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DERS NOTLARI
Öğr.Gör. Yüksel Tokur - Öğr.Ercan Uygun - Öğr.Gör Fatih Tamer

UYARI:
“Bazı menüleri derslerde görmemişseniz programın EDUCATION ve PROFESSIONAL
versiyonları arasındaki farkdan dolayıdır. Sınavlarda ortak olan menüler ve komutlarla
ilgili sorular gelecektir”
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MULTISIM 9
BÖLÜM 1: KULLANICI ARABİRİMİ
Bu bölümde Multisim9 kullanıcı arabirimindeki temel işlemler anlatılmaktadır.
Multisim programının kullanıcı arabirimi aşağıdaki temel elemanlardan ibarettir.

Menüler, kullanılmak istenen tüm fonksiyonlar için komutların bulunduğu yerdir.
Standart araç çubuğu, en çok kullanılan fonksiyonlara ait butonları içerir.
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Instruments araç çubuğu, her bir ölçü aleti için butonlar içerir.
Component araç çubuğu, şemalarınıza yerleştirmek için Multisim veritabanından seçeceğiniz
komponentlere ait butonlar içerir.
Circuit window ( veya workspace, çalışma alanı), devre tasarımlarının yapıldığı yerdir.
Status bar, o anda yapılan işlemle ilgili yararlı bilgiler verir ve kursörün (imlecin) o anda
bulunduğu yeri tanımlar.
Design toolbox, bir projedeki farklı türdeki dosyalardan (şematik, PCB, rapor vb.) yararlanmak
için kılavuzluk eder, şematik hiyerarşi görünümündedir, farklı katmanları gösterir veya gizler.
1.1. Araç çubukları:
Multisim içinde mevcut olan araç çubukları aşağıda listelenmiştir.








Standart araç çubuğu
Main araç çubuğu
View araç çubuğu
Components araç çubuğu
Virtual araç çubuğu
Grafik Annotation araç çubuğu
Instruments araç çubuğu

Not: Yukarıdaki araç çubuklarından multisim ekranında görünmeyen varsa, o zaman “view”
menüsünden “Toolbars” seçeneği seçilir, açılan alt menüden gösterilmek istenen araç çubuğu
isminin üzerine gelerek mouse ile tıklanır.
1.1.1. Standart Toolbar (Standart Araç Çubuğu)
Standart araç çubuğu, en çok kullanılan komutlara ait butonları içerir.

Standart araç çubuğundaki butonlar aşağıda tanımlanmıştır.
Buton

Açıklama
New (Yeni). Yeni bir dosya oluşturmak için kullanılır.
Open (Aç). Varolan dosyayı açmak için kullanılır.
Save (Kaydet). Üzerinde çalışılan aktif devreyi kaydeder.
Print (Yazdır). Aktif olan devrenin yazıcıdan çıktısını alır.
Print Preview (Baskı Önizleme). Devreler yazıcıdan çıkarılacağı zaman
önizleme amacıyla kullanılır.
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Cut (Kes). Seçilen elemanları keser ve windowsun hafızasına (clipboarda)
yerleştirir.
Copy (Kopyala). Seçilen elemanları kopyalar ve windowsun hafızasına
(clipboarda) yerleştirir.
Paste (Yapıştır). Kes veya Kopyala işlemiyle windowsun hafızasına
(clipboarda) alınan elemanları imlecin bulunduğu yere yapıştırır.
1.1.2. Main Toolbar (Main Araç Çubuğu)

Main araç çubuğundaki butonlar aşağıda tanımlanmıştır.
Buton

Açıklama
Toggle Design Toolbox. Design Toolbox’ı açar veya kapatır.
Toggle Spreadsheet View. Multisim ekranının alt tarafında, kullanılan
komponentlerle ilgili detaylı bir tablodur. Bu tablonun ekrana getirilmesini
veya ekrandan kaldırılmasını sağlar.
Database Manager. Veritabanı yöneticisi diyalog kutusunu gösterir.
Create Component. Komponent sihirbazını gösterir.
Run/Stop Simulation. Aktif olan devrenin simülasyonunu başlatır veya
durdurur.
Grapher/Analyses. Aktif olan devrede analiz yapmak için ya da grafikleri
görmek için kullanılır.
Postprocessor. Postprocessor diyalog kutusunu gösterir. Postprocessor,
analiz yaparken denklemlerin sonuçlarını hesaplar ve bunların grafiksel
olarak gösterilmesini veya yazıcıdan çıkarılmasını sağlar
Electrical Rules Checking. Çalışılan devredeki elektriksel bağlantıları
kontrol eder bağlantı hatalarını tespit eder.
Back Annotate from Ultiboard. Ultiboard programında çizilmiş olan
devreler multisime aktarılırken, devrelerde değişiklik yapılmasına izin verir.
Forward Annotate. Multisimde çizilmiş olan şematik dosyaları ultiboarda
aktarılırken değişiklik yapılmasına izin verir.
In Use List. Çalışılan aktif devredeki komponent listesini gösterir.
Help (Yardım). Yardım dosyasını görüntüler.
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1.1.3. View Toolbar (Görünüm Çubuğu)

View (görünüm) araç çubuğundaki butonlar aşağıda açıklanmıştır.
Buton

Açıklama
Toggle Full Screen. Tam ekran görünümüdür. Sadece çalışma alanını
gösterir. Menüleri ve araç çubuklarını kapatır.
Increase Zoom. Aktif olan devreyi büyüterek gösterir.
Decrease Zoom. Büyültülmüş olan devreyi küçülterek gösterir.
Zoom Area. Mouse ile seçilen bir alanı büyütür.
Zoom Fit to Page. Çalışma alanındaki tüm devreleri gösterebilecek şekilde
küçültür.

1.1.4. Components Toolbar (Malzeme Araç Çubuğu)

Components araç çubuğundaki butonlar aşağıda açıklanmıştır. Her bir buton seçildiğinde ilgili
butonun altında kendi grubundan malzeme seçimi yapılabilecek bir pencere ekrana gelir.
Buton

Açıklama
Source (Kaynak). Kaynak seçimi yapılır (DC, AC, Üç fazlı vb.)
Basic (Temel). Direnç, Kondansatör, Röle, anahtar gibi temel malzeme
gruplarının seçimi yapılır.
Diode. Diyot grubu malzemelerin seçimi yapılır.
Transistor. Transistör grubu malzemelerin seçimi yapılır.
Analog. Op-amp lar gibi analog malzemelerin seçimi yapılır.
TTL. TTL yapıya sahip malzemelerin seçimi yapılır.
CMOS. CMOS yapıdaki malzemelerin seçimi yapılır.
Miscellaneous Digital. Çeşitli dijital devre elemanlarının seçimi yapılır.
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Mixed. İçerisinde hem analog, hem de dijital bulunduran malzemelerin
seçimi yapılır.
Indicator. Voltmetre, ampermetre, lamba gibi göstergelerin seçimi yapılır.
Miscellaneous. Voltaj regülatörü,
malzemelerin bulunduğu gruptur.

sigorta,

optokuplör

gibi

çeşitli

Electromechanical. Elektromekanik malzemelerin seçimi yapılır.
RF. Radyo frekans malzemelerinin seçimi yapılır.
Place Hierarchical Block. Kayıtlı bulunan hiyerarşik blokları açar.
Bus. Çoklu hatların çizilmesini sağlar.
1.1.5. Instruments Toolbar (Ölçü Aletleri Araç Çubuğu)
Ölçü aletleri araç çubuğundaki butonların işlevleri aşağıda açıklanmıştır.
Buton

Açıklama
Multimetre.
Function Generator
Wattmeter
Oscilloscope
Four Channel Oscilloscope
Bode Plotter
Frequency Counter
Word Generator
Logic Analyzer
Logic Converter
IV Analyzer. Diyot, transistör gibi komponentlerin akım-gerilim eğrilerini
çizer.
Distortion Analyzer. Sinyallerdeki bozulmaları ölçer.
Spectrum Analyzer. Zaman boyutunda osiloskopun yaptığı işi frekans
boyutunda bu cihaz yapar. Frekans genliğini ölçer.
Network Analyzer. Genellikle yüksek frekanslarda çalışma için yapılmış
devreleri karakterize etmek için kullanılır.
Measurement Probe. Çalışılan şematik devre üzerinde herhangi bir hattın
üzerindeki gerilim, akım, frekans gibi büyüklükler ölçülmek istendiğinde o
hattın üzerine bu probe Mouse ile yerleştirilir.
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1.2. Multisim Menüleri
Multisim içerisinde aşağıdaki menüler bulunur.
• File Menüsü
• Edit Menüsü
• View Menüsü
• Place Menüsü
• Simulate Menüsü
• Transfer Menüsü
• Tools Menüsü
• Reports Menüsü
• Options Menüsü
• Window Menüsü
• Help Menüsü
1.2.1. File Menüsü
File menüsü, çalışılan dosyalarla ilgili, açma, kaydetme, yazıcıdan çıktısının alınması gibi
işlemlerin yapıldığı menüdür. File menüsünün altındaki komutlar aşağıda açıklanmıştır.
New Shematic Capture (Yeni Şematik Dosya açma): Devre tasarımlarının yapılabilmesi için
yeni, boş bir çalışma sayfası açar. Açılan dosyanın ismi “Circuit”dir. Dosya kaydedildiği zaman
Circuit ismi yerine kaydedilirken verilen isim gelir.
Open (Aç): Daha önceden oluşturulmuş, bilgisayarda kayıtlı multisim dosyalarını açar.
Open Samples (Örnek Dosya Aç): Multisimin yüklü olduğu klasördeki örnek dosyaların
bulunduğu bölümden multisim hafızasındaki örnek dosyaları açar.
Close (Kapat): Aktif olan multisim dosyasını kapatır. Eğer dosya üzerinde değişiklik yapılmışsa
kapatırken dosyanın kaydedilmek istenip istenmediğini sorar.
Close All (Tümünü Kapat): Açık olan tüm devre dosyalarını kapatır. Yine burada da son
kaydedilmeden sonra değişiklik yapılmışsa değişikliklerin kaydedilmek istenip istenmediğini
sorar.
Save (Kaydet): Üzerinde çalışılan, aktif olan devre dosyasını kaydeder. Eğer ilk defa
kaydedilecekse, ekrana Save As (Farklı Kaydet) diyalog penceresi gelir. Buradan dosyanın
kaydedileceği klasör seçilir, dosyaya bir isim verilir ve kaydedilir.
Save As (Farklı Kaydet): Aktif olan devreyi orijinalini değiştirmeden farklı bir isimle kaydeder.
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Save All (Hepsini Kaydet): Açık olan tüm multisim devre dosyalarını kaydeder.
New Project (Yeni Proje): Tasarlanan devreyle ilişkili olan dosyalarında grup şeklinde beraber
bulunduğu proje dosyası oluşturur.
Open Project (Proje Aç): Bilgisayarda varolan, daha önceden kaydedilmiş proje dosyasını açar.
Save Project (Projeyi Kaydet): Çalışılan projeyi kaydeder.
Close Project (Projeyi Kapat): Açık olan proje dosyasını kapatır.
Version Control: Proje dosyalarının yedeğini alır. Daha sonraki bir zamanda tekrar “Restore”
komutuyla yedekten çağrılabilir.

Print (Yazdır): Tüm Windows uygulamalarında olduğu gibi standart olan “print” diyalog
penceresini açar. Buradan yazıcı ve yazdırma aralığı seçilerek dosyaların çıktısı alınır.
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Print Preview (Baskı Önizleme): Yazıcıdan çıktı alınmadan önce dosyaların kağıtta nasıl
görüneceğine bakılır.
Print Options / Printer Setup (Yazdırma Seçenekleri / Yazıcı Ayarları): Yazıcı seçimi, kağıt
boyutu gibi ayarların yapıldığı seçenektir.
Print Options / Print Circuit Setup (Yazdırma Seçenekleri / Yazdırma Devre Ayarları):
Kağıt boşlukları, devrenin kağıda yatay veya dikey yazdırılacağı, devre kağıda çıkarılırken
büyütme küçültme oranı gibi ayarların yapıldığı yerdir. Yapılan ayarlar sadece aktif olan devre
için geçerlidir.

Print Options / Print Instruments (Yazdırma Seçenekleri / Ölçü Aletleri): Aktif olan
devredeki ölçü aletlerinden bir kısmının veya tamamının değerlerinin yazıcıdan çıkarılmasını
sağlar.

Recent Circuits: Üzerinde çalışılmış ve kaydedilmiş son 8 dosyanın ismi görünür. Eğer o
dosyalardan herhangi biri tekrar açılmak istenirse isminin üzerine mouse ile tıklanır.
Recent Projects: Üzerinde çalışılmış ve kaydedilmiş son 8 proje dosyasının ismi görünür. Eğer
o dosyalardan herhangi biri tekrar açılmak istenirse isminin üzerine mouse ile tıklanır.
Exit (Çıkış): Açık olan tüm devre dosyalarına ait pencereleri kapatır ve multisim programından
çıkar. Eğer açık olan dosyalardan kaydedilmemiş olan varsa kaydedilip kaydedilmeyeceğini
soran bilgi mesajı ekrana gelir.
1.2.2. Edit Menüsü
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Edit menüsü, keme, kopyalama yada seçme gibi komutları içerir. Eğer ilgili komut o an için
kullanılabilir değilse, o zaman komut ismi donuktur. Üzerine gelip tıklandığında komut
çalışmaz.
Undo (Geri Al): Son yapılan işlemi geri alır.
Redo (Yinele): Son yapılan geri alma işleminden vazgeçilip tekrar son durumu yinelemek için
kullanılır.
Cut (Kes): Seçilen komponent, devre veya yazıları keserek windowsun clipboardına alır.
Kesilen nesneler daha sonra istenilen yere yapıştırılabilir.
Copy (Kopyala): Seçilen komponent, devre veya yazıları kopyalar. Seçilen nesneler windowsun
clipboardına alınır. Daha sonra yapıştır komutu kullanılarak kopyalanan nesneler istenilen yere
yapıştırılır.
Paste (Yapıştır): Kes veya kopyala komutuyla clipboarda alınmış nesneleri kursorün bulunduğu
yere yapıştırır.
Delete (Sil): Seçilen komponent veya yazıları silerek ekranı temizler. Silinen nesneler clipboarda
alınmaz.
Select All (Tümünü Seç): Aktif olan devre dosyasındaki tüm nesneleri seçer.
Delete Multi Page (Çoklu sayfa Sil): Birden fazla sayıda çalışma sayfasına sahip dosyalarda
çoklu sayfaları silmek için Delete Multi Page diyalog penceresini ekrana getirir.

Aktif olan devre dosyasına ait diğer sayfalardan hangisi silinmek isteniyorsa seçilir ve OK
düğmesi tıklanır.
Paste As Subcircuit (Alt devre olarak yapıştır): Clipboarda alınan nesnelerin bir alt devre
olarak yapıştırılmasını sağlar. Yapıştırma işlemi yapılırken oluşturulacak alt devreye isim
verilmesi istenir.
Find (Bul): Aranan bir komponentin bulunması için bul diyalog penceresini ekrana getirir.
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Arama yaparken şu adımlar takip edilir.
a) Ekrana gelen pencerede “Find What” yazan yere aranan komponentle ilgili bilgi girişi yapılır.
Bir komponent aranırken şunlara dikkat edilmelidir:
 “Find What” alanına “V1” girilirse, ismi V1 olan komponenti bulur.
 V1 yazılırsa, ismi V1 ile başlayan komponentleri (V1,V10,V11, V12 vs.) bulur.
 *1 yazılırsa, son karakteri 1 olan (1 ile biten) komponenti bulur.
 V* yazılırsa, ilk karakteri V olan (V ile başlayan) komponenti bulur.
 *V* yazılırsa, içerisinde V karakterini bulunduran komponentleri bulur.
 Eğer aramada ? kullanılırsa, ? tek bir karakterin yerine geçer. Örneğin; R? Yazılırsa R1, R2,
R3 gibi R karakterinin yanında tek bir karakter daha bulunan komponentleri bulur, ancak R12
nesnesini bulamaz. R?? Yazılırsa ancak R12’yi bulabilir.
b) Search for bölümünden aramayla ilgili aşağıdaki seçeneklerden birisi seçilir.
 All: Find What bölgesine yazılan metin çalışılan sayfadaki tüm nesneler içinde
(komponentler, hatlar vs.) aranır.
 Parts: Find What bölgesine yazılan metin sadece komponentler içinde aranır.
 Nets: Find What bölgesine yazılan metin sadece komponentleri birbirine bağlayan hatlar
içinde aranır.
 Off-Page Connectors: Yazılan metin sayfalar arasında yapılan bağlantılar içinde aranır.
 HB/HS Connectors: Yazılan metin alt devreler veya hiyerarşik bloklar içinde aranır.
c) Search Options bölümünde aranan nesnenin nerede aranacağıyla ilgili seçimler yapılır.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
 Current Sheet: O anda aktif olan sayfa içerisinde arama yapar.
 Current Design: Aktif olan dosyada arama yapar.
 All Open Sheets: Açık olan tüm sayfalarda arama yapar.
 All Open Design: Açık olan tüm dosyalarda arama yapar.
d) İsteğe bağlı olarak, Search options bölümünde bulunan aşağıdaki iki onay kutusundan birisi
veya ikisi birden seçilebilir:
 Match Case:
 Match Whole Word Only: Yazılan metnin olduğu gibi aranması istenen durumlarda bu
seçenek seçilebilir. Örneğin; bu seçenek seçili değilse ve 1 yazılmışsa, içerisinde 1 geçen tüm
nesneler (R1, V1, C1, R12 gibi) bulunur. Eğer seçenek işaretlendikten sonra arama yapılırsa,
sadece tanımı 1 olan nesneler bulunur.
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e) Find butonuna basılır. Arama sonucu ekranın alt tarafında bulunan spreadsheet view
bölümünde görünür. Buradan istenen nesnenin üzerine Mouse ile çift tıklama yapılarak seçilen
komponent çalışma sayfasında bulunur.

Graphic Annotation (Grafik Eklentileri): Grafik ekleme ile ilgili çeşitli seçenekleri gösterir.

a) Pen Color (Çizgi Rengi): Grafik çizimleri yaparken kullanılacak olan rengi seçmek için renk
paleti ekrana gelir. İstenen renk seçilerek OK düğmesine basılır.

b) Pen Style (Çizgi Stili): Çizim yapılırken kullanılacak çizgi tipi (sürekli, kesik, noktalı kesik
gibi) buradan belirlenir.
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c) Fill Color (Dolgu Rengi): Dikdörtgen gibi grafik elemanlarının dolgu rengi değiştirilmek
istendiğinde kullanılır. Ekrana gelen renk tablosundan dolgu rengi seçilerek Tamam düğmesine
basılır.

d) Fill Type (Dolgu Tipi): Dikdörtgen gibi grafik elemanlarının dolgu tipini değiştirmek için
kullanılır.

e) Arrow (Oklar): Çizilen çizgilere ok eklemek istendiğinde kullanılır.

Order: Seçilen grafik nesnesinin diğer nesnelerin önüne getirilmesi veya arkasına gönderilmesi
işlemini yapar.

Assign to Layer (Layer Atamak): Çizilmiş olan bir grafik nesnesinin hangi katmanda olacağını
belirler.
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Layer Settings (Katman Ayarları): Visibility diyalog kutusunu
gösterir. Sheet properties (sayfa özellikleri) sekmesinin içinde
bulunan ayarlar buradan düzenlenir. Multisim içinde standart olarak
bulunmayan yeni bir katman (layer) da buradan eklenebilir..

Orientation (Yönlendirme): Seçilen eleman veya komponentin
yönünün değiştirilmesiyle ilgili seçenekleri gösterir.

Title Block Position (Antet Bloğu Yeri): Çalışma sayfalarında antet kullanılmak istendiğinde,
antetin yerini belirlemek için kullanılır.

Edit Symbol/Title Block (Sembol / Antet Düzenle): Seçilen sembolün veya kullanılan antetin
değiştirilebilir özelliklerini düzenlemek için kullanılır.
Font: Multisimde kullanılan fontları değiştirmek için kullanılır. Aynı özellik Properties komutu
içindeki font sekmesiyle de yapılabilir.
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Comment (Açıklama): Tasarımın herhangi bir yerine açıklama eklenmiş ise, eklenen
açıklamanın düzenlenmesi için kullanılır.
Forms: Tasarlanan devrelerle ilgili sorular içeren formlar oluşturmak veya düzenlemek için Edit
Forms diyalog penceresini gösterir.
Properties (Özellikler): Seçilen komponentle ilgili özelliklerin düzenlendiği diyalog
penceresini gösterir. Eğer seçilen herhangi bir nesne yoksa o zaman aktif olan çalışma sayfasıyla
ilgili özellikler ekrana gelir.
Eğer Bir nesne seçilmiş ise aşağıdaki görüntü ekrana gelir.
Seçilen nesnenin değeri, referans tanımlaması, pin
numaraları
gibi
özelliklerinin
görüntülenmesi
ve
değiştirilmesi buradan yapılır. Seçilen nesnenin üzerine
Mouse ile çit tıklama yapılarak ta aynı diyalog penceresi
açılabilir.

Seçilmiş herhangi bir komponent yok ise o zaman Sheet
properties (sayfa özellikleri) diyalog penceresi ekrana gelir.
Circuit sekmesinde devrede kullanılan komponentlerin ve
bunları birbirine bağlayan yolların özelliklerinin ekranda
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görüntülenip görüntülenmemesi ile ilgili seçenekler bulunur. Ayrıca çalışma alanındaki renk
düzenlemeleri de buradan yapılır.
Workspace sekmesinde çalışma sayfasıyla ilgili düzenlemeler bulunur. Izgara şeklindeki
noktaların görüntülenip kaldırılması, çalışma sayfası kenarlıklarının görünmesi veya gizlenmesi,
kullanılan kağıdın boyutları ve yerleşimi ayarları buradan yapılır.
Wiring sekmesinde hatların kalınlığı ile ilgili düzenlemeler yapılır.
Font sekmesinde, çalışılan sayfadaki kullanılan komponentlere ve yazılara ait font düzenlemeleri
yapılır.
1.2.3. View Menüsü
View menüsü, çalışma sayfasındaki araç çubukları, sayfa sınırları, ızgara gibi elemanların
gösterilmesi veya gizlenmesi ile ilgili komutları içerir.
Full Screen (Tam Ekran):Ekranda hiçbir araç çubuğu, menü olmadan çalışma sayfasını tam
ekran görünümünde gösterir.
Parent Sheet (Ana Sayfa): Eğer bir tasarıma ait alt devrede çalışılıyorsa, ana devre sayfasına
dönmek için bu komut kullanılır.
Zoom In: Devrelerin ekranda büyültülerek görüntülenmesini sağlar.
Zoom Out: Devrelerin ekrandaki görüntüsünü küçültür.
Zoom Area: Mouse tarafından bir dörtgen içerisinde çevrelenen devre parçalarının büyültülerek
ekranda görünmesini sağlar.
Zoom Fit to Page: Tüm çalışma sayfasının ekranda tek bir sefere görünmesi için küçültülmesini
veya büyültülmesini sağlar
Zoom to Scale: Büyültme küçültmenin, oranı kullanıcı tarafından belirlenerek yapılmasını
sağlar.

Show Grid: Devre tasarımları yaparken arka planda ızgaranın görünmesini veya gizlenmesini
sağlar. Izgaranın görünmesi elemanların yerleştirilmesinde kolaylık sağlar.
Show Border: Çalışma sayfasının sınırlarındaki çerçevenin görünmesini veya gizlenmesini
sağlar.
Ruler Bars: Çalışma alanının dışında, üst ve sol tarafta cetvelin görünmesini sağlar.
Status Bar (Durum Çubuğu): Multisim ekranının en alt tarafında bulunan status bar’ın (durum
çubuğunun) görünmesini veya gizlenmesini sağlar.
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Design Toolbox: Design toolbox’ı gösterir veya gizler
Spreadsheet View: Ekranın alt tarafında bulunan tabloyu gösterir veya gizler.
Circuit Description Box: Tasarlanan devrelerle ilgili açıklamalar yapılmasını veya yapılan
açıklamaların okunmasını sağlayan açıklama penceresini ekrana getirir veya gizler.
Toolbars (Araç Çubukları): Ekranda görünmesi istenen veya istenmeyen araç çubukları
buradan ayarlanır.

Comment/Probe: Tasarlanan devrenin herhangi bir yerine küçük bir açıklayıcı not eklenmişse
veya Bir ölçü probu bağlanmışsa, bunların bilgilerinin ekranda görünmesini veya gizlenmesini
sağlar.
Grapher: Simulasyonla elde edilen analiz sonuçlarının görüntülenmesini veya gizlenmesini
sağlar.
1.2.4. Place Menüsü
Place menüsü, çalışma sayfasına eklenecek malzemeler ve komponentlerle ilgili komutlar içerir.
Component: Devre tasarımı yaparken kullanılacak komponentlerin multisim veritabanından
seçilerek ekrana getirilmesini sağlar.

Junction: Devre üzerinde istenilen herhangi bir yere bağlantı noktası eklemek için kullanılır.
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Wire: Çalışma sayfasında hiçbir komponentle bağlantısı olmayan hatlar çizmeye yarar.
Bus: Çalışma sayfasında birden fazla bağlantı yolunun tek bir hat şeklinde gösterilmesiyle
oluşan bus’lar eklemek için kullanılır.
Connector: Çalışma alanına çeşitli konnektörler eklemek için kullanılır.

HB/SC Connector: Bir alt
bağlantılar için kullanılır.

devre kullanıldığı zaman, alt devre ile ana devre arasındaki

Off-Page Connector: Birden çok sayfalı tasarımlarda sayfalar arası bağlantı yapmak için
kullanılır.
Bus HB/SC Connector: Ana devre ile alt devreler arasında bus bağlantısı oluşturmak için
kullanılır.
Bus Off-Page Connector:Birden çok sayfalı tasarımlarda sayfalar arasında bus bağlantısı
yapmak için kullanılır.
Hierarchical Block From File: Bilgisayarda kayıtlı herhangi bir multisim dosyasını aktif olan
sayfaya bir alt devre olarak eklemek için kullanılır.
Replace by Hierarchical Block: Seçilen komponentlerin yeni bir dosya olarak kaydedilmesini
ve aktif olan çalışma sayfası içerisine hiyerarşik blok olarak eklenmesini sağlar.
New Subcircuit: Aktif olan çalışma sayfasına, içerisinde hiçbir elemanı olmayan bir alt devre
eklemek için kullanılır.
Replace by Subcircuit: Seçilen komponentlerin bir alt devre olarak kaydedilmesini ve ana
devreye bir bağlantıyla bağlanmasını sağlar.
Multi-Page: Aktif olan çalışma sayfasına yeni, boş bir sayfa ekler.
Merge Bus: İki adet Bus’ı aynı isim altında birleştirir.
Bus Vector Connect: Çok bacaklı komponentlerin bus’lara bağlanmasında tercih edilen bir
yöntemdir.
Comment: Çalışma alanında devrenin herhangi bir yerine küçük notlar eklemek için kullanılır.
Mouse ile tıklanan yere bir pin atar. Mouse ile bu pinin üzerine gelindiğinde not gözükür. Not
eklenen komponentin yeri değiştirildiğinde notun yeri de otomatik olarak değişir.
Text: Çalışma alanında istenilen herhangi bir yere yazı eklenmesini sağlar.
Graphics: Çalışma alanına grafiksel içerik (dörtgen, daire, düz çizgi, elips gibi) eklemek için
kullanılır.
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Title Block: Çalışma sayfalarına antet blokları eklemek için kullanılır. Komut seçildiğinde antet
bloğunun seçilmesi için diyalog penceresi ekrana gelir. Buradan istenen antet bloğu seçilerek
açılır ve çalışma sayfasına yerleştirilir.

1.2.5. Simulate Menüsü
Tasarlanan devrelerin çalıştırılması ile ilgili komutları içerir.
Run: Tasarlanan devreyi çalıştırır veya çalışmakta olan simülasyonu bitirir. Klavye kısayolu F5
tuşudur.
Pause: Çalıştırılan devrenin simülasyonunu duraklatır. Klavye kısayolu F6 tuşudur.
Instruments: Tasarlanan devrelere ölçü aleti yerleştirmek için kullanılır. Açılır menüdür. Açılan
yan menüden istenen ölçü aleti seçilerek çalışma alanına yerleştirilir.
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Interactive Simulation Settings: Geçici durum analizi yapılabilen ölçü aletleri için (osiloskop,
spektrum analizörü, lojik analizör gibi) ayarlamalar yapılmasını sağlar.

Digital Simulation Settings: Tasarlanan devrelerde dijital komponent kullanıldığı zaman, analiz
yapılırken hızlı ve genel bir analiz mi, yoksa daha doğru, gerçek değerlere daha yakın bir analiz
mi yapılacağını belirler.

Analyses: Tasarlanan devrelerde çeşitli analizler yapmak için gerekli komutları içerir.
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Postprocessor: Postprocessor diyalog penceresini açar. Postprocessor, farklı yollardan yapılmış
birkaç analiz sonucunu birleştirmek veya analiz sonuçlarını hesap için kullanılır. Bu işlemi
gerçekleştirebilmek için kurulan devrede en az bir analizin yapılması gerekir.
Simulation Error Log/Audit Trail: Multisimde devre simülasyonu yapılırken, tüm olaylar bir
dosya altında kaydedilir. Bu komut, simülasyon kayıtlarının gösterilmesini ya d gizlenmesini
sağlar.

XSpice Command Line Interface: Simülasyonun komut satırından çalıştırılmasını sağlayan bir
pencere ekrana getirir.

Load Simulation Settings: Daha önceden yapılmış olan simülasyon ayarlarının kullanılmasını
sağlar.
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Save Simulation Settings: Yapılmış olan simülasyon ayarlarını daha sonra tekrar
kullanılabilmesi için kaydeder.
VHDL Simulation: Multisimin tüm versiyonlarında kullanılmayabilir.
kurulan MultiVHDL yazılımını çalıştırır.

İsteğe bağlı olarak

Probe Properties: Probe Properties diyalog penceresini açar. Buradan Ölçüm probunun renk ve
font bilgilerinin yanında görünmesi istenen büyüklükler ve virgülden sonra gösterilecek basamak
sayısı ayarları yapılabilir.

Reverse Probe Direction: Ölçüm probunun yönünü, dolayısıyla polaritesini değiştirir.
Clear Instrument Data: Simülasyon sırasında ölçü aletleri tarafından tutulan kayıt bilgilerini
temizler.
Global Component Tolerances: Multisim kendi içerisinde ideal olarak adlandırılan ve iç
dirençleri sıfır, çıkış karakteristikleri sabit olan virtual komponentler bulundurur. Bunların yerine
global komponentler kullanılabilir. Global komponentler simülasyon esnasında rasgele
değişkenler üretebilirler. Bu da simülasyon sonuçlarını etkiler. Bundan dolayı global
komponentlerin tolerans ayarlarının yapılması gerekebilir.Bu komutla bu işlemler
gerçekleştirilir.
1.2.6. Transfer Menüsü
Transfer to Ultiboard: Multisimde tasarlanan devrelerin ultiboard baskı devre programına
aktarılmasını sağlar. Bunun için bir netlist file denilen dosya oluşturur.
Transfer to Other PCB Layout: Multisimde tasarlanan devrelerin ultiboard dışında başka baskı
devre programlarına aktarılabilmesi için, aktarılacak programa uygun ağ dosyası (netlist file)
oluşturur.
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Forward Annotate to Ultiboard: Tasarlanan devre dosyaları ultiboarda aktarırken yapılması
gereken bazı değişiklikler olabilir. Bu tür değişikliklerin yapılabilmesi için bir log file denilen
dosya oluşturur.
Backannotate From Ultiboard: Ultiboardda tasarlanan baskı devrelerin multisime aktarılırken
yapılması gereken değişiklikler için (örneğin bir komponentin silinmesi gibi) yapılabilmesi için
bir log file (kayıt dosyası) oluşturur.
Highlight Selection in Ultiboard: Ultiboard programı çalışıyorken multisimde herhangi bir
komponent seçildiğinde, aynı elemanın ultiboardda parlatılmış olarak gözükmesini sağlar.
Export Netlist: Netlist olarak adlandırılan, multisimde tasarlanmış olan devrelerdeki
komponentleri birbirine bağlayan hatların oluşturduğu ağın, farklı bir yerde kullanılabilmesi için
bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar.
1.2.7. Tools Menüsü
Component Wizard: Yeni komponent oluşturma sihirbazı ile multisimde bulunmayan, yeni bir
komponent oluşturmak için kullanılır.
DataBase: Multisim veri tabanındaki komponentlerle ilgili komutlar içerir.

Database/Database Manager: Yeni bir komponent grubu oluşturmak, oluşturulan bu gruba bir
icon eklemek, grup içindeki komponentleri düzenlemek, kopyalamak, silmek gibi işlemlerin
yapılabildiği veritabanı yöneticisini açar.
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Database/Save Component to DB: Seçilen bir komponentte yapılan değişiklikleri kaydeder.

Database/Convert to Database: Multisimin başka versiyonlarında hazırlanmış dosyaların
multisim 9 ‘a uyması için veri tabanını değiştirir.

Database/Merge Database: Başka bir veritabanının içindeki verileri User database veya
Corporate Database içindeki verilerle birleştirir.
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Variant Manager: Multisimde devreleri farklı şekillerde tasarlamak için kullanılır. Bunun için
Variant Manageri ekrana getirir.

Set Active Variant: Yapılan değişik tasarımlardan herhangi birisini aktif yaparak onun üzerinde
simülasyon yapılmasını sağlar.

Circuit Wizard: Hazır devre tasarımları yapılabilecek komutları içerir.
Circuit Wizard/555 Timer Wizard: 555 entegresi kullanarak astable veya monostable (kararsız
veya tek kararlı) zamanlayıcı devre tasarımı yapar.
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Circuit Wizard/Filter Wizard: Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren filtre tasarımları
yapar.

Circuit Wizard/Opamp Wizard: Opamp kullanılarak yapılan eviren yükselteç, evirmeyen
yükselteç, fark yükseltici gibi devre tasarımları yapar.

26

Circuit Wizard/CE BJT Amplifier Wizard: Emiteri ortak yükselteç tasarımı yapar.

Rename/Renumber Components: Devre tasarımı yapılırken komponentlerin yeniden
isimlendirilmesini sağlar.
Replace Component: Tasarlanan devrede bulunan herhangi bir komponent, başka bir
komponentle değiştirmek istendiğinde kullanılır. Bu komutun kullanılabilmesi için değiştirilmek
istenen komponentin seçilmesi gerekir.
Update Circuit Components: Multisimin daha önceki versiyonlarında tasarlanmış bir devre
multisim9 versiyonunda açıldığında devrede bulunan komponentleri multisim9 veritabanına göre
günceller.
Electrical Rules Check: Elektriksel bağlantı hatalarını kontrol etmek için diyalog penceresi
açar.
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Clear ERC Markers: Önceden yapılan ERC denetiminden dolayı çalışma alanında görülen
bağlantı hatalarına ilişkin işaretlemeleri temizler.
Toggle NC Marker: Çalışma sayfasındaki herhangi bir elemanın herhangi bir pinine bağlantı
yapılması istenmiyorsa o zaman o pine bir No Connection (NC) işaretlemesi yapmak için
kullanılır.

Symbol Editor: Yeni bir sembol oluşturulmak istendiğinde veya varolan bir sembol üzerinde
izin verilen ölçüde değişiklik yapılmak istendiğinde sembol düzenleme ekranını açar.
Title Block Editor: Çalışma sayfasına başlık bloğuna (antet) yerleştirilen antetler üzerinde izin
verildiği kadarıyla değişiklik yapmak veya yeni bir blok oluşturmak için title blok editörünü
açar.
Description Box Editor: Çalışılmakta olan devreler için açıklamalar yapmak üzere bir açıklama
penceresi açar. Buradan devreyle ilgili istenen açıklamalar yazılabilir.
Edit Labels: Description Box Editorde oluşturulmuş olan etiketlerin isimlerinin düzenlenmesini
sağlar.

Capture Screen Area: Çalışma alanında kopyalanmak istenen halanın sınırlarını belirlemek için
hazır bir dikdörtgen açar.
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1.2.8. Reports Menüsü
Bill of Materials: Tasarlanan devrede kullanılan komponentlerin listesini verir.

Component Detail Report: Multisim veritabanından seçilen bir komponentle ilgili detaylı bir
rapor verir.
Netlist Report: Devrede kullanılan her bir komponentin bağlantılarıyla ilgili rapor verir.

Cross Reference Report: Aktif olan devrede kullanılan tüm komponentlerin detaylı listesini
verir.
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Schematic Statistics: Tasarlanan devrede kullanılan komponentleri sayısıyla ilgili bir rapor
verir.

Spare Gates Report: İç yapısı lojik kapılardan oluşan entegreler kullanıldığında, ilgili
komponentin kullanılmayan kaplarının listesini verir.
1.2.9. Options Menüsü
Global Preferences: Multisimle ilgili genel ayarların yapıldığı diyalog penceresini açar. Burada
özellikle güç kaynaklarına ait tolerans değerleri vb ayarlanabilir.
Sheet Properties: Çalışılan sayfayla ilgili bazı özelliklerin düzenlenmesi için (LAbellerin
gizlenmesi veya gösterilmesi gibi) Sheet Properties diyalog penceresini açar.
Customize User Interface: Multisim arayüzünün kullanıcının isteğine göre düzenlenmesi için
diyalog penceresi açar.

1.2.10. Options Menüsü
Multisim pencerelerinin görünümü ile ilgili komutları içerir.
New Window: Varolan çalışma sayfasının yeni bir kopyasını oluşturur.
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Cascade: Açık olan devre sayfalarını arka arkaya gelecek şekilde sıralar.
Tile Horizontal: Açık olan çalışma sayfalarını yatayda hizalayarak multisim ekranında
gösterecek şekilde yeniden boyutlandırır.
Tile Vertical: Açık olan çalışma sayfalarını düşeyde hizalayarak multisim ekranında gösterecek
şekilde yeniden boyutlandırır.
Close All: Açık durumda olan tüm çalışma sayfalarını kapatır.
Windows: Windoes diyalog penceresini açar. Bu pencerede açık olan tüm dosyaların isimleri
görünür. Buradan seçilen dosya activate düğmesiyle aktif edilir, close window düğmesiyle de
kapatılır.

Windows (Open Files): Multisimde açık olan dosyaların isimleri alt alta görünür. Buradan
istenen dosya seçilerek aktif edilir.

1.2.11. Help Menüsü
Multisim Help: Multisim yardım dosyasını açar.
Component Reference: Multisim veritabanındaki tüm komponentlerle ilgili yardım dosyasını
açar.
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Release Notes: Multisimin versiyonları ile ilgili yararlı bilgiler içerir.
File Information: File information diyalog penceresini gösterir. Üzerinde çalışılan aktif
multisim dosyası ile ilgili bilgiler verir.

About Multisim: Multisimin versiyon numarası ve seri numarası bu ekranda görünür. Teknik
destek alınırken buradaki bilgiler sorulur.
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BÖLÜM 2. DEVRE TASARIMI

Bu bölümde bir devrenin tasarımı için gerekli koşulların nasıl sağlanacağı, elemanların nasıl
yerleştirileceği, iletken bağlantılarının nasıl ve hangi şartlarda bağlanabileceği, bus yerleştirme,
subcircuit( altdevre, makro devre) yerleştirme gibi tasarım için gerekli bilgiler verilecektir.


SAYFA ÖLÇÜSÜNÜN VERİLMESİ

Devrelerle çalışmaya başlamadan önce çalışma sayfasının (Sheet) bazı ayarlarının yapılması
gerekebilir. Özellikle yazıcıdan çıktı alınması gereken durumlar içinde sayfa ayarlarının doğru
verilmiş olması gerekir. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmek gereklidir.
1. Options > Sheet Properties menüsüne girilir.
2. Açılan menüden Workspace seçilir ve aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir.
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3. Bu kısımda ekran görünümü ve sayfanın boyutları ile ilgili ayarlamalar yapılır.
Sayfanın yatay (Landscape) ya da dikey (Portrait) olup olmadığı ve arkaplandaki
noktaların (grid) görünüp görünmeyeceği belirlenir. Aynı zamanda Custom size
kısmından da sayfanın boyutları ayarlanabilir.
4. Eğer verdiğimiz ayarların Standart olarak program her açıldığında uygulanmasını
istiyorsak “Save as Default” seçeneğini işaretlememiz gerekir. Bu kısımdaki
ayarların bir çoğuna View menüsünden de erişilebilir.
SEMBOL STANDARTLARI

Daha önce de belirtildiği üzere Multisim programı içerisinde devreye yerleştireceğimiz eleman
şekilleri bazı standartlara göre belirlenmiştir. Çizim yapmaya başlamadan önce hangi standarda
göre çizim yapılacağının kontrol edilmesi gerekir. Bunun içinde aşağıdaki adımları takip
etmemiz gerekir.

1. Options > Global Preferences menüsüne girilir.
2. Açılan menüden Parts seçilir. Burada Symbol Standart kısmından ANSI ya da
DIN standardı seçilmelidir. Burada yapılan seçimle örneğin bir direncin normal
direnç olarak mı yoksa kutu biçiminde mi görüneceği belirlenir. Her iki
görünümde aşağıda belirtilmiştir.

 DEVREYE ELEMAN EKLEME AYARLARI
Multisim de devreye eleman ekleme işlemi Component araç çubuğundan elemanın seçilmesi
ile başlar. Ancak eleman ekleme penceresinde de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar
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vardır. Pencerede görüldüğü üzere birden en üstte Database kısmında “devrede
kullanacağımız elemanların hangi veritabanından olduğunu” seçmemiz gerekir. Burada
Master , Corporate ve User olmak üzere üç çeşit veri tabanı bulunur. Master Multisim
programı ile beraber gelen hazır bulunan semboller içerir. Corporate sizin oluşturduğunuz
ve programı kullanan herkesin kullanımına açık olan sembolleri içerir. User ise yine sizin
oluşturduğunuz ancak sadece sizin kullanabileceğiniz elemanları içeren veri tabanı
bölümüdür. Eleman seçimi yapılırken hangi veritabanı kullanılacaksa o seçilmelidir. Bu
standart olarak MASTER olmalıdır.

Çalışılacak veritabanının belirlenmesinden hemen sonra alt taraftaki Group kısmından hangi
eleman grubunun seçileceği belirlenir. Burdaki grouplar Component Araç Çubuğunun
aynısıdır!
Hangi grubu seçersek o grupla alakalı (family olarak gözüken kısım) eleman listesi karşımıza
gelecektir. Yukarıdaki ekranda basic seçili olduğundan pasif elemanlar gözükmektedir. Yan
tarafta da seçeceğimiz elamanın modeli bilgileri ve şematik görünümü gözükmektedir. Aynı
zamanda bu alanda SEARCH tuşuna basılarak veri tabanları içerisinde arama yapılabilir.
ÖNEMLİ NOT: Özellikle bazı elemanların bulunduğu gruplarda en üstte farklı
renklendirme ile belirtilmiş VIRTUAL yani SANAL elemanlar bulunmaktadır. Bu
elemanlar normalde Araç çubuklarından Virtual i seçince karşımıza çıkan
elemanlardır. Normalde seçtiğimiz herhangi bir elemanın değeri vb bilgilerini
değiştirmemiz mümkün değilken SANAL elemanlar da durum farklıdır. SANAL
ELEMAN tüm özelliklerini tolerans değerleri de dahil olmak üzere değiştirebildiğimiz
elemanlardır. Devreye yerleştirdikten sonra istediğimiz gibi değerlerini
değişebildiğimiz elemanlardır!
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TASARIM ALANINA ELAMAN YERLEŞTİRME

Yukarıdaki adımlardan sonra geriye sadece elemanı seçmek kalmaktadır. İstenen eleman
Component araç çubuğundan tıklanıp sonra da açılan pencereden seçildikten sonra sadece mouse
ile çizim alanına bir kez tıklamak yeterlidir. Seçtiğimiz eleman devre çizim alanına yerleşmiş
olacaktır. Burdaki tek farklılık eğer sanal eleman (VIRTUAL) araç çubuğu görünür haldeyse
direkt olarak eleman seçilip yerleşim yapılabilir. Yani elemanlar araç çubuğu üzerinden
seçilebilir.

Eğer eleman önceden değeri belirli olan ya da Multisim programı kurulduğuna otomatik olarak
yüklenen veritabanından seçilecekse Component araç çubuğundan istenen eleman türüne
tıklanarak( basic, diode vb.) eleman seçilebilir ve çizim alanına taşınabilir.

Eğer Component seçme penceresinde aradığımız elemanı bulamamışsak hemen sağ taraftaki
arama (search) tuşuna basarak istediğimiz elemanın ismini girebilir ve arama yapabiliriz.
Bu bölümden eleman seçerken dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de istediğimiz
elemanın hangi kategoriye girdiğini bilmektir. Bu sebeple Multisim programını iyi kullanmak
için çok fazla pratik yapmak bu tür menülerdeki işlemleri bu pratik sayesinde geliştirmek
gereklidir. Kendinizi geliştirmek için de istediğiniz kategoriden elemanları çizim alanına
ekleyebilir ve elemanların şematik görünümlerini öğrenebilirsiniz.


PLACE İLE ELEMAN VE OBJE YERLEŞTİRME

Çizim alanına eleman eklemesi yapmanın bir diğer yolu da Place menüsüdür. Ancak burada
önemli olan eleman eklemekten çok devre için gerekli diğer kısımların eklenmesi de bu menüden
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yapılabilmektedir. Ayrıca place menüsündeki bazı komutların çizim alanında sağ
tıklandığında da karşımıza çıktığını bilmekte fayda var.

Menülerde genellikle Place komutuyla çizim alanına eklenebilecek hemen her şey
eklenebilmektedir. (Grafik , yazı ya da devre elemanı) Aynı zamanda her bir işlem içinde
kısayol tuşları atandığına dikkat ediniz.


YERLEŞTİRİLMİŞ ELEMANLA İLGİLİ İŞLEMLER

Çizim alanına yerleştirilmiş bir elemana uygulanabilecek bazı işlemler vardır. Bunların en
önemlisi döndürme (rotation ) ve elaman değiştirme (replace) işlemleridir.
Eleman döndürme işlemi genelde devre içerisine eleman yerleştirilirken dikey ya da yatay olarak
yerleştirmek için gereklidir. Bu işlemin yapılabilmesi için elemanın mutlaka seçilmiş bir
durumda olması gerekir.
Döndürme işlemi için eleman seçildikten sonra aşağıdaki tuş kombinasyonları ile döndürme
işlemleri yapılır.
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Ctrl + R : Saat yönünde döndürme
Ctrl + Shift + R : Saat yönünün tersi yönünde döndürme işlemi
Bunlarla beraber diğer döndürme işlemleri de şu şekilde yapılmalıdır.
Alt + X : Elemanın yatay olarak ayna görüntüsünü alma
Alt + Y : Elemanın dikey olarak ayna görüntüsünü alma
Burada dikkat edilmesi gereken husus yatay ayna görüntüsü alındığında kutuplu elemanların
polaritesi yani kutupları değişir. Devre bağlantılarını yaparken bu noktaya dikkat edilmelidir.



İLETKEN BAĞLANTILARI

Elemanların çizim alanına yerleştirilmesinden sonra geriye bu elemanların birbirlerine
bağlanması gerekir. Bu sebeple de iki elemanı birbirine bağlamak için iletken bağlantılar çizilir.
Çizim yapmak için özel bir şeye ihtiyaç yoktur. Zaten çizim alanına eklediğimiz her elemanın
pinlari yani bağlantı yapılabilecek uçları vardır.Eğer çizim alanında bir adet düğüm noktası ya da
eleman ucu var ise , Mutisim programı otomatik olarak çizim yapma moduna geçecektir. Çizim
moduna geçerken mouse işaretcisi ortasında yuvarlak olan bir artı işareti şeklini alacaktır.
Devre tasarımı yaparken genellikle ince görünümlü bir çizgi (wire) ya da bus dediğimiz çoklu
yol barındıran bağlantılar kullanırız. Çizim yapılırken dönüş yapılacaksa dönülecek noktada
farenin sol tuşuna bir kez tıklanır ve o noktadan çizgi yön değiştirebilir.

Önceden çizilmiş bağlantılar sonradan üzerine tıklanarak seçilebilir. Sağ tıklandığında da
çizdiğimiz bağlantıya özel bir menü açılır.
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Menüde de görüldüğü üzere birinci seçenek Delete yani silme seçeneğidir ve çizdiğimiz yolu
siler. Silme işlemi için ayrıca bağlantıyı seçerek Delete tuşuna da basabiliriz.
Hemen altındaki komutta ise “Wire color” yani bağlantı rengi bulunmaktadır. Özellikle ölçü
aletlerinin bağlandığı yollar ya da devre için özel önem taşıyan bağlantılar için bu menü
kullanılarak o bağlantının rengi istediğimiz şekilde değiştirilebilir.
Segment Color ise yine renk değiştirme ile ilgilidir. Ancak burdaki en önemli fark eğer segment
color sadece bir dal ya da ana yola bağlı bir bağlantının rengini değiştirecektir.


İLETKEN BAĞLANTILARINA İSİM VERME

Devre bağlantıları ile ilgili en önemli husus iletkenlerin NETLIST dediğimiz devredeki
elemanlar arasındaki bağlantı listesinin oluşturmasına katkıda bulunmasıdır. Her ber bağlantının
net name dediğiniz bir ismi vardır. Ve birbirine bağlanan tüm bağlantılar aynı net name’i
yani aynı bağlantı adını almaktadır!

Bağlantı isimlerini verirken önce bağlantı seçilmeli sonra ya sağ tıklayıp properties’e tıklanmalı
ya da çift tıklanarak menü açılmalıdır. Açılan menüde uygun (türkçe karakter ve boşluk
kullanmadan) isim verilmeli ve aşağıdaki SHOW seçeneği işaretlemelidir. Bu seçenek sayesinde
bağlantının ismi yani wire name devre üzerinde gözükecektir. Eğer buradaki Show seçeneğine
rağmen bağlantı adı gözükmüyorsa Options (seçenekler) menüsünden Sheet Properties (sayfa
özellikleri) kısmına girerek oradan bağlantı isimlerinin gösterilmesi ile ilgili seçeneği
işaretlememiz gerekir.
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Çizmiş olduğumuz bağlantıyı bağlantı uçları aynı kalmak koşuluyla herhangi bir yöne
kaydırabiliriz . Bu işlem için çizdiğimiz bağlantının üzerine geldiğimize mouse ın simgesinin şu
şekli alması gerekir.
Daha sonra fareyi hareket ettirerek bağlantıyı düzeltebiliriz.
 DEVREYE YAZI EKLEME
Çizim alanına bazen grafik ya da yazı eklememiz gerekebilir. Bu bazen bir açıklama ya da
bazen de zorunlu bir yazı olabilir. Yazı eklemek için yapacağımız işlem yalnızca place
menüsünden Text seçeneğini tıklamaktır. Ya da kısayol tuşu olarak “Ctrl+T” ye tıklamamız
yeterlidir. Bu işlemden sonra farenin simgesi tıpkı Word programında olduğu gibi kursor
şeklinde gözükecektir. Yazıyı nereye yazacaksak o bölgeye tıkladığımız da da normal yazma
işlemini gerçekleştirebiliriz.

Eğer daha önce yazdığımız bir yazı varsa onu değiştirmek içinde tıpkı diğer nesnelere yaptığımız
gibi seçmemiz ve sağ tıklayarak karşımıza çıkan menüden FONT u seçmemiz yeterli olacaktır.
Buradan seçtiğimiz yazı tipi ve yazı büyüklüğünü ayarladıktan sonra da yazımız istediğimiz
şekilde değişecektir.

40



BUS ÇİZİMİ

Bus birden fazla hattın aynı yol üzerinden gönderilmesini sağlayan özel bir devre yolu ya da
otoyoludur. Özellikle entegre devre ya da aynı elemandan çok fazla kullanılması gerektiğinde
bütün hatları tek bir yol üzerinden göndermemizi sağlar. Bilgisayar networkleeri kurulurken
yapılan kablolama esnasında kullanılan KANALLARIN göreviyle aynı görevi yapan BUS ları
yerleştirirken en önemli kural , normalde birleşecek uçların isimlendirilmesidir.
Herhangi bir şekilde bir elemanın bir ucunu BUS a bağlamaya çalışırsanız bu bağlantı sağa ya da
sola yatık yani eğik olarak gerçekleşecektir. Aynı zamanda bağlantyı yapılır yapılmaz karşınıza o
bağlantının ismini veren bir pencere açılacaktır.

Açılan pencerede alt tarafta hali hazırda kullanılan BUSLINE yani bus üzerindeki aktarılan
bağlantı yollarının ismi ile bağlantının devrenin hangi numaraları yoluna (NET) yapılacağı
bilgisi gözükmektedir. En üstte BUS1 yazan kısım bir numaralı Kanalı, Busline ise tıklanan bus
hattının göstermektedir.
Devreye bus eklemek için

Place menüsünden Bus tıklanır. Veyahut Component araç

çubuğundan tuşuna tıklanarak eklenebilir.

Ekleme yapılırken önce ilk nokta çlizilir sonra

çizileecek yere kadar sürüklenip bırakılır. Aşağıdaki örnek devreyi çizerek BUS Bağlantılarını
daha iyi öğrenebilirsiniz. Multisim içerisindeki örnek tasarımlara bakarak da birden fazla BUS
kullanılmış devre örneklerini görebilirsiniz.
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Yine bir devreden başka bir devreye bağlantı yaparken aynı şekilde iki farklı tasarım arasında da
BUS bağlantısı yapılabileceğini bilmemiz gerekir. (Off page connector)



ALT DEVRE (SUB CIRCUIT) VE HİYERARŞİK (HIERARCHICAL BLOCK)
BLOK OLUŞTURMA

ALT DEVRE (SUBCIRCUIT - SC): Multisim programı kullanıcının tasarım ortamını
geliştirmek ve yaptığı rutin işleri kolaylaştırmak amacıyla devre içinde devre çizimine olanak
verir. Devrelerden biri ana devreyken diğeri ise alt devre ya da orijinal ismiyle subcircuit olarak
adlandırılır.

Yukarıda görülen devre ana devre ve alt devre olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Şekilden de
görüleceği üzere devrenin beslemesi alt devre tarafından sağlanmaktadır. Tabii ki kutu olarak
gözüken bu devrenin içerisinde ne olduğu önemlidir. Aşağıda bu alt devrenin içi gözükmektedir.
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Görüldüğü gibi besleme kısmı sadece bir DC kaynak içermektedir. Özellikle birden fazla devre
ile çalışılması durumunda alt devreler oldukça kullanışlı olabilir. Çok daha karmaşık devreler alt
devre şeklinde devre içinde kullanılabilir. Multisim programın örnek tasarımlar kısmından da
daha gelişmiş devre örneklerini inceleyebilirsiniz.
Alt devreleri doğrudan kaydedemezsiniz ancak ana devre sayfası kaydedildiğinde o da otomatik
olarak kaydolur. Yine ana devre dosyası açılmak istendiğinde de otomatik olarak yüklenecektir.
Multisim de devreye alt devre eklemek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:
1. Ana devre ekranı açıkken Place menüsünden “New subcircuit” seçilir.
2. Karşımıza çıkan ekrandan Alt devreye bir isim verilir. Ör:Besleme

3. Daha sonra alt devre çizim alanına yerleştirilir. Çizim alanına yerleştikten sonra Alt
devrenin içini düzenlemek gerekir. Bunun içinde alt devrenin üzerine çift tıklanır. Açılan
pencereden “Edit HB/SC” tıklanarak alt devrenin sanki yeni bir devre tasarımıymış gibi
açılması sağlanır.
4. alt devre ekranı açıldıktan sonra istenen devre buraya çizilir.
5. Son olarak da alt devrenin ana devreye bağlanacak kısmı için Place menüsünden
Connectors kısmında HB/SC connector seçilerek devreye eklenir. Bu bağlantı ortadaki
devrede besleme yazısının yanında gözükmektedir. (solda ana devre, ortada alt devre,
sağda çalışan devre)

Alt devrelerin en önemli uygulaması ise devre içindeki belirli bir kısmın seçilerek alt devre
(subcircuit) olarak tanımlanmasıdır. Aşağıdaki şekillere bakarak bu uygulamayı daha iyi
anlamak mümkün olacaktır.
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Ana devre

Seçim işlemi
Seçme işleminden sonra Place menüsünden “Replace by Subcircuit” yani altdevreyle
değiştirme seçeneğini tıkladığımızda seçtiğimiz elemanlar bir alt devre olaacak ve devreye
bunlar yerine alt devre kutusu eklenecektir. Devreye dikkatle bakılırsa seçmiş olduğumuz
elemanlarda ki toplam 3 bağlantı yine alt devrede aynı şekilde kendini korumaktadır. Sizde
benzer devreler çizerek ya da çizilmiş örnek devreler üzerinden aynı şekilde alt devre
oluşturararak bağlantıları kontrol edebilirsiniz. Aynı zaman da Alt devre üzerine tıklayarak
bunun seçtiğiniz devre parçası olduğunu görebilir ve “HB/SC connector” un yani alt devre ile
ana devre arasındaki bağlantıyı sağlayan konnektörün otomatik olarak bağlandığını
görebilirsiniz.

HİYERARŞİK BLOK (HIERARCHICAL BLOCK –HB) : Hiyerarşik blok aslında alt devrenin
bütün unsurlarını içinde bulunduran bir yapıdır. Hiyerarşik blok belirli sayıda giriş ve çıkışa
sahip ve ana devre bağlantıları otomatik olarak yerleştirilmiş kapsamlı bir altdevredir. Place
menüsünden “New Hierarchical Block” tıklanarak devreye yeni bir blok eklenebilir. Karşımıza
çıkan ekranda ya bir isim belirterek ya da bir dosyadan devre seçerek blok oluşturabiliriz.
Aşağıdaki şekle baktığımız da aslında HB bir devrenin blok şemasıdır ya da blok halidir de
denilebilir.
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Hiyerarşik Blok
HB eklendiğinde hemen otomatik olarak alt devre oluşturulur. Aynı şekilde bu devreyi de
düzenlemek için blok üzerine çift tıklanır ve “Edit HB/SC” tuşuna basılır. Daha sonra açılan
pencereden HB nin iç yapısı düzenlenebilir. Deneyerek de göreceğiniz gibi HB de SC den farklı
olarak konnektörler bağlanmış durumdadır.
SC ile aynı olarak da devre içinde seçilmiş bir grup elemanı Place menüsünden “Replace by
Hierarchical Block” tıklayarak bir HB haline getirebiliriz.
HB
dosya
olarak
kaydedilebilir
ancak
SC’ler
ayrı
bir
dosya
olarak
kaydedilemez Bu farkı anlamak için de her iki yapıyı eklerken karşımıza çıkan pencerelere
bakmak yeterlidir. Alt devre ile ilgili sadece isim sorulurken HB için dosya ismi sorulmaktadır.
Yine sıfırdan bir Alt devre oluştururken (yani devreden kesme işlemi yapmadan) bağlantı
uçları başlangıçta yoktur. HB oluştururken ise kaç tane giriş çıkış ucu olacağı program
tarafından bize sorulmaktadır.
Bu özel devre bağlantılarına ek olarak Multisim içerisinde birkaç farklı devreyi ya da çizim
alanındaki bazı birimleri birbirine bağlamak için çeşitli yöntemler bulunur. Bunlardan en
önemlileri ise Sanal bağlantı (Virtual wiring), Dış sayfa konnektörüdür.(Off page connector )


ÖZEL DEVRE BAĞLANTILARI

Sanal Bağlantı (Virtual Wiring): Bu bağlantı şekli sadece çalışma alanımızdaki olası
karışıklığı gidermek amacıyla kullanılabilir. Devrede zaten normal biçimde bağlı olan elemanlar
birbirinden ayrı hale getirilir ve daha sonra da “NET” yani bağlantı yolunun ismi değiştirilerek
sanal olarak “normalde bağlantı olmamasına rağmen” devre içinde bağlantı gerçekleştirilir. Çok
uzak bir örnek olmayacağı içiğn wireless bağlantıyı buna örnek verebilir. Aşağıdaki şekillere
bakarak bu bağlantının özelliklerini çok daha iyi görebiliriz.
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Başlangıçtaki durum

Sanal bağlantı eklenmiş durum
Burada yapılması gereken tek işlem ayırmak istediğimiz bağlantıyı seçmek daha sonra açıkta
kalan uçlara birer jonksiyon eklemek ve bu bağlantılara (yani wire) aynı ismi vermektir.
Bu işlemi yaparken devre içinde aynı isimli iki yol var şeklinde bir uyarı gelecektir. Aynı
uyarının sonunda da eğer bu durumu kabul edersek devre içinde “virtually connected” yani sanal
olarak bağlanmış elemanlar olacağı belirtilecektir. Bu ekranda eveti tıkladığımızda yukarıdaki
gibi bağlantımız gerçekleşecektir.

“Toprak bağlantısı daima sıfır “0” olarak adlandırılmalıdır.”

ÖNEMLİ UYARI:
1.VİZE KONULARI BURAYA KADARDIR
Sorulacak sorular size verilen bu ders notları ve
hocalarınızın derslerde yaptırdığı ve anlattığı tüm
konuları içerecektir.
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Off page connector: Eğer çalıştığımız devre ile farklı sayfalardaki devreler arasında bağlantı
kurmak istiyorsak bu konuda kullanacağımız konnektör türü Off page connector yani sayfa dışı
bağlantı noktasıdır. Off page connector’ü kullanmak için öncelikle Place menüsünden “Multipage” yani çoklu sayfa yapısı seçilmelidir. Bunun anlamı birden fazla çizim sayfası kullanacak
olmamızdır. Multi-page’i tıkladıktan sonra karşımıza gelen ekrandan sayfa için bir numara
vermemiz istenecektir. Standart olarak bu numara 2 dir. Çünkü sadece ana devre için sayfa açık
olduğundan bu 2. devredir. Eğer birden fazla sayfa gerekiyorsa Multisim otomatik olarak
numaralandırmaya ( 3 , 4 … ) devam edecektir.

Multipage seçimini yaptıktan sonra alt kısımda bakıldığında devre isimleri Circuit 1 #1 ve
Circuit 1 # 2 olarak görülecektir. Yani Devre 1’e ait iki bağlantılı çizim var demektir.
Bu adımdan sonra her iki çizim sayfasını birbirine bağlamak için konnektör eklememiz
gerekmektedir. Bunun için bağlantıyı kuracağımız noktaya bir adet off page connector
eklenmelidir. Bu işlem için de yine Place menüsünden Connectors kısmını seçerek oradan da Off
page connectoru tıklamamız yeterlidir. Daha sonra Mouse yardımıyla bağlantı noktası istenen
yere yerleştirilir. Genellikle Multisim bağlantı noktasını ve bağlantıyı Offpage1 olarak
adlandırabilir. Dilersek biz bu ismi değiştirebiliriz.

Daha sonra ikinci sayfaya geçilir ve aynı işlemler orada da yapılır. Artık 1. ve 2. sayfalarda aynı
bağlantı adına sahip ama birbirine bağlı olmayan iki tane bağlantı noktası bulunmaktadır.(
offpage1 bağlantısı)
Bu andan itibaren de simulasyon yapılmak istenirse devre normal bir şekilde çalışacaktır.
Özellikle çok karmaşık devrelerde, devrenin bir kısmını ya da bir bölümünü bu şekilde
ayarlamak veyahut farklı bir devreden kendi yaptığımız tasarım için giriş sinyali alacaksak o
devrenin çıkışına bu konnektörü bağlayarak istediğimiz girişi elde etmiş olabiliriz.
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BÖLÜM 3 : ÖLÇÜM CİHAZLARI
Multisim programında toplam 16 adet test cihazı bulunmaktadır. Bunlar:
1. Multimetre(Multimeter)
2. Fonksiyon(Sinyal) Jeneratörü (Function Generator)
3. Güçölçer (Wattmeter)
4. Osiloskop (Oscilloscope)
5. Bode Çizici (Bode Plotter)
6. Kelime Jeneratörü (Word Generator)
7. Ampermetre(Ammeter)
8. Voltmetre (Voltmeter)
9. Lojik Analyzer (Logic Analyzer)
10. Lojik Çevirici (Logic Converter)
11. Bozunum Çözümleyici (Distortion Analyzer)
12. Spektrum (Tayf) Çözümleyici (Spectrum Analyzer)
13. Ağ Çözümleyici (Network Analyzer)
14. Ölçüm Probu (Measurement Probe)
15. Frekans Sayacı (Frequency Counter)
16. Akım-Voltaj Çözümleyici (Iv Analyzer).

1. Multimetre (Çokluölçer)(Multimeter)
Multimetre bir devrede iki uç araasındaki AC veya DC olarak amper cinsinden akımı veya volt
cinsinden gerilimi, ohm cinsinden direnç veya decibell cinsinden kazancı ölçmek için kullanılır.
Şekilde bu ölçü cihazının hem simge durumu hem de iki kere tıklanarak büyütülmüş durumu
görülmektedir.Instrument araç kutusundan Multimeter butonuna tıklanır ve çalışma alanına
sembolü yerleştirilir.
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Ölçüm Seçenekleri
Akım, gerilim, direnç ve dB(decicell) ölçümlerinden hangisi yapılacaksa o konum seçilmelidir.

Multimetre ampermetre olarak kullanılacaksa A kademesi seçilir ve gerçek devrede olduğu gibi
devreye seri olarak bağlanır.

Multimetre voltmetre olarak kullanılacaksa V kademesi seçilir ve gerçek devrede olduğu gibi
devreye paralel olarak bağlanır.

Multimetre ohmmetre olarak kullanılacaksa Ω kademesi seçilir ve gerçek devrede olduğu gibi
devreye paralel olarak bağlanır. Ayarlar kademesinden değiştirilmediği sürece ohmmetre
10nA2lik bir akım üretir.
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Multimetre decibell voltaj kazancı ölçmek üzere kullanılacaksa dB kademesi seçilir ve gerçek
devrede olduğu gibi devreye paralel olarak bağlanır. Ayarlar kademesinden değiştirilmediği
sürece standart dB ayarı 774.69 mV’tadır.

Yapılacak ölçüm DC ise (-), AC ise (~) tuşu tıklanmalıdır. SETTINGS tuşu tıklanırsa,
multimetrenin ampermetre yada voltmetre olarak kullanılırken geçerli olacak iç dirençleri tayin
edilir. Ampermetrenin iç direnci çok küçük, voltmetrenin ise çok büyük olmalıdır.
Multimetre (-) ve (+) giriş uçları bulunmaktadır. Ölçülen değer (-) çıktığı zaman multşmetre
devreye ters bağlanmıştır.
Aşağıdaki şekilde bir Agilent Teknoloji 34401A çokluölçer şekli görülmektedir.

2. Fonksiyon (Sinyal) Jeneratörü (Funtion Generator)
Sinüsoidal, üçgen ve kare dalga üreten bir jeneratördür. İstenilen sinyal şekli üzerine mouse ile
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tıklanır. Şekilde fonksiyon jeneretörünün simge ile açılmış durumu görülmektedir.

Frekans ayarı; fonksiyon jeneratöründe 1 Hz-999MHz yazan kutunun sağındakiyukarı-aşağı
okları ile Hz, KHz ve MHz birimleri seçilir.
Duty Cycle; kare ve üçgen dalgada kullanılan bir ayar olup yüksek seviyenin düşük seviyeye
oranını yüzde olarak ifade eden bir terimdir. %1 ile %99 arasında değişir. Sinyal şekillerinin
eğimleriyle ilgilidir. %50’de durması şeklin görüntüsü açısından iyi olur.
Amplitude; seçilen sinyalin genliğini ayarlamada kullanılır. Genlik ayarı 1mV’tan 999kV’a
kadar değiştirilebilir.
Offset; sinyallerin içerdiği DC bileşenle ilgilidir. Seçilen sinyalde Dc bileşen istenmiyorsa bu
ayar sıfırda bırakılmalıdır. Offset ayarı, bu fonksiyon jeneratöründe -999KV’tan 999KV’a
değiştirilebilir.
Fonksiyon (sinyal) jeneratöründe (-), COM ve (+) terminal uçları mevcuttur. Devreye
bağlanırken (+) ile COM (common, ortak) terminal uçları kullanılır. Devreye (-) sinyal
uygulaması halinde (-) ile COM ucu kullanılır. Aşağıdaki şekilde bir Agilent Teknoloji 33120A
fonksiyon jeneratörü şekli görülmektedir.
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3. Güçölçer ( Wattmeter)
Elektrik devresinde etkin gücün büyüklüğünü ölçen alettir. Etkin güç, doğru akımlı bir devrede
akım ve gerilim çarpımından elde edilir ve birimi Watt’tır. Alternatif akımlı bir devrede ise güç,
akım ve voltajın etkin değeriyle aralarındaki faz farkının kosinüs değeridir. Kosinüs veya güç
faktörü görünürdeki güce etkin gücün oranı olarak tanımlanır. Güç ölçer cihazı 0 ve 1 değerleri
arasında olan güç faktörünü de ölçer. Ölçme yaparken akım bobini devreye seri, gerilim bobini
de devreye paralel bağlanır.
Şekilde bu ölçü cihazının hem simge durumu hem de iki kere tıklanarak büyütülmüş durumu
görülmektedir.Instrument araç kutusundan Wattmeter butonuna tıklanır ve çalışma alanına
sembolü yerleştirilir.

Aşağıda güç ölçerin bağlantı şekliyle ilgili bir örnek verilmiştir.

4. Osiloskop ( Oscilloscope)
Elektrik ve elektronik devrelerde sinyallerin şeklini görmemizi sağlayan cihazdır. Aynı zamanda,
sinyalin genliğini, fekansı ve iki sinyal arasındaki faz farkı ölçülebilir.
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Mouse ile iki kez tıklanıldığı zaman açık şekli görülür. Kanal A ve Kanal B olmak üzere iki giriş
mevcuttur. Yani çift ışınlı osiloskoptur. Çizim alanındaki devrede şase varsa osilaskobun Ground
ucunu şaseye bağlamak gereksizdir.

Hariçten pozitif veya negatif kenarlı tetikleme sinyali gerekiyorsa Trigger ucu kullanılmalıdır.
Time base ile sinyalin bir peryodu tamamlama süresi ayarlanır. Eğer, ekrandaki sinyalin şekli
çok sık ise bu değer aşağı çekilmelidir. Time base, doğrudan frekans ile ilgilidir. Volt/div
ayarları, A ve B kanalları için ayrı ayrıdır. Bu da genlik ile ilgili ayarlardır. A/B ve B/A tuşları,
osilaskobun A ve B kanallarındaki girişlerin birbiriyle kıyaslanmasında, Y/T tuşu ise sinyalin
zamana karşı izlenmesinde kullanılan tuşlardır. Osilaskobun daha büyük hali elde edinmek
istenirse Zoom tuşu tıklanmalıdır. Böylece sinyaller daha açık ve net bir şekilde izlenebilir.
Zoom yapılmış bir osilaskobu eski haline getirmek için Reduce tuşu tıklanmalıdır. Osilaskobun
en alt kısmında bulunan AC tuşu, AC sinyallerin görüntülenmesinde, O tuşu Y pozisyonun sıfır
olarak seçildiği zaman toprak hattı olarak kullanılmasında, DC tuşu ise AC ve DC elemanlarının
toplam sinyal şekillerinin görüntülenmesinde kullanılan tuşlardır.
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Aşağıdaki birinci şekilde bir Agilent Teknoloji 54622D osiloskop şekli görülmektedir.

Aşağıdaki ikinci şekilde bir 4-kanallı ve 200-MHz’lik Tektronix TDS 2024 osiloskop şekli
görülmektedir.

5. Bode çizici (Bode plotter)

Bu aygıt dalgalı sinyalin uygulandığı bir devrenin çeşitli frekanslara karşı gösterdiği davranışı
analiz eder. Başka bir değişle bode çizici devrenin frekans cevap eğrisini gösterir. İçinde çeşitli
frekansları üreten bir devresi bulunan bode çizici tasarlanan devreye farklı frekanslarda sinyaller
göndererek bunların devre üzerindeki etkilerini belirler. Gerçek laboratuarlar da bode çizici
cihazı yoktur. Multisim ile çalışırken tüm filtre devrelerin frekans spektrumları (tayfları) bu
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cihaz kullanılarak görülebilir.

Bode çizici cihazında fare ile,
I. Magnitude (büyüklük) seçeneğine tıklanırsa devrenin frekans spektrumu elde edilir.
II. Phase (faz) tuşuna tıklanırsa devrenin giriş ve çıkış sinyalleri arasındaki faz farkı bulunur.
Bode çizici devreye bağlanırken in uçları devrenin girişine, out uçları ise devrenin çıkışına
değdirilir. Bode çizici aygıtıyla örneğin bir ses frekans yükseltecinin frekans karakteristiğini
incelemek isteyelim. Bu durumda cihazın frekans satırına 16 Hz ile 16000 Hz değerlerini
girmemiz gerekir.
Bode cizici cihazında sonuçları görüntüleme işlemi şu şekilde olur.
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6. Voltmetre

Tasarlanan devedeki gerilim değerlerini ölçmek için kullanılan aygıttır.Bir devrede birden çok
voltmetre kullanmak mümkündür. Voltmetre Indicators (göstergeler) adlı malzeme kutusunun
içinde yer alır. Fare ile sürükle bırak yöntemiyle çizim alanına taşınan voltmetre ile DC veya AC
gerilim değerleri ölçülebilir. Çizim alanındaki voltmetre resmine fareyle çift tıklanırsa yanda
görülen iletişim kutusu açılır. Bu kutudaki seçeneklerden voltmetrenin iç direnci ve hangi tür
gerilimi (AC, DC) ölçeceği ayarlanabilir.

7. Ampermetre

Indicators (göstergeler) adlı malzeme kutusunda bulunan ampermetre DC ve AC akım
değerlerini ölçmeye yarar. Fareyle sürükle bırak yöntemine göre çizim alanına taşınan
ampermetre devreye seri bağlanarak kullanılır. Çizim alanındaki ampermetre resmine çift
tıklanırsa şekildeki iletişim kutusu açılır. Bu kutudaki seçeneklerden ampermetrenin iç direnci
ve hangi tür akımı (AC, DC) ölçeceği ayarlanabilir.

8. Kelime Jeneratörü (Word generator)

Dijital devreye 8 bitlik kelime (bilgi) uygulamak için kullanılan cihazdır. Kelime jeneratöründeki
tüm bilgiler ilk anda sıfırdır. Satırdaki bilgiler 1 yapılmak isteniyorsafare ile ilgili sayının üzerine
tıklandıktan sonra klavyeden 1 değeri girilir. Kelime jenertörünün sağ taraftadaki yüzü onaltılık
tabanda 00000000’dan FFFFFFFF (onluk tabanda 0 ‘dan 4,294,967,295’a) aralığı kadarnumara
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sırasını gösterir. Display kutusunda sayıların tipi Hex, Dec, Binary veya ASCII’dan biri
seçilerek belirtilir.

Kelime jeneratöründe bulunan bazı düğmelerin anlamları şunlardır:
a. Cycle: Satırdaki bilgiler ayarlanan frekansta ve 5 voltluk kare dalga sinyali olarak
devreye gönderilir.
b. Burst: 16 kelime peş peşe gönderilir. Daha sonra gönderme işlemi durur.
c. Step: Bu tuşa her basışta kelime jeneratörü bir sonraki bilgileri alıcıya gönderir.
d. Trigger: Kelime jeneratörünün ürettiği kare dalganın pozitif(yükselen) kenarda yada
alçalan (negatif) kenarda olması sağlanabilir.
e. Internal: Kelime jeneratöründeki kelimeler çıkış terminallerine gönderilir.
f. External: Dış(harici) tetikleme girişi kullanılır.
g. Display : Sayıların tipi Hex, Dec, Binary veya ASCII olarak seçilir.
h. Clear: Fareyle bu düğmeye tıklandığında tüm değerler ilk konuma (yani sıfıra) döner.
i. Load: Daha önceden kaydedilmiş (varsa) kelime yüklenebilir.
j. Save: Kelimeler *.dp uzantılı dosya olarak kaydedilir.
k. Frequency: Kelime jeneratörünün ürettiği kare dalga biçimli sinyallerin frekansı Hz,
kHz, MHz olarak ayarlanabilir.

9. Lojik Çözümleyici (Logic analyzer)
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On altı çıkışlı bir devrenin çıkışındaki sinyallerin görüntülenmesini sağlar. Bu cihaz osilaskoba
çok benzer.

Lojik analizörde bulunan bazı düğmelerin anlamları şunlardır:
a. Clear: Ekranı siler.
b. Trigger: Pozitif ya da negatif kenarları seçme özelliğidir.
c. External: Harici tetikleme terminal ucu kullanılacağı zaman seçilir.
d. Burst: Giriş terminallerinin kullanılabilmesini sağlar.
e. Pattern: Kelime paterni (numune, örnek) girişten uygulandığında tetikleme başlatılır.
f. XXXXXXXX: Kelime paterni giriş kutusunu temsil eder.
g. Time base: Lojik analizörün ekranındaki yatay karelerin zaman aralığı seçilir. Zaman
aralığı s (saniye), ms (milisaniye), µs(mikrosaniye) cinsinden olabilir.
Lojik analizörün kullanımı J-K flip-floplu asenkron yukarı sayacı üzerinde inceleyecek olursak
cihazın ekranında, yukarı sayıcının çıkışında oluşan lojik bilgilerin kare dalga şeklindeki
sinyalleri görülür.

10. Lojik Çevirici (Logic converter)
Dijital devrelerin doğruluk tablosunun hazırlanmasını sağlayan cihazdır.
Bu cihazın 8 adet girişi, 1 adet çıkışı vardır. Giriş terminallerinin adları A, B, C, D, E, F,G ve
H’dir. Çıkış ucu ise Out olarak ifade
edilmiştir.
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Lojik konvertör cihazının üzerinde bulunan seçeneklerin görevleri şunlardır:
a.

: Bu düğmeye tıklanınca tasarlanan dijital devrenin doğruluk
çizelgesi elde edilir.

b.

: Bu düğmeye tıklanınca doğruluk çizelgesi Boolean ifadesine dönüşür.
Örneğin dört girişli bir doğruluk çizelgesi elde edilmek isteniyorsa fare ile A. B, C ve D
girişlerine tıklanır. Bu işlem yapılınca ön panalde 16 olasılıklı bir doğruluk çizelgesi
belirir. Her bir çıkış 0 iken 1 yapılabilir. Daha sonra
şeklindeki
düğmeye tıklanırsa, ön panelin en altındaki satırda Boolenan denklemi görülür.
: Bu düğmeye tıklanınca doğruluk çizelgesi ya da Boolean ifadesi

c.
sadeleştirilebilir.
d.

: Bu düğmeye tıklanınca ön panelin en altındaki satıra yazılan Boolean
ifadenin doğruluk çizelgesi elde edilir.

e.

: Bu düğmeye tıklanınca ön panelin en altındaki satıra yazılan Boolean
ifadenin lojik devresi elde edilir.

f.

: Bu düğmeye tıklanınca ön panelin en altındaki satıra yazılan Boolean
ifadenin lojik devresi yalnızca NAND kapıları kullanılarak çizilir.

Diğer ölçü cihazları kısaca şunlardır:
IV Analyzer. Diyot, transistor gibi bileşeni akım-gerilim eğrilerini çizer.
Distortion Analyzer. Sinyallerdeki bozulmaları ölçer.
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Spectrum Analyzer. Zaman alanında osiloskopun yaptığı işi frekans
alanında bu cihaz yapar. Frekans genliğini ölçer.
Network Analyzer. Genellikle yüksek frekanslarda çalışma için yapılmış
devreleri karakterize etmek için kullanılır.
Measurement Probe. Çalışılan şematik devre üzerinde herhangi bir hattın
üzerindeki gerilim, akım, frekans gibi büyüklükler ölçülmek istendiğinde o
hattın üzerine bu probe mouse ile yerleştirilir.
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