به نام خدا
شبیه سازی تقویت کننده ی  CASCADEدر نرم افزار
HSPICE
نرم افزار  hspiceنرم افزاری است که می توان در آن مدارات الکتریکی گوناگون را در سطح ها و حاالت
مختلف تست و شبیه سازی نمود .
در این نرم افزار که نرم افزار نت لیست گرا هم به آن می گویند طراح و مهندس مربوطه  netlistمدار مورد
آزمایش را در یک فایل ادیتور که معموال  notepadمی باشد می نویسد و در آخر با نامی مشخص و با
پسوند  .spآن را ذخیره می کند .
اگر  netlistبه درستی نوشته شده باشد و عاری از هر گونه خطا و اشتباه باشد  ،نرم افزار قادر است آن را
کامپایل کرده و نتیجه را به درستی و در قالب های مختلف نموداری و عددی به کاربر بر گرداند .
در این بخش ما قصد داریم یک مدار تقویت کننده ی با اتصال آبشاری که به آن در الکترونیک تقویت کننده
های  cascadeگفته می شود را در حوزه ی فرکانس شبیه سازی و کامپایل کنیم .
می خواهیم پهنای باند سیستم مذکور را نسبت به محدوه ی فرکانسی خاص از  1تا  100مگاهرتز مورد
تست و بررسی قرار دهیم .
این سبک کار ها و تحلیل ها برای این نوع تقویت کننده در نرم افزار های دیگری مانند  pspiceو غیره
انجام شده و نتایج هم بدست آمده است .اما می خواهیم یک بار سیستم مذکور را با نرم افزار hspice
تحلیلی کنیم تا به قدرت تحلیل آن پی ببریم و نتایج حاصل را با نتایج حاصل از نرم افزار های دیگر
مقایسه کنیم .
برای شروع کار ابتدا باید نحوه ی نصب نرم فزار را به شما دوستان آموزش بدهیم :

برای نصب نرم افزار بدین شکل عمل می کنیم:
 )1ابتدا سی دی نرم افزار را درون رایانه قرار می دهیم.سپس فایل  setupرا اجرا می کنیم.

 )2سپس گزینه ی  nextرا می فشاریم.

 )3در پنجره ی جدید دوباره گزینه ی  nextرا می فشاریم.
)4در پنجره ی  setup typeدر صورت نیاز گزینه ی  custom setupرا بر گزینید و فایل های دلخواه
تان را برای نصب انتخاب کنید.در غیر این صورت گزینه ی  setupرا همان اول می فشاریم.
)5در پنجره ی بعد اسم  folderمورد عالقه ی تان را بنویسید و سپس گزینه ی  nextرا بفشارید.
)6در پنجره ی جدید دوباره گزینه ی  nextرا بفشارید تا عمل کپی فایل ها آغاز شود.
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) 7پس از اتمام کار کپی پنجره ای باز می شود که از شما می خواهد آیا دوست دارید االن رایانه ریست شود
یا نه.گزینه ی مناسب را برگزینید.
)8این مرحله مهمترین مرحله ی نصب نرم افزار می باشد.زیرا باید قفل نرم افزار را باز کنید.در این مرحله
فایل
 Lic fileرا که حجم کمی هم دارد را در محل نصب نرم افزار کپی می کنیم.

 )9سپس به قسمت  control panelرایانه رفته و گزینه ی  systemرا انتخاب می کنیم.در این قسمت
گزینه ی  advancedرا انتخاب می کنیم.
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)10در این مرحله باید در قسمتی که در زیر نشان داده می شود عبارت نوشته شده در کادر را نوشت.

با فشردن  okکار را تمام کنید.
)11حال نرم افزار مربوطه را باز کنید و کار را بدین شکل ادامه دهید.

گزینه ی  nextرا بفشارید.
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پس از انتخاب  browseهمانند شکل باال گزینه ی  nextرا بفشارید.

سپس با فشردن گزینه ی مشخص شده در باال کار به کلی تمام می شود و شما می توانید از نرم افزار به
راحتی استفاده کنید.

پنجره ی کار با نرم افزار به شکل باال می باشد.

نصب نرم افزار به پایان رسیده و می توانیم از آن برای اجرای پروژه هامون استفاده ی مناسب را ببریم .
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برای شبیه سازی مدارات گوناگون در این نرم افزار به ظاهر ساده باید الگوریتم ها و نحوه ی نوشتن
 netlistمدار را بلد باشیم و با  sintaxهای تعریف عناصر و منابع ولتاز و جریان و غیره به خوبی آشنایی
داشته باشیم .
فایل های آموزشی زیادی است که به صورت ساده روش های نوشتن برنامه و تحلیل مدارات را به خوبی
توضیح داده و می توانید برای یاد گیری کلی مطالب این نرم افزار پر قدرت به آن فایل های آموزشی مراجعه
کنید .
ما در این فایل به توضیح برنامه ی تقویت کننده می پردازیم و بخش های ان را معرفی می کنیم .
برای برنامه نویسی و تحلیل مدار تقویت کننده ابتدا باید مدار مورد نظر را با مقادیر مناسب پارامتر ها در
دسترس داشته باشیم و برای هر گره ی آن یک اسم مناسب و دلخواه انتخاب کنیم .
مدار به شکل زیر است ( :به اسم هایی که برای گره ها انتخاب کردیم دقت کنید)

VCC
12

RC
750

VOUT

R3

C6

30k

VC2
100uF

VB2

Q2
RL

C2

50k

100uF

R2
15k

V01

VB1

Q1

C1
VX 100uF

RS
1

R1

VE1

15k

C5

VSIN

RE
1.3k

100uF
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 بنویسیم و با پسوندnotepad  مدار باال را به شکل زیر در یک فایل ادیتور مثلnetlist حال می بایست
.  آن را ذخیره کنیم.sp
: نتیجه را در زیر مشاهده می کنید

Cascade Amplifire
*Resisitors
R1

VB1 0

15K

R2

VB2 VB1 15K

R3

VCC VB2 30K

RC

VCC VC2 750

RE

VE1 0

1.3K

RS

Vin VX

1

RLL Vout 0 50K
*Capacitors
C1 VX

VB1

100UF

C2 VB2

0

100UF

C5 VE1

0

100UF

C6 Vout VC2

100UF

*Sources
Vcc VCC 0
VSS 0

12

Vin AC 10mV

*Transistors
Q1 V01 VB1 VE1 TRANSMODEL
Q2 VC2 VB2 V01 TRANSMODEL
.MODEL TRANSMODEL NPN (BF=150 IS=1.3E-14 TF=.9N
+ CJE=6P CJC=5P)
*INPUT FREQUENCY SWEEP
.AC DEC 10 1 100MEG
.PROBE
.end
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بعد از اینکه فایل مربوطه را با پسوند  .SPبا یک نام مناسب و در جای مناسب ذخیره کردید حال نوبت به
فراخوانی آن در نرم افزار  HSPICEمی باشد .
نرم افزار را باز کنید و از قسمت  OPENآدرس فایلی که ذخیره کردید را طی کنید و  OPENبزنید تا فایل
به برنامه لینک شود .

بعد از اینکه فایل مربوطه را به برنامه لینک کردید می توانید با زدن گزینه ی  SIMULATEآن را شبیه
سازی کنید .
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بعد از اینکه فایل مربوطه را کامپایل کردید می توانید شکل موج های خروجی آن را از هر گره ای که در
مدار تعیین کردید مشاهده نمایید  .هم چنین می توانید شکل موج های گره های مختلف نسبت به گره
های دیگر را مشاهده نمایید .
به شکل زیر بر دکمه ی  AVANWAVESکلیک کرده تا پنجره های  RESULTS BROWSERو
 AVANWAVESمانند زیر باز شود :

پنجره های بعدی را در زیر مشاهده می کنید :
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حال کافیست از پنجره ی  RESULT BROWSERو با کلیک بر روی عبارت

AC :CASCADE AMPLIFIR

به گره های مدار دسترسی پیدا کنیم و با کلیک بر روی هر کدام از آنها شکل موج ها را مشاهده نماییم.
شکل موج  VOUTرا شما در زیر بر حسب فرکانس مشاهده می کنید :

در شکل باال  VOMAXتقریبا در محدوده ی  1KHZتا  10MHZرخ داده است و مقدار آن 480Mv
می باشد .
در این نرم افزار می توانیم شکل موج  VOUT/VINرا هم مشاهده کنیم .
برای اینکار باید به منوی باالی نرم افزار مراجعه کرده و روی دکمه) F(X,Yکلیلک کنیم تا پنجره ی
 EXPRESSION BUILDERباز شود .
در فیلد های خالی آن می توانیم از روابط و آرگومان های مختلف استفاده کنیم و در آخر نتیجه ی آن را در
قسمت  RESULTبا یک اسم مناسب ذخیره کنیم .
ما این کار ها را انجام دادیم و می توانیم نسبت شکل موج های  voutبه  vinرا مشاهده کنیم .
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شما در زیر نتیجه ی  vout/vinرا مشاهده می کنید :

کار به پایان رسیده و مدار مربوطه مانند آنچه در باال مشاهده می کنید در حوزه ی فرکانس تحلیل شده
است .
پهنای باندی که ما مشاهده می کنیم تقریبا  40MHZاست و در این پهنای باند بهره ی ولتاژ تقویت کننده
تقریبا  47دیده می شود .
نتایجی که در باال و در نرم افزار  HSPICEدیده شد با تقریب بسیار خوبی با نتایج تحلیل با نرم افزار
 PSPICEبرابری می کند .
در بخش های به تحلیل تئوری مدار می پردازیم و عوامل موثر در افزایش پهنای باند سیستم را مورد بررسی
قرار می دهیم .
لطفا توجه الزم را بفرمایید .
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محاسبات تئوری و تحلیل مدار با مقادیر زیر :
, R2=15K , R3=30K , RC=750 , RE=1.3K

R1=15K

RS=1 , RLL=50K
C1=100UF
C2=100UF
C5=100UF
C6=100UF
ابتدا باید مدار را در حالت  DCتحلیل نماییم تا پارامتر  reترانزیستور ها را در حالت  ACمحاسبه نماییم .
به شکل زیر عمل می کنیم :
با توجه به اینکه  BRE>10R1می باشد می توانیم از مقدار جریان بیس صرفنظر کنیم و از روابط
تقریبی استفاده نماییم .
پس :
𝑐𝑐𝑣
( = 𝑣𝑏1
𝑡𝑙𝑜𝑣 ) × 𝑅1 = 3
𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
اگر ولتاژ بیس امیتر را ترانزیستور را  0.7ولت در نظر بگیریم جریان  ieبه شکل زیر محاسبه می شود :
𝑉𝐵1 − 0.7
𝐴𝑚= 1.7
𝐸𝑅

= 𝐼𝐸1

حال می توانیم پارامتر  reرا برای ترانزیستورها محاسبه کنیم :
𝑉𝑚26
= 15.4 Ω
𝐼𝐸1

= 𝑒𝑟

در این مرحله بهره ی کل سیستم تقویت کننده ی کاسکود را می توانیم با رابطه ی زیر محاسبه کنیم :
𝑜𝑉
𝑘𝑅𝐿 −𝑟𝑒 750‖50
= )امیتر مشترک(𝑉𝐴 × )بیس مشترک(𝑉𝐴 =
×
=
= −47.98
𝑖𝑉
𝑒𝑟
𝑒𝑟
15.4

= 𝑉𝐴

همان طور که مالحظه می نمایید اندازه ی بهره ی مدار در حالت  ACبرابر  47محاسبه شده است و همان
مقداری است که در شبیه سازی مشاهده نمودیم .

12

محاسبه ی پهنای باند سیستم :
برای محاسبه ی پهنای باند سیستم باید فرکانس قطع باال و پایین مدار را محاسبه کنیم .
البته در حالت تقریبی چون مقدار خازن های  CEو  CCو  CSبزرگ هستند می توانیم برای محاسبه ی
پهنای باند از رابطه ی تقریبی زیر استفاده کنیم :
𝑖𝐻𝑓 ≅ 𝑃𝑀𝐴𝑊𝐵
یعنی پهنای باند را به صورت تقریبی برابر فرکانس قطع باال در نظر بگیریم .
سه عامل در تعیین فرکانس قطع باال موثر است و می تواند تقریبا میانگین این سه عامل به عنوان فرکانس
قطع باال به صورت کلی در نظر گرفته شود .
 -1تاثیر خازن های ورودی سیستم تقویت کنند()Fci
 -2تاثیر خازن های خروجی تقویت کننده()Fco
 -3تاثیر و کاهش بهره و یا همان  hfeترانزیستور در فرکانس های باال می باشد )Fhfe(.

از روابط زیر برای محاسبه ی هر کدام از پارامتر های باال استفاده می کنیم :
نکته  :البته از پارامتر های باال بیشتر آن پارامتری در فرکانس قطع تاثیر دارد که مقدارش از  3پارامتر دیگر
کمتر باشه .
به روابط زیر دقت کنید :
1
𝑍𝐻𝑀= 704
𝑖𝐶 × 𝐻𝑇𝑅 × 𝜋2

= )امیتر مشترک(𝑖𝑐𝐹

که در رابطه ی باال :
𝑅𝑇𝐼 = 𝑅𝑠‖𝑅1‖𝑅2‖𝑅3‖𝐵𝑟𝑒 =1‖15𝑘‖15𝑘‖30𝑘‖2.3𝑘 = 0.9 Ω
𝐹𝑃𝐶𝑖 = 𝐶𝑏𝑒 + (1 − 𝐴𝑉)𝐶𝑏𝑐 = 6𝑃𝐹 + (49) × 5𝑃𝐹 = 251
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𝑍𝐻𝑀= 940

1
𝑂𝐶 × 𝑂𝐻𝑇𝑅 × 𝜋2

= )امیتر مشترک(𝑜𝑐𝐹

که در رابطه ی باال :
𝑅𝑇𝑂 = re = 15.4Ω
1
𝐹𝑃)𝐶 = 6𝑃𝐹 + 5𝑃𝐹 = 11
𝑐𝑏 𝑉𝐴

𝐶𝑜 = 𝐶𝑏𝑒 + (1 −

1
𝑍𝐻𝑀= 940
) 𝑐𝑏𝐶 2𝜋 × 𝑟𝑒 × (𝐶𝑏𝑒 +

= )امیتر مشترک(𝑒𝑓𝐹ℎ

همان طور که مالحظه می کنید در بخش اول تقویت کننده فرکانس )امیتر مشترک(𝑖𝑐𝐹 از بقیه ی فرکانس ها
کمتر است و می تواند برای فرکانس قطع باالی طبقه ی اول تقویت کننده انتخاب شود .
اما اشتباه نکنید ! هنوز کار تمام نشده است  .چون تقویت کننده ی ما دارای یک طبقه ی امیتر مشترک و
یک طبقه ی بیس مشترک است به طور صد در صدی فرکانس قطع باالی طبقه ی بیس مشترک هم در
فرکانس قطع کل تقویت کننده تاثیر به سزایی دارد .
پس تصمیم می گیریم و پارامتر های فوق را برای طبقه ی بیس مشترک هم محاسبه می کنیم و نتیجه را
مشاهده خواهیم کرد :
1
𝑍𝐻= 2G
𝑖𝐶 × 𝐻𝑇𝑅 × 𝜋2

= )بیس مشترک(𝑖𝑐𝐹

که در رابطه ی باال :
𝑅𝑇𝐼 = re = 15.4 Ω
𝐹𝑃𝐶𝑖 = 𝐶𝑏𝑒 = 6

به رابطه ی روبرو دقت شود  .مهم است

𝑍𝐻𝑀= 43

1
𝑂𝐶× 𝑂𝐻𝑇𝑅×𝜋2

= )بیس مشترک(𝑜𝑐𝐹

که در رابطه ی باال :
𝑅𝑇𝑂 = 750‖50𝐾 = 739Ω
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1
𝐹𝑃)𝐶 = 5
𝑐𝑏 𝑉𝐴
1
𝑍𝐻𝐺= 20
) 𝑐𝑏𝐶 2𝜋 × 𝑟𝑒 × (𝐶𝑐𝑒 +

𝐶𝑜 = (1 −

= )بیس مشترک(𝑒𝑓𝐹ℎ

نتیجه گیری :
همان طور که محاسبات را مشاهده کردید  ،ابتدا پارامتر های طبقه ی امیتر مشترک را
محاسبه کردیم و بعد پارامتر های طبقه ی بیس مشترک را محاسبه کردیم .
در این محاسبات آن پارامتری که از همه کوچکتر بدست آمده است فرکانس قطع باالی ما و
در نهایت پهنای باند سیستم ما را مشخص و تعیین می کند .
با توجه به محاسبات پارامتر )بیس مشترک(𝑜𝑐𝐹 با مقدار  43MHZبه عنوان پهنای باند سیستم
بر گزیده می شود .
این مقدار با مقداری که از شبیه سازی سیستم مشاهده کردیم همخوانی دارد و تاییدی است
بر محاسبات ما.

مرحله ی بعد ارتقاء سیستم می باشد .
یعنی محاسبه کنیم که آیا می توانیم پهنای باند سیستم را با ثابت نگه داشتن توان مصرفی
تقویت کننده باالتر ببریم یا نه .
همان طور که از رابطه ها و محاسبات باال متوجه شدیم عاملی که روی پهنای باند نهایی ما
تاثیر نهایی را گذاشت پارامتر  FCOبود .
برای اینکه پهنای باند را بیشتر کنیم باید مقدار 𝑂𝑇𝑅 و 𝑜𝐶 طبقه ی بیس مشترک را کوچکتر و
کوچکتر کنیم تا به پهنای باند بیشتری دست پیدا کنیم .
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چون ترانزیستور های ما ثابت هستند پس امکان اینکه مقدار  COرا تغییر بدهیم وجود ندارد .
پس تنها راه افزایش پهنای باند کاهش مقاومت بار است .
می خواهیم ببینیم می توانیم پهنای باند را به  200مگا هرتز افزایش بدهیم یا نه ؟
پس به شکل زیر عمل می کنیم :

1
𝐹𝑃2𝜋 × 𝑅𝑇𝐻𝑂 × 5

= 𝑍𝐻𝑀200

1
= 160 Ω
𝑍𝐻𝑀2𝜋 × 5𝑃𝐹 × 200

= 𝑂𝐻𝑇𝑅

با توجه به رابطه ی باال اگر مقدار  RTHOرا برابر  160اهم قرار دهیم باید پهنای باند به  200مگا هرتز
افزایش یابد .
برای اینکه این مقدار  RTHOبرابر  160اهم شود باید مقاومت بار را از  50کیلو اهم کمتر و کمتر کنیم .
مقدار دقیق آن را به شکل زیر محاسبه می کنیم :
𝐿𝐿𝑅 × 𝐶𝑅
𝐿𝐿𝑅 × 𝐶𝑅 = )𝐿𝐿𝑅 × 𝑂𝐻𝑇𝑅( → (𝑅𝑇𝐻𝑂 × 𝑅𝐶) +
𝐿𝐿𝑅 𝑅𝐶 +

= 𝐿𝐿𝑅‖ 𝐶𝑅 = 𝑂𝐻𝑇𝑅

)𝐶𝑅 × 𝑂𝐻𝑇𝑅( = )𝐿𝐿𝑅 × 𝑂𝐻𝑇𝑅( (𝑅𝑇𝐻𝑂 × 𝑅𝐶) + (𝑅𝑇𝐻𝑂 × 𝑅𝐿𝐿) = 𝑅𝐶 × 𝑅𝐿𝐿 → (𝑅𝐶 × 𝑅𝐿𝐿) −

(𝑅𝑇𝐻𝑂 × 𝑅𝐶) 160 × 750
=
= 203 Ω
(𝑅𝐶 − 𝑅𝑇𝐻𝑂) 750 − 160

= 𝐿𝐿𝑅

البته توجه کنید با کاهش مقدار  RLLمقدار بهره ی سیستم کاهش پیدا می کنید و در ازای آن مقدار
پهنای باند افزایش پیدا می کند .
نکته » حاصل ضرب بهره در پهنای باند برابر مقدار ثابت  FTمی باشد .
 FTفرکانسی است که بهره ی ترانزیستور در آن به شدت کاهش پیدا می کند .
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اثبات محاسبات را می توانیم در نرم افزار  HSPICEو در عکس زیر مشاهده کنیم :

همان طور که مشاهده می کنید با افزایش پهنای باند دامنه ی ولتاژ خروجی به ازای همان ولتاژ ورودی
کاهش پیدا کرده است .
در زیر نمودار بهره و پهنای باند را مشاهده می کنید :
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همان طور که گفتیم باید حاصل ضرب  BW*AVبرابر مقدار ثابتی باشد )FT(.
در آزمایش قبل مقدار بهره در حدود  48بود و مقدار پهنای باند در حدود  43مگاهرتز محاسبه و اندازه
گیری شد .
ضرب این دو پارامتر تقریبا  2064می شود.
حال در آزمایش کنونی که مقدار بار را کم کردیم مقدار پهنای باند  200مگا هرتز شد و مقدار بهره تقریبا
 10می باشد .
ضرب این دو مقدار عبارت  2000را به صورت تقریبی خواهد داد .
با توجه به صحبت های مذکور متوجه می شویم که تقریبا اعداد به دست آمده با درصد خیلی کمی با هم
برابر هستند و کار ما و طراحی ما را اثبات می کنند .
هم چنین می توان از صحبت های باال نتیجه گرفت که اگر  FTکاهش پیدا کند هر دو مقدار پهنای باند و
بهره کاهش پیدا خواهد کرد .
کاهش  FTبه افزایش  reمرتبط است  .و افزایش  reبه کاهش ولتاژ تغذیه مرتبط است .
پس با کاهش ولتاژ تغذیه بهره و پهنای باند سیستم و تقویت کننده هم زمان کاهش پیدا می کند .

فایل مذکور فایل اولیه و مقدماتی ای بود که به محضر شما خوانندگان محترم رساندم .
در صورت داشتن هر گونه سوال و توضیحات دقیق تر فایل های بعدی قابل ارائه می باشد .

ممنون از شما
09127266037
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