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Hspiceمراحل کار در 

netlistنگارش مدار به صورت 

فراخوانی کتابخانه مورد نظر

نوع تجزیه و تحلیلتعیین 

تعیین ورودی ها و خروجی ها

اجرای برنامه و مشاهده خروجی
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netlistنگارش مدار به صورت 

sp: پسوند فایل ورودی•

notepadنگارش فایل بوسیله نرم افزارهای نگارش متن مانند •

(case intensitive! )به حروف بزرگ و کوچکHspiceعدم حساسیت •

در اول خط*کامنت گذاری بوسیله استفاده از عالمت •

!التین باشدحرف اول نام فایل باید حرف •
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netlistنگارش مدار به صورت 

:netlistساختار کلی فایل •

عنوان دلخواه برای مدار: خط اول•

...برنامه شامل تعریف المان، فراخوانی کتابخانه، نوع آنالیز و: خطوط میانی•

end.: خط آخر•

:تعریف المان•

• نام المان المان گره های  مشخصات المان
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تعریف المان دوسر

• الماننام  N+     N- مقدار

•N+ و مثبت سر نشان دهندهN- المانسر منفی

رای ب( عدد یا حروف)نوع المان و پسوندنشانگر حاصل ترکیب یک حرف التین : الماننام •
نوع در مداربا دیگر المان های هم کردن متمایز 

.حروف انجام می گیرداز اعداد یا بوسیله استفاده گذاری گره نام •

.است( ولتاژ صفر)زمینبیانگر گره 0وGND ،GROUNDاسامی •
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6حروف التین نشان دهنده نوع المان
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تعریف المان دوسر

• نام المان N+     N- مقدار

وند همچنین میتوان از پس. مقدار المان می تواند عدد مثبت، منفی، اعشاری و نمایی باشد•
.برای نشان دادن مقدار کمک گرفت

•Hspiceاومت و نرم افزاری هوشمند بوده و به طور اتوماتیک به مقادیر نوشته شده برای مق
واحد مناسب را اختصاص می دهد اما امکان عدم تخصیص نیز وجود دارد و بنا ... خازن و

.براین می توان برای اطمینان خاطر به طور دستی واحدها را وارد نمود
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پسوندهای مقادیر المان ها

نام مقدار نام مقدار

M Mili K Kilo

U Micro MEG Mega

N Nano G Giga

P Pico(10-12) T Tera(1012)

F Femto(10-15)
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9واحد های مقادیر المان
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تعریف المان دوسر

:1مثال•

• R1         1            GND             1k

• C1          vin        2                    2p

• L1          0             4                   0.2mH

:نمایش داده می شودICاین کمیت با . برای خازن ها و سلف ها میتوان ولتاژ و جریان اولیه تعیین نمود•

:2مثال•

• C1          vin        2  2p                 IC=2v

• L1          0         4         0.2mH          IC=1MA
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:برای دریافت مطالب آموزشی به آدرس زیر مراجعه فرمایید
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