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 مقدمه:

دیجیتال و  سازی مدارهاییک نرم افزار سبک دانشگاهی است که برای طراحی و شبیه MicroWindافزار نرم

رایگان می باشد که از طرف  این نرم افزار یک برنامه کم حجم و می باشد.  layoutآنالوک در سطح طراحی 

 .باشدبه صورت پرتابل میارائه شده است و  MicroWindشرکت 

های کشورهای مختلفی مورد استفاده قرار کنید این نرم افزار در دانشگاه همانطور که در شکل زیر مشاهده می

 گیرد.می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای شروع به کار نرم افزار کافیست آن را دانلود کرده سپس از حالت فشرده فایل را خارج کنید و در داخل 

 را اجرا کنید. EXEفایل  systemی دایرکتوری مورد نظردر پوشه

مراجعه کنید. در حال حاضر  http://www.microwind.netبرای دانلود نرم افزار کافیست به سایت مربوطه یعنی 

دانم چرا!!!!(، پس که این آموزش در حال تهیه شدن می باشد دسترسی به سایت امکان پدیر نمی باشد)نمی 

کافیست برای پیدا کردن این نرم افزار در گوگل سرچ کنید تا از سایت های دیگری که این نرم افزار را دارند 

 دانلود کنید.
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 بعد از اجرای نرم افزار میحطی پیش روی شما باز خواهد شد مانند شکل زیر:

 

 

 

 داری چندین بخش می باشد. مانند اکثر نرم افزارهای شبیه سازی این  نرم افزار هم

 ناحیه ی کاری ما، همان قسمت مشکی رنگ-9 

 منوهای برنامه -2

 های پر کاربرد برنامهایکون  -3

4-palette 

 

 تشریح موارد فوق
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 .layoutناحیه کاری: در این قسمت ما مدار خود را رسم خواهیم کرد، البته به صورت -9

 یتال طراحی کنید نتیجه کار به صورت شکل زیر می شود.مثال اگر بخواهید یک مبدل آنالوگ به دیج

 

 را انتخاب نمایید. adc.MSKشده و فایل  exampleوارد پوشه  fileبرای مشاهده مدار فوق  کافیست از منوی 

 (.باشد.)این نکته از خط باال استخراج شده می MSK. نکته: پسوند فایلهای ایجاد شده در این نرم افزار 

 برنامه:منوهای -2
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نیز آورده شده)برای سهولت  paletteاگثر قابلیت هایی که در این منو ها گنجانده شده در قسمت ایکونها و 

استفاده( پس به جز چند مورد خاص از توضیح در مورد آنها صرفنظر می کنیم و توضیحات مربوطه را در قسمت 

 آیکنها خواهیم داد.

 های پر کاربرد برنامهایکون  -3

 
 

 تشریح آیکونها به ترتیب از چپ به راست:

 

 )نیازی به توضیح نداشت ولی.کنیدبرای باز کردن فایل های ذخیره شده استفاده  می تونید : از این ایکن 

 خوب(

 آد!!(: برای ذخیره سازی فایل جاری)فالپی رو یادش بخیر!!! شما یادتون نمی 

)روی این ایکون کلیک کنید گیرد.مورد استفاده قرار می  layoutرسم الیه های مختلف در طراحی  برای:  

بعد توی محیط کاری موس رونگه دارید و درگ کنید، همین که موس رو رها کنید متوجه عملکردش خواهید 

 شد(

تذکر: وقتی دارید یک الیه می کشید به انتهای سمت چپ پنجره هم دقت کنید و ازش زیاد استفاده کنید، 

 شکل زیر(زیاد!!!!!!! .)
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 نوع باکسی که دارید می گشید رو مشخص می کنه-9

 اندازه ی باکستون رو به صورت لحظه به لحظه نشان می دهد-2

 انداره بر حسب میکرومتر)قبلی بر حسب الندا می باشد(-3

 .: از شکلش معلومه دیگه، برای داقون کردنه)همین االن امتحان کنید( 

ازش )کنیم.: در طراحی گاهی نیاز است قسمتهایی را کپی کنیم که در این صورت از این آیکن استفاده می 

 حتما استفاده کنید سرعت طراحی رو باال میبره(

کنیم و سپس شود به این صورت که ابتدا الیه را انتخاب می: جهت جابجایی الیه مورد نظر استفاده می 

 کنیم.ر منتقل میالیه را به محل مورد نظ

 به دو صورت می تونید استفاده کنید:

جایی کامل قسمتی از طرح از جایی به جای دیگر: برای این کار کافیست دور قسمت مورد نظر برای جابه-9

 درک کنید تا اون قسمت به موس بچسبه به هر جا خواستید ببرید کلیک کنید تا خودش کپی بشه.
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باکسی که قبالکشیدید)خیلی به این مسئله برخورد می کنید(:برای این کار کافیست بر ی برای تغییر اندازه -2

روی لبه باکسی که قصد تغییر اندازه ی اون رو دارید یک بار کلیک کنید، اون لبه از باکس که مد نظر شماست 

یک دوباره به حالت جا می شود، در نهایت هم با کلبه صورت فعال در می اید که به راحتی با حرکت موس جابه

 ثابت در می آید.

 اگه کارشو نفهمیدید ایمیل بزنید تا یک جلسه خصوصی براتون بزارم:  

 شود.کشیده شده استفاده  می layout یتمام صفحه: برای مشاهده  

 توان از این گزینه استفاده کرد.: برای مشاهده گره های الکتیرکی مدار می 

 ه سازی  طراحی کرده باشیم میتوان با این آیکه عمل شبیه سازی را انجام دهیم.: اگر مداری را جهت شب 

گذاری کنید. مثال به ورودی کالک بدید، برای استفاده از این امکان باید قسمت های مورد نظر مدار را لیبل

 تغذیه مدارتون رو مشخص کنید و و و )یا ....(

 ورد استفاده قرار میگیرد.: برای اندازگیری فاصله بین اجزای مدار م 

را ببینیم ابتدا این  layoutقسمتی از ( cross section)دوبعدی یا بهش می گن : اگر بخواهیم نمای جانبی  

م و کنیخواهیم نمای جانب ان را ببینیم انتخاب میکنیم و سپس قسمتی از مدار را که میآیکن را انتخاب می

 مایش در می اید.سپس در صفحه ی جدید نمای جانب به ن

 مثل شکل زیر:
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 (:یکدفعه این ظاهر میشه)
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 میتوانیم طرح خود را به صورت سه بعدی تماشا کنیم. با انتخاب این گزینه  layout: بعد از طراحی  

 را به صورت سه بعدی نمایش میدهد. layoutصفحه ای دیگر مراحل مختلف پیاده سازی 

 

 کلیک کنید.( next stepروی  )توجه: در این مرحله تن تن

 شود.از این گزینه استفاده می  design rules: جهت بررسی  

 فراموش نکنید در حین طراحی هر از چندگاهی بر روی این آیکون هم کلیک کنید، ثواب داره!!!!

رای لیش باین آیکن استفاده کنید، البته کار اص : اگر بخواهید اسمتونو روی طرح اضافه کنید باید از  

گذاری برای این که بتونید مدارتونو شبیه سازی هم بکنید. همه جور لیبل هم میشه گذاشت، از شکل زیر لیبل

 کامال مشخصه.
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 : جهت ایجاد اتصال بین الیه های مختلف از این گزینه استفاده میشود. 

نید بعد کلیک ک آیکنبر روی یم. کن: برای رسم مشخصه ی انتقالی ترانزیستور از این گزینه استفاده می 

بروی هر کدوم از ترانزیستورها که دوست دارید کلیک کنید، کلی چیز میز میاره!!!! مثل شکل زیر)من روی 

nmos )کلیک کردم اینجوری شد 
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 غیب شد روی این آیکن کلیک کنید سریع سروکلش پیدا میشه   paletteمنوی  هر وقت:  
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 مثال االن نیست!!

 

 کنیم حاال هست!!روی آیکونه کلیک می
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)کلیدهای جهتی روی کیبرد هم : جهت حرکت بر روی صفحه ی اصلی در چهار جهت میباشد   

 .  همین کار رو انجام می دن(

 

 در گوشه سمت راست صفحه ی اصلی نرم افزار وجود دارد که که  paletteمیرسم به -4

 .می شوداستفاده    layoutبرای رسم  

 

اینها کانتکت های آماده هستند، موس رو روی هر کدوم نگه دارید برای تون   -9

 مینویسه برای چه جایی استفاده میشه.
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از این دوتا برای ایجاد ترانزیستور، کانتکت و چند تا چیز دیکه به صورت ویزارد میتونید   -2

 استفاده کنید. )چیزا رو می تونید توی سربرگ های زیر ببینید(

 
 

 از این عناصر هم برای شبیه سازی به صورت مجازی استفاده می شود. 

 قابل دسترسی می باشند. Edit\generatتذکر: همه موارد گفته شده در منو 
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برای انتصاب تغذیه و انواع و اقسام سیگنال ها به نقاط مورد نظر طراح در طرح    -3

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 گذاری هم قابل دسترس می باشد.)امتحان کنید!!!!!!!(ز آیکون لیبلتوجه: همه این موارد ا

 از این قسمت هم می توانید جنس الیه مورد نظرتان را انتخاب کنید. -4

 

 

 

 

 

با استفاده از این کلیدها می اوانید به فعال و غیرفعال کردن الیه ها مبادرت  -5

کنید و الیه های دیگر هم  کنید. مخصوصا زمانی که می خواهید الیه را حدف

 با آن حذف می شوند می توانید با استفاده از این امکان از حذف آنها جلوگیری
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کنید. برای جابه جایی هم به همین صورت می توانید اقدام کنید. در کل این امکان برای جلوگیری از 

 ویرایش الیه مورد نظر استفاده می شود.

 

 

 راه: این همه گفتیم تازه رسیدیم اول

 خوب حاالچطور مدار طراحی کنیم؟

 از کجا شروع کنیم؟

 

 

 

قبل از شروع باید با قوانین طراحی آشنایی داشته باشیم، در انتهای آموزش این قوانین تحت عنوان 

design rule .آورده شده اند 

 Nرا داریم مثال از نوع  mosfetفرض کنید قصد طراحی یک 

 

کاری که باید انجام شود انتخاب نوع تکنولوژی می باشد برای این کار از بعد از اجرای نرم افزار اولین 

 کیک کنید. select foundryبر روی گزینه  Fileمنوی 

 از پنجره ی باز شده می توانید تکنولوژی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
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ولوژی انتخابی پایین پنجره نانومتر راانتخاب کردیم، توجه داشته باشید که مشخصات تکن353ما تکنولوژی 

 سمت راست مشخص می باشد.

 

 حاال تصاویر زیر را مرحله به مرحله دنبال کنید.
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 .Pmosبه پایان رسید بریم سراغ طراحی  NMOSطراحی 

 استفاده می کنیم. P+Diffاز  N+ Diffمراحل باالرا تکرار می کنیم با این تفاوت که به جای  Pmosبرای طراحی 

 

 

 

ایجاد می کردیم، پس ما باید  Nنمی باشد و ما باید آن را در یک چاه از نوع  pmosاما شکل زیر به تنهایی یک 

 مورد نظر را درون آن طراحی می نمودیم. pmosایجاد می کردیم سپس  N-wellابتدا یک 

 در تصویر بعدی اشکال فوق را اصالح کردیم.
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Pmos اصالح شده 
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 حال که ما دو نوع ترانزیستور را در اختیار داریم با اتصال آنها به یگ دیگر می توانیم یک اینورتر طراحی کنیم.

 

 

در این مرحله نوبط به شبیه سازی می رسد. قبل ار شبیه سازی باید مشخص کنیم کجا ورودی مدار است و کجا 

 خروجی، همچنین باید تغذیه مدار را هم وصل کنیم.
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 ( رو انتخاب و در محل مورد نظر قرار دهید.Vss)GND و palette  ،vddتغذیه می توانید از برای 

 

وصل کنید و یک گراند هم در زمینه مشکی رنگ قرار دهید)اینها همون  vddرو هم به  nحواستون باشه چاه 

 بالک ترانزیستورهامونند(

 

 ظیمات مورد نظر را انجام دهید.گذاری کلیک کنید و مانند شکل تنحال بر روی آیکون لیبل
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 varibleبار به عنوان همین کار را برای خروجی هم انجام دهید. ولی این

 

 بزارم!!!! شما این کار رو حتما انجام دهید. visible in simuراستی قبلی رو یادم رفت در حالت 

 شه تصویر صفحه بعد.کلیک کنید نتیجه می خوب دیگه وقتشه روی آیکن 
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 wاگربه سربرگ سوم مراجعه کنید می بینید که اینورتر طراحی شده متقارن نیست. برای متقارن کردن کافیه 

 بگیریم. Nرا دو و نیم برابر نوع  pماسفت نوع 
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 یعنی اگر اینجوریش کنید:

 

 خروجی میشه اینطوری:
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 نکات تکمیلی:

  در منو : compileعملکرد گزینه 

 

 توضیح الزم نیست فقط یه مثال خدمتتون عرض می کنم.

راپباده سازی کنید پیاده سازی دستی این تابع مطمئنا زمان  A&(B|C)|(D&E)فرص کنید میخواهید جبر بولی 

زیادی نیاز دارد و لی می توانید به سادگی عبارت فوق را در کادر مربوطه به صورت زیر بنویسید و دکمه ی 

compile نید تا نتیجه را در کسری از ثانیه ببینید.کلیک ک 

 

فراموش نشود که عبارت فوق را باید 

 برابر با یک متغیر قرار دهید وگرنه ....

 

 

حاصل کلیک 

بر روی دکمه 

 کامپایل
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  یعنی این: compileحاال جالب اینجاست، در زیر منو دوم از منوی 

بنویسید یا فایل آن  Verilogیعنی اگر شما مدار خود را بتوانید به زبان 

آن  layoutرا از جایی بدست آورده باشید کافیست مسیر فایل مورد نظر را از این منو به خورد نرم افزار بدهید تا 

 را آماده در اختیارتان قرار دهد.

 طراحی کنیم. 1*4به طور مثال فرض کنید ما میخواهیم یک مالتی پلکسر 

 

 باید کد نویسی کنیم. verilogبا زبان یعنی ما باید همچین چیزی رو 
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 مدار باال: Verilogکد 

module mux ( select1, select0, d3, d2, d1, d0, q );  

input select1, select0;  

input d3, d2, d1, d0;  

output q;  

wire q1, q2, q3, q4, NOTselect0, NOTselect1; 

not n1 (NOTselect0, select0);  

not n2 (NOTselect1, select1);  

and a1 (q1, NOTselect0, NOTselect1, d0);  

and a2 (q2, select0, NOTselect1, d1);  

and a3 (q3, NOTselect0, select1, d2);  

and a4 (q4, select0, select1, d3);  

or o1 (q, q1, q2, q3, q4);  

endmodule 

 

کد باال را در یک فایل 

notepad ی کنید و با کپ

)مثال با نام  v.پسوند 

MUX.V و یا همان )

ذخیره کنید.  txt.پسوند 

 compileسپس از منو 

 compile Verilogروی 

file  کلیک کنید. و فایل

 مورد نظر را لود کنید.
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 ید.را بزنید تا نتیجه را مشاهده کن  back to editکلیک کنید، کار تمام است  compileحال بر روی گزینه ی 

 

 کلیک کنید تا نتیجه سیمولینک را هم ببینید. بر روی 

 

http://www.iseee.ir/


www.iseee.ir   آموزش نرم افزارMicrowind  

Design Rules 

 را انتخاب کنید. Design Rules گزینه helpاز منو 

 

 
که در طراحی باید رعایت شود به طور خالصه در این پنجره آورده شده است، برای درک بهتر  کلیه مواردی

 موارد باال در ادامه موارد پر کاربرد به صورت تصویری نمایش داده شده است.
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