبة هی کٌین دس ًتیجَ دس ُش ثبس اًتخبة ایي صیشهٌْ یک هذْس  Add Axisصیش هٌْی plotهٌْی 
ػوْدی جذیذ اضبفَ هی ؽْد ثشای اًتخبة هذْس ػوْدی هْسد ًظشهبى ثبیذ دس کٌبس آى هذْس کلیک چپ 
ًوبیین ُش کذام اص هذْسُبی ػوْدی ثب یک ؽوبسٍ هؾخـ هی ؽًْذ کَ دس قغوت ثبالی آى ًؾبى 

 دادٍ هی ؽًْذ ّ کویت ُبی اًتخبة ؽذٍ ثشای ُش هذْس دس کٌبس ؽوبسٍ هشثْطَ ًْؽتَ هی ؽًْذ 
اص ایي دبلت صهبًی اعتفبدٍ هی ؽْد کَ ثخْاُین دّ ؽکل هْج سا  اص لذبظ فشکبًظ یب صاّیَ :تزکش

 .اختالف فبص ثبُن هِن هقبیغَ کٌین





 یکسوساس توام هوج

 XFRM_LINEAR: اعن تشاًظ دس ًشم افضاس

 

سا ثشاثش اًتخبة کٌیذ  L1ّL2ثؼذ اص آّسدى تشاًظ سّی آى دّثبس کلیک کٌیذ ّ هقذاس 
 10H:هثال

  

 .دس هذاس الضاهی اعت R1ّجْد هقبّهت  kvlثشای ثشقشاسی قبًْی :ًکتَ
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 ؽکل هْج ّلتبژ ّسّدی ّ خشّجی

 (ثبس)ؽکل هْج ّلتبژ ّ جشیبى خشّجی



 افشودى خاسى صافی بَ هذار یکسو کٌٌذٍ



 بایاسیٌگ تزاًشیستور

 .ًقطَ کبس هذاس صیش سا ثذعت آّسیذ

هذاس  DCچْى هی خْاُین هقبدیش 
سا ثَ دعت آّسین پظ اص تذلیل 

Bias point  اعتفبدٍ هی کٌین. 



 .  سا ثضًیذ یب ثش سّی آیکْى آى کلیک کٌیذ  runگضیٌَ   Pspiseثشای ؽشّع ؽجیَ عبصی اص هٌْی 

 .ثشای دیذى ّلتبژ،جشیبى ّ یب تْاى ُبی هذاس کبفی اعت ثش سّی آیکْى آى ُب کلیک کٌیذ



 تقْیت کٌٌذٍ ُبی تشاًضیغتْسی

هذاس صیش یک تقْیت کٌٌذٍ اهیتش هؾتشک هی ثبؽذ کَ فقظ قغوتی اص هقبّهت اهیتش دس آى ثبی پظ 
 .ؽذٍ اعت
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 .هذاس سا ثجٌذیذ ّ ًقطَ کبس سا ثَ دعت آّسیذ(1

هذاس سا یبد گشفتین ّ دبال ُوبى هشادل سا سّی هذاس صیش  DCقجال ًذٍْ ثَ دعت آّسدى ًقطَ کبس 
 .اًجبم هی دُین



 .ثب اًذاصٍ گیشی ّلتبژ ّسّدی ّ خشّجی ثِشٍ ّلتبژ سا ثَ دعت آّسیذ(2

ثشا ی اًذاصٍ گیشی ّلتبژ ّسّدی ّ خشّجی ًْع ؽجیَ عبصی سا ثَ 
Transient  تغییش هی دُین. 



عپظ ؽکل هْج ُبی ًقبط ّسّدی .ثؼذ اص تٌظین ًْع ؽجیَ عبصی ثشًبهَ سا اجشا هی کٌین
 .ّخشّجی سا ثَ هذیظ پشاة اضبفَ هی کٌین

 



ثب ثَ دعت آّسدى ؽکل هْج جشیبى ّسّدی ّخشّجی ّ هذبعجَ داهٌَ آى ُب ثِشٍ جشیبى سا ثَ (3
 .دعت آّسیذ



 .ثب اعتفبدٍ اص ساثطَ صیش هقبّهت ّسّدی تقْیت کٌٌذٍ سا ثَ دعت آّسیذ( 4



 .ثب اعتفبدٍ اص ساثطَ صیش هقبّهت خشّجی سا ثذعت آّسیذ(5

 (Vofl)ّلتبژ خشّجی ثب ثبس کبهل



 (Vonl)ّلتبژ خشّجی ثذّى ثبس



 .(خبصى ثبی پظ اهیتش سا ثبص کشدٍ ّ هشادل ثبال سا هجذدا اًجبم دُیذ)C1خبصى (6



 .ثب ًگبٍ اّل هتْجَ هی ؽْین کَ ثِشٍ ّلتبژ کبُؼ یبفتَ

 .ثب اًذاصٍ گیشی ّلتبژ ّسّدی ّ خشّجی ثِشٍ ّلتبژ سا ثَ دعت آّسیذ(6-1  



ثب ثَ دعت آّسدى ؽکل هْج جشیبى ّسّدی ّخشّجی ّ هذبعجَ داهٌَ آى ُب ثِشٍ جشیبى سا ثَ (6-2
 .دعت آّسیذ

ػلت ایي هْضْع صیبد .ثب دزف خبصى جشیبى خشّجی کوتش اص ّسّدی ؽذ
ثْدى هقذاس  ثبس خشّجی اعت ثشای اًتقبل دذاکثش تْاى ثبیذ هقذاس 

 .اًتخبة ؽْد Rcهقبّهت ثبس ثب تْجَ ثَ  



 .ثب اعتفبدٍ اص ساثطَ صیش هقبّهت ّسّدی تقْیت کٌٌذٍ سا ثَ دعت آّسیذ(6-3



 .ثب اعتفبدٍ اص ساثطَ صیش هقبّهت خشّجی سا ثذعت آّسیذ(6-4

 (Vofl)ّلتبژ خشّجی ثب ثبس کبهل



 (Vonl)ّلتبژ خشّجی ثذّى ثبس



 .سا ثیي پبیَ اهیتش ّ صهیي قشاس دُیذ ّ هشادل ثبال سا اًجبم دُیذ C1خبصى (7
 



 .ثب اًذاصٍ گیشی ّلتبژ ّسّدی ّ خشّجی ثِشٍ ّلتبژ سا ثَ دعت آّسیذ(7-1  

چْى ثب اتقبل خبصى ثیي اهیتش ّ صهیي ثِشٍ تشاًضیغتْس خیلی صیبد ؽذٍ،ؽکل هْج ّسّدی دس هقبثل 
 .هختلف ثجیٌین  plotهی تْاًین ایي دّ ؽکل هْج سا دس دّ .خشّجی ًبچیض اعت



Vin=8.12v 

Vout =1281mv 



ثب ثَ دعت آّسدى ؽکل هْج جشیبى ّسّدی ّخشّجی ّ هذبعجَ داهٌَ آى ُب ثِشٍ جشیبى سا ثَ (7-2
 .دعت آّسیذ



 .ثب اعتفبدٍ اص ساثطَ صیش هقبّهت ّسّدی تقْیت کٌٌذٍ سا ثَ دعت آّسیذ(6-3



 .ثب اعتفبدٍ اص ساثطَ صیش هقبّهت خشّجی سا ثذعت آّسیذ(6-4

 (Vofl)ّلتبژ خشّجی ثب ثبس کبهل



 (Vonl)ّلتبژ خشّجی ثذّى ثبس



 :توشیي
 

 .ّ تجضیَ ّ تذلیل کٌیذثشسعی کشدٍ هشدلَ ثبال سا دّ (8



 (AC Sweep)تحلیل فزکاًسی 

 .اص ایي سّػ ثشای ثشسعی پبعخ فشکبًغی هذاس اعتفبدٍ هی ؽْد

هی تْاى  Vsrcثشای ایي کبس اص هٌجغ .اًجبم هی دُینتٌظیوبت هٌجغ سا اثتذا  ثشای اًجبم ایي تذلیل 
ُوچٌیي هی تْاى اص هٌبثغ هتٌبّة هثل هٌجغ .آى هقذاس ثذُین ACاعتفبدٍ کشد ّکبفیغت ثَ کویت 

آى ًیض هقذاس  ACفقظ ثبیذ ػالٍّ ثش پبساهتشُبی افلی آى هٌجغ، کویت .عیٌْعی  ًیض اعتفبدٍ کشد
 .دُی ؽْد

 



ثشای هقذاس دُی هٌجغ ّلتبژ عیٌْعی سّی آى دّثبس کلیک کٌیذ تب پٌجشٍ هؾخقبت آى ثبص ؽْد 
 .هقذاس دلخْاٍ سا ثذُیذ AC ثؼذ اص ثبص ؽذى ایي پٌجشٍ ثَ پبساهتش  



سا اًتخبة  AC Sweep/Noiseدس قغوت ًْع تذلیل  Simulation settingعپظ ثبیذ دس تٌظیوبت 
 .کٌین

.  سا اًتخبة کٌیذ logarithmicیب  Linearیکی اص دبلت ُبی  Ac Sweep Typeدس قغوت 
(logarithmic  ٍهٌبعت تش) 

فشکبًظ پبیبًی سا  End Frequencyفشکبًظ ؽشّع ّ دس قغوت  Start frequencyدس قغوت 
 .هی ًْیغین

تؼذاد ًقبطی کَ ثبیذ )سا هقذاس دُی هی کٌین  Total pointاًتخبة ؽْد قغوت  Linearاگش 
 (هذبعجَ ؽًْذ

 
 1000:هثال. سا هقذاس دُی کٌین Points/Decadeسا اًتخبة کٌین ثبیذ    Logarithmicاگش 



هٌذٌی پبعخ فشکبًغی کویت هْسد  probeپظ اص ایي کبس هذاس سا ؽجیَ عبصی ًوْدٍ ّ دس هذیظ 
 .ًظش سا هؾبُذٍ هی کٌین



 :فیلتشُب

 :ثبالگزس ّ پبییي گزس-1

 :فشکبًظ قطغ

RC 



 :فشکبًظ قطغ

RL 



یک فیلتش ثبال گزس طشادی کٌیذ ّ هٌذی پبعخ  R=10k  ّC=10nFثب اعتفبدٍ اص یک هقبّهت :هثبل
فشکبًغی آى سا هؾبُذٍ ًوْدٍ ّ فشکبًظ قطغ آى سا هذبعجَ کٌیذ ّ آى سا ثب هقذاس تئْسی هقبیغَ 

 .کٌیذ

 : RCهذاس فیلتش ثبال گزس 

 :فشکبًظ قطغ ثقْست تئْسی



ًشم افضاس اعتفبدٍ کٌین ثشای  AC Sweepثشای هؾبُذٍ پبعخ فشکبًغی هذاس ثبیذ اص دبلت تذلیل 
 .اًتخبة هی کٌین  AC Sweep/Noiseًْع تذلیل سا   Simulation Settingایي کبس دس 

 .کشدٍ ّ ثشًبهَ سا اجشا هی کٌین  OKعپظ 



 :پبعخ فشکبًغی هذاس
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 توشیٌبت

فیلتش پبییي گزس طشادی کٌیذ ّ فشکبًظ قطغ آًشا  1Kّ هقبّهت  10mHثب اعتفبدٍ اص یک علف ( 1
 .اًذاصٍ گیشی کشدٍ ّ ثب هقذاس تئْسی هقبیغَ کٌیذ

 .یک فیلتش دزف ثبًذ ّ ثب هذاس سصًّبًظ عشی ثب هقبدیش توشیي قجل طشادی کٌیذ(2

 .اثش هقبّهت هذاس سا ثب افضایؼ ّ کبُؼ هقبّهت دس هثبل قجل ّ توشیي قجل ثشسعی کٌیذ(3

 .طشادی کٌیذ 100k ّBW=10kیک فیلتش هیبى گزس ثب هذاس سصًّبًظ عشی ثب فشکبًظ سصًّبًظ (4



 :فیلتش هیبى گزس
ثَ دّ سّػ هی تْاى فیلتش هیبى گزس عبدٍ 

 .طشادی ًوْد

 هذاس فیلتش هیبى گزس ثب سصًّبًظ عشی

 هذاس فیلتش هیبى گزس ثب سصًّبًظ هْاصی





 :سّاثظ کلی ثشای ُوَ هذاسُبی هیبى گزس ّ دزف ثبًذ



 :فیلتش دزف ثبًذ

 .سّاثظ ایي هذاسُب ًیض ُوبى سّاثظ فیلتش هیبى گزس اعت.هی تْاى ثَ دّ سّػ صیش طشادی ًوْد

 هذاس فیلتش دزف ثبًذ ثب سصًّبًظ هْاصی



 هذاس فیلتش دزف ثبًذ ثب سصًّبًظ عشی



 :اعیالتْس

ثشای ایي کبس ثبیذ .ثشای طشادی اعیالتْسُب چْى یکی اص ؽشایظ ًْعبى عبصی ّجْد ضشثَ ی اّلیَ اعت
 ic1ثشای ایي کبس اص قطؼَ ی .ؽشط اّلیَ ای سا دس هذاس ایجبد کشد کَ هؼوْال ثب ّلتبژ خبصى تؼشیف هی ؽْد

 ّic2 اعتفبدٍ هی ؽْد .Ic1  ّ ثشا ی تؼییي ّلتبژ یک گشٍ ًغجت ثَ صهیيic2  ٍثشای تؼییي ّلتبژ یک گش
 .ًغجت ثَ گشٍ دیگش هی ثبؽذ 

 :هثبل

T1=.69(RA+RB)c 

T2=.69RBC 

T=T1+T2 
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ًْعبى عبص کْل پیتظ،پل .)هذاسُبی اعیالتْس کتبة آصهبیؾگبٍ هخبثشات سا طشادی کٌیذ:توشیي
 ...(ّیي،هْلتی ّیجشاتْس،آعتبثل تشاًضیغتْسی ّ



 :هؾبُذٍ هٌذـــٌی هؾخقَ ّلت آهپش دیْد 

 .ثشای هؾبُذٍ هٌذٌی هؾخقَ دیْد اثتذٍ هذاس صیش سا هی  ثٌذین

سا اًتخبة کشدٍ ّ دس کبدس ثبص ؽذٍ ّ دس صثبًَ    PSpise   ،New Simulation Profileعپظ اص هٌْی
  Voltage Sourceسا ثش سّی   Sweep variableسا اًتخبة هی کٌین ُن چٌیي   DC Sweepاًبلیض 

 .ّاسد هی کٌین  Nameتٌظین کشدٍ ّ ًبم هٌجغ سا دس قغوت 

ّ ًیض ( End Value)ّ ّلتبژ پبیبًی ( Strat Value)هقبدیش ّلتبژ ؽشّع   Sweep Typeدس قغوت
 .سا ّاسد هی کٌین (Increment)هیضاى افضایؼ ّلتبژ 
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ثبیذ هٌذٌی تغییشات جشیبى سا هؾبُذٍ کٌین ثٌبثشایي هبسکش  جشیبى سا دس پبیَ آًذ دیْد قشاس هی 
 .دُین



 .هی کٌین( Run)دبل ثشًبهَ سا اجشا



 :تقْیش ّاضخ تشی اص هٌذٌی هؾخقَ ّلت آهپش دیْد



 . اص هذاس ثبال ثشای هؾبُذٍ هٌذٌی هؾخقَ دیْد صًش ًیض اعتفبدٍ هی ؽْد
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سا  xفقظ ثبیذ هذْس . اص هذاست صیش ًیض هی تْاى ثشای هؾبُذٍ هٌذٌی هؾخقَ دیْد اعتفبدٍ کشد
 .تٌظین کٌیذ( ّلتبژ دیْد)VDثشای 

Plot >>Axis setting >> X Axis>> 

Axis Variable >>  ولتاژ دیود 



 :هٌذٌی هؾخقَ دیْد صًش ثب اعتفبدٍ اص هذاس دّم



 :هؾبُذٍ هٌذٌی هؾخقَ ّلت آهپش دیْد دس دهب ُبی هختلف

سا ًیض هثل ؽکل صیش تٌظین   Primary Sweep ،Secondary Sweepثشای ایي کبس ثؼذ اص تٌظیوبت 
 .هی کٌین



 هٌذٌی هؾخقَ ّلت آهپش دیْد دس دهب ُبی هختلف



 BJTهؾبُذٍ هٌذٌی هؾخقَ خشّجی تشاًضیغتْس 

 اثتذا هذاس صیش سا سعن هی کٌین عپظ پشاة جشیبى سا دس کلکتْس تشاًضیغتْس قشاس هی دُین  
سعن هی ؽْد ّ ػالٍّ ثشآى جشیبى  Vceثش دغت  Icچْى هٌذٌی ثش دغت تغییشات جشیبى کلکتْس 

 .کلکتْس ًیض ّاثغتَ ثَ جشیبى ثیظ اعت 

هؾخقی هی ثبؽذ ،ثٌبثشایي ثشای هؾبُذٍ  Bُش کذام اص هٌذٌی ُبی خشّجی هشثْط ثَ جشیبى 
ثَ ایي عجت دس تٌظیوبت . ثبیذ تغییش کٌٌذ IBّ ُن هٌجغ جشیبى  VCEهٌذٌی خشّجی ُن هٌجغ ّلتبژ 

Simulation Setting   پظ اص اًتخبةDC Sweep    ثبیذ دس قغوتOptions  ػالٍّ ثش تٌظیوبت
Primary Sweep   ثبیذSecondary Sweep  سا اًتخبة ّ تٌظیوبت هشثْطَ سا اًجبم دُین. 
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سا اًتخبة کشدٍ ّ  Sweep variable  ،Voltage Sourceدس قغوت   Primary Sweepپظ اص اًتخبة 
هقذاس ؽشّع ّ  Sweep Typeهی ًْیغین ّ دس قغوت   Nameًبم هٌجغ ّلتبژ کلکتْس سا دس قغوت 

 .پبیبى هٌجغ ّلتبژ کلکتْس سا هی ًْیغین



سا   Sweep Variableچْى هٌجغ جشیبى دس ثیظ قشاس داسد ثٌبثشایي  Secondary Sweepثشای تٌظیوبت 
دس قغوت . ّاسد هی کٌین Nameّ ًبم هٌجغ  جشیبى ثیظ سا دس قغوت  Current Sourceثش سّی 

Sweep Type  هیضاى افضایؼ سا   (هیکشّ آهپش100:هثال)،جشیبى پبیبًی  (0:هثال)هقبدیش جشیبى ؽشّع ّ
 .تٌظین هی کٌین



 دس ایي قغوت هیضاى افضایؼ ثب تْجَ ثَ تؼذاد هٌذٌی ُبیی کَ هی خْاُین ثجیٌین تٌظین هی:تزکش

 .ّ ًجبیذ دس هقبیغَ ثب هقبدیش ؽشّع ّ پبیبى ػذد کْچکی ثبؽذ   ؽْد
هٌذٌی سا هؾبُذٍ  11سا اًتخبة کٌین ثب تْجَ ثَ جشیبى ؽشّع ّ جشیبى پبیبًی دذّدا   10uAهثال اگش 

 .  هی کٌین



  JFETهؾبُذٍ هٌذٌی هؾخقَ خشّجی 

تشاًضیغتْس کٌتشل ؽًْذٍ ثب ّلتبژ اعت پظ ًیبصی ثَ هٌجغ جشیبى ًذاسد فقظ ثَ ایي ًقطَ  JFETچْى 
 .  تْجَ کٌیذ کَ ّلتبژ گیت ثبیذ  هٌفی ثبؽذ
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:Primary Sweep    ُوبى تٌظیوبتBJT ٍاعت  اعت ّ فقظ ًبم هٌجغ ػْك ؽذ. 



Secondary Sweep :  چْى دس ایي هذاس ثَ جبی هٌجغ جشیبى ثیظ هٌجغ ّلتبژ گیت ّجْد داسد پظ
 .  سا اًتخبة کٌین  Current sourse ،Voltage sourceثبیذ ثَ جبی 



 JFETهٌذٌی هؾخقَ خشّجی 



 :هٌبثغ
 هطبلت اسائَ ؽذٍ دس کالط-1
 Orcad-Pspiseکتبة هشجغ جبهغ -2

3-pdf  ُبی هْجْد دس ایٌتشًت 
4-Help   ًشم افضاس 
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