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Κεφάλαιο 

  4                                          

                                                                 Εικονικά Όργανα 

 
Σκοπός 
  
 Σκοπός του κεφαλαίου είναι η αναφορά της δοµής και των ιδιοτήτων των διαφόρων 
οργάνων που µας παρέχει το MultiSIM. Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται τα 
βασικότερα όργανα µέτρησης και παραγωγής τεχνικών µεγεθών που περιλαµβάνει 
το MultiSIM καθώς και τρόποι ρύθµισης και χειρισµού αυτών. Επίσης, δίνονται 
παραδείγµατα χρήσης των οργάνων αυτών σε κυκλώµατα εκτελώντας προσοµοίωση 
για την διεξαγωγή αποτελεσµάτων. 
 
Λέξεις Κλειδιά 
 

• Όργανα Μέτρησης 
• Προσοµοίωση 
• Παλµογράφος 
• Γεννήτρια Συναρτήσεων 
• Σήµα 

• Πολύµετρο 
• Τάση 
• Ρεύµα 
• Ohm 
• Λογικός Μετατροπέας 

 
 
4.1 ∆οµή & Χρήση Των Οργάνων Του MultiSIM 
 
     Για να τοποθετήσουµε ένα όργανο στον χώρο εργασίας επιλέγουµε το επιθυµητό 
όργανο από την εργαλειοθήκη µε τα όργανα του MultiSIM κάνουµε κλικ πάνω σε 
αυτό και το τοποθετούµε στον χώρο εργασίας χρησιµοποιώντας τον κέρσορα του 
ποντικιού. Ένα όργανο του MultiSIM αποτελείται από δύο µέρη: 
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α) το εικονίδιο του οργάνου στον χώρο εργασίας και  
β) την πρόσοψη του οργάνου 
Το εικονίδιο του οργάνου χρησιµοποιείται για την συνδεσµολογία του µε τα 
κυκλώµατά µας. Όταν τοποθετήσουµε ένα όργανο στον χώρο εργασίας στην 
πραγµατικότητα τοποθετούµε το εικονίδιο του οργάνου. Αν κάνουµε διπλό κλικ 
πάνω στο εικονίδιο του οργάνου εµφανίζεται η πρόσοψη του οργάνου µέσα στην 
οποία µπορούµε να δούµε τα αποτελέσµατά µας ή να κάνουµε ρυθµίσεις σχετικές 
µε αυτό (Σχ. 4-1). 
 
 4.2 Ψηφιακό Πολύµετρο (Multimeter) 
 
    Το ψηφιακό πολύµετρο είναι ένα εικονικό όργανο µέτρησης το οποίο µας δίνει 
την δυνατότητα να µετράµε εναλλασσόµενες και συνεχείς τάσεις και ρεύµατα, 
καθώς και ωµικές αντιστάσεις. Περιλαµβάνει επίσης και ένα µετρητή ντεσιµπέλ. 
Όπως προαναφέραµε, ένα εικονικό όργανο αποτελείται από δύο µέρη, το εικονίδιο 
του οργάνου στον χώρο εργασίας και την πρόσοψη του οργάνου (Σχ. 4-1). 
      
 
 
                                                                       
 

XMM1
XMM1

 

 
 
 
 

Σχήµα 4-1: Το εικονίδιο και η πρόσοψη του ψηφιακού πολυµέτρου 

Το εικονίδιο του οργάνου στον 
χώρο εργασίας 

Η πρόσοψη του οργάνου στον 
χώρο εργασίας 
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Όπως είπαµε και προηγουµένως το εικονίδιο του οργάνου χρησιµοποιείται για την 
συνδεσµολογία του µε τα κυκλώµατά µας. Για παράδειγµα, στο κύκλωµα του 
διαιρέτη τάσης που υλοποιήσαµε, θα µπορούσαµε στην θέση του απλού 
βολτοµέτρου να συνδέσουµε το ψηφιακό πολύµετρο προκειµένου να µετρήσουµε 
την τάση στα άκρα της αντίστασης R2 (Σχ.4-2). 

 
 
 
 
 
 
 

V1
12 V 

R1

1kΩ

R2

4.7kΩ

U2

DC  1e-009Ω

0.000 A
+ -

XMM1

 
Σχήµα 4-2: Συνδεσµολογία πολυµέτρου στο κύκλωµά µας χρησιµοποιώντας το 

εικονίδιό του 
 

Αν κάνουµε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο 
του ψηφιακού πολυµέτρου, τότε θα 
εµφανιστεί η πρόσοψη του οργάνου µέσα 
στην οποία µπορούµε να επιλέξουµε τον 
τύπο µέτρησης του πολυµέτρου και να  
δούµε τα αποτελέσµατα της µέτρησης κατά 
την διάρκεια µίας προσοµοίωσης (Σχ. 4-3).  
 
 
 

Το όργανο του πολυµέτρου βρίσκεται στην 
εργαλειοθήκη µε τα όργανα  
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Σχήµα 4-3: Επεξήγηση συµβόλων της πρόσοψης του οργάνου µέτρησης 
Για να µετρήσουµε την τάση στην συνδεσµολογία του σχήµατος 4-2, ανοίγουµε την 
πρόσοψη του βολτοµέτρου (διπλό κλικ στο εικονίδιο του οργάνου), πατάµε το 
πλήκτρο V για να επιλέξουµε λειτουργία βολτοµέτρου και το πλήκτρο µε την 
συνεχόµενη γραµµή για να επιλέξουµε µέτρηση DC εφόσον έχουµε κύκλωµα 
συνεχούς ρεύµατος. Αφού έχουµε συνδέσει σωστά το κύκλωµα πατάµε 
Simulate>Run για να εκτελέσουµε προσοµοίωση στο κύκλωµά µας. Τα 
αποτελέσµατα της προσοµοίωσης εµφανίζονται στην πρόσοψη του οργάνου (Σχ. 4-
4). 

V1
12 V 

R1

1kΩ

R2

4.7kΩ

U2

DC  1e-009Ω

2.105m A
+ -

XMM1

 
 
 

Σχήµα 4-4: Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης του κυκλώµατος 

Λειτουργία Βολτοµέτρου 

Λειτουργία Αµπεροµέτρου 

Μετρήσεις AC 

Λειτουργία Ωµοµέτρου 

Μέτρηση decibel 

Μετρήσεις DC 

Ρυθµίσεις Οργάνου 
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4.3 Γεννήτρια Συναρτήσεων 
 
    Η γεννήτρια συναρτήσεων είναι ένα όργανο παραγωγής ηµιτονικών, τριγωνικών 
και τετραγωνικών περιοδικών σηµάτων. Το όργανο της γεννήτριας µπορούµε να το 
βρούµε µέσα στην εργαλειοθήκη µε τα όργανα. Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζεται 
το εικονίδιο και η πρόσοψη του οργάνου αυτού. 

XFG1
XFG1

             
           

   
 

Σχήµα 4-5: Το εικονίδιο και η πρόσοψη του οργάνου της γεννήτριας συναρτήσεων 
 

Η πρόσοψη του οργάνου της γεννήτριας 
συναρτήσεων, µας επιτρέπει να επιλέγουµε 
την συνάρτηση του σήµατος (ηµιτονική, 
τριγωνική, τετραγωνική), την συχνότητά του, 
το πλάτος και την µετατόπιση καθώς και τον 
χρόνο ανύψωσης και πτώσης σε τετραγωνικά 
σήµατα. Η διαδικασία επιλογής και ρύθµισης 
του σήµατος γίνεται µε την χρήση των 
πλήκτρων και των στοιχείων εισαγωγής 
κειµένου που περιέχονται µέσα στο παράθυρο 
της πρόσοψης του οργάνου (Σχ. 4-6). 
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Σχήµα 4-6: Επεξήγηση συµβόλων της πρόσοψης του οργάνου 
 

Όπως παρατηρούµε το εικονίδιο του οργάνου που χρησιµοποιείται για την 
συνδεσµολογία του µε τα κυκλώµατά µας, έχει τρεις ακροδέκτες, έναν ακροδέκτη 
µε το σύµβολο (+) έναν ακροδέκτη µε το σύµβολο (-) και έναν κοινό ακροδέκτη 
Common. Η συνδεσµολογία του θετικού ακροδέκτη (+) και του κοινού (Common) 
θα µας δώσει το σήµα που έχουµε ρυθµίσει. Η συνδεσµολογία του αρνητικού 
ακροδέκτη (-) και του κοινού (Common) θα µας δώσει το ίδιο σήµα µε διαφορά 
φάσης 180ο. Στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται ένα παράδειγµα συνδεσµολογίας της 
γεννήτριας συναρτήσεων σε ένα κύκλωµα χαµηλοπερατού φίλτρου και µε τους δύο 
τρόπους (Σχ 4-7). 

C1
100nF

R1

4.7kΩ

XFG1

IN OUT

         

C1
100nF

R1

4.7kΩ

XFG1

IN OUT

 
 

Σχήµα 4-7: Συνδεσµολογία της γεννήτριας σε κύκλωµα φίλτρου µε δύο τρόπους 

Ηµιτονικό 

Τριγωνικό Τετραγωνικό 

Συχνότητα

Πλάτος 

Offset 

Χρόνος 
Ανύψωσης & 
Πτώσης 

(Για τα 
τετραγωνικά 
σήµατα) 

Μονάδες Μέτρησης 
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Παράδειγµα Εισαγωγής Ηµιτονικού Σήµατος Στην Γεννήτρια  
Ένα ηµιτονικό σήµα της µορφής: 
 

Y = B + Ao sin (ωt) 
Όπου:  
B – η µετατόπιση του σήµατος 
Ao - το πλάτος του σήµατος 
 
ω – η κυκλική συχνότητα του σήµατος όπου ω = 2πf, όπου f – η συχνότητα του 
σήµατος 
 
Αριθµιτικό Παράδειγµα: 
 

Υ = 0 + 5 sin (2000πt) 
 Από αυτήν την εξίσωση έχουµε: 
 

- Πλάτος του σήµατος Αο =  5V  
- Κυκλική συχνότητα ω = 2000π,  2πf = 2000π  f = 1000Hz 
- Μετατόπιση του σήµατος B = 0V 

 
Άρα, στην γεννήτρια συναρτήσεων θα θέσουµε τις παραπάνω τιµές για να πάρουµε 
το σήµα της εξίσωσης. Παρακάτω φαίνεται η εισαγωγή των ρυθµίσεων µέσα στην 
πρόσοψη του οργάνου της γεννήτριας συναρτήσεων για το αριθµητικό παράδειγµα 
που αναφέραµε: 
 

 

Συχνότητα f = 1000Ηz 

Πλάτος Ao = 5V 

Μετατόπιση Β = 0V 

Ηµιτονικό Σήµα 
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4.4 Παλµογράφος 
 
     Το όργανο του παλµογράφου στο MultiSIM είναι µαζί µε την γεννήτρια 
συναρτήσεων από τα ποίο χρήσιµα όργανα µέσα στην διαδικασία προσοµοίωσης 
κυκλωµάτων. Υπάρχουν δύο βασικά είδη οργάνων παλµογράφου στο MultiSIM, 
αυτός µε δύο κανάλια και αυτός µε τέσσερα κανάλια. Η διαφορά τους είναι στον 
αριθµό των σηµάτων που µπορούν να δεχτούν και να απεικονίσουν. Για να 
τοποθετήσουµε τον παλµογράφο στον χώρο εργασίας χρησιµοποιούµε την µπάρα µε 
τα όργανα του MultiSIM. Όπως και όλα τα όργανα που έχουµε µελετήσει ως τώρα, 
έτσι και ο παλµογράφος έχει ένα εικονίδιο που τον αντιπροσωπεύει στον χώρο 
εργασίας καθώς και µία πρόσοψη µέσα στην οποία µπορούµε να βλέπουµε τα 
σήµατα που µετράµε κάθε φορά, καθώς και να ρυθµίζουµε τις κλίµακες εµφάνισης 
των σηµάτων µέσα σε αυτόν (Σχ. 4-8). Θα αναλύσουµε την λειτουργία του 
παλµογράφου µε δύο κανάλια. Η λειτουργία του παλµογράφου 4άρων καναλιών 
είναι παρόµοια. 

XSC1

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _

XSC1

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _

 
 

            
 

Σχήµα 4-8: Το εικονίδιο και η πρόσοψη του παλµογράφου 
 

Το εικονίδιο του παλµογράφου δύο καναλιών στον χώρο εργασίας έχει 3 ζευγάρια 
ακροδεκτών (θετικό + και αρνητικό -) τα οποία αντιστοιχούν στο κανάλι Α και 
κανάλι Β του παλµογράφου καθώς και στο κανάλι εξόδου σκανδαλισµού Trigger. 
Το κανάλι σκανδαλισµού χρησιµοποιείται για να εισάγουµε σήµατα τα οποία 
καθορίζουν πότε ο παλµογράφος να αρχίσει να µετρά (σήµατα σκανδαλισµού). Τα 
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κανάλια Α και Β του παλµογράφου έχουν τις ίδιες λειτουργίες ακριβώς και 
χρησιµοποιούνται για να µετρούν σήµατα. Για να µετρήσουµε ένα σήµα µε τον 
παλµογράφο θα πρέπει να συνδέσουµε το σήµα σε ένα από τα δύο κανάλια του 
παλµογράφου (Α ή Β) να ρυθµίσουµε την κλίµακα του χρόνου Timebase και την 
κλίµακα µέτρησης πλάτους του καναλιού και να εκτελέσουµε προσοµοίωση στο 
κύκλωµά µας για να δούµε τα αποτελέσµατα µέσα στην οθόνη της πρόσοψης του 
παλµογράφου. Στο ακόλουθο σχήµα, εξηγούµε τα βασικότερα πλήκτρα και τα 
στοιχεία ελέγχου της πρόσοψης του παλµογράφου δύο καναλιών και στην συνέχεια 
αναφέρουµε ένα παράδειγµα χρήσης του παλµογράφου για την µέτρηση της 
εισόδου και της εξόδου ενός χαµηλοπερατού φίλτρου. 

 
 
 
 
 
 

Σχήµα 4-9: Επεξήγηση βασικών στοιχείων της πρόσοψης του οργάνου 

Κλίµακα Χρόνου

Κλίμακα Πλάτους Στο 
Κανάλι Α 

Κλίμακα Πλάτους Στο 
Κανάλι Β 

Άξονας Χ 

Άξονας Υ – Καναλι A
Άξονας Υ – Κανάλι Β 

Πλήκτρα Σύζευξης 

(ΑC, DC, GRND(0)) 

Ρυθµίσεις 
Σκανδαλισµού 
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Στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται η συνδεσµολογία του παλµογράφου δύο καναλιών 
προκειµένου να µετρήσουµε το σήµα εισόδου και το σήµα εξόδου σε ένα 
χαµηλοπερατό φίλτρο.  
 

C1
100nF

R1

4.7kΩ

XFG1

IN OUT

XSC1

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _

 
Σχήµα 4-10: Χρήση γεννήτριας συναρτήσεων και παλµογράφου σε φίλτρο για την 

µέτρηση της εισόδου και της εξόδου του φίλτρου 
 

Στην συνδεσµολογία του παραπάνω σχήµατος αν ρυθµίσουµε την γεννήτρια 
συναρτήσεων έτσι ώστε να µας δίνει ηµιτονικό σήµα πλάτους 0,5V, και συχνότητας 
500Hz µε 0V µετατόπιση, η εξίσωση του σήµατος θα είναι:  
 

Υ = 0.5 sin( 1000πt) 
 
Εκτελούµε προσοµοίωση στο κύκλωµα 
(Simulate>Run) και ο παλµογράφος θα 
απεικονίσει το σήµα εισόδου του φίλτρου 
(µπλε χρώµα) και το σήµα εξόδου του 
φίλτρου (κόκκινο χρώµα). Οι ρυθµίσεις στις 
κλίµακες του παλµογράφου καθώς και τα 
σήµατα εισόδου και εξόδου φαίνονται 
παρακάτω. 

Αλλαγή του χρώµατος 
του αγωγού για να 

ξεχωρίζουν τα σήµατα 
στον παλµογράφο 
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Σχήµα 4-11: Ρύθµιση του παλµογράφου και απεικόνιση των µετρήσεων στην οθόνη 
 
4.5 Λογικός Μετατροπέας 
 
    Ο λογικός µετατροπέας είναι ένα εικονικό όργανο ψηφιακής λογικής, το οποίο 
µας βοηθάει στην µελέτη λογικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Με τον λογικό 
µετατροπέα µπορούµε να βρούµε την λογική συνάρτηση ή τον πίνακα αληθείας που 
παράγει ένα ακολουθιακό κύκλωµα µε πύλες. Μπορούµε επίσης να κάνουµε την 
αντίθετη διαδικασία, δηλαδή να µετατρέψουµε µία λογική συνάρτηση ή έναν 

Πατάµε το 
πλήκτρο Reverse 
για να αλλάξει το 

χρώµα της 
οθόνης (καλύτερη 

απεικόνιση) 

Επιλογή 
Κλίµακας 
χρόνου σε 
1ms/Div 

Επιλογή 
Κλίµακας 
Πλάτους σε 
500mV/Div 
εφόσον 

έχουµε σήµα 
µε πλάτος 

0.5V 

Σύζευξη DC 
για να δούµε 
αν έχουµε 

µετατόπιση 
στο σήµα 
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πίνακα αληθείας σε ένα ακολουθιακό κύκλωµα µε πύλες. Το εικονίδιο του οργάνου 
στον χώρο εργασίας καθώς και η πρόσοψή του φαίνονται στο ακόλουθο σχήµα. 
 

XLC1

A B

XLC1

A B

        
 

 
 

Σχήµα 4-12: Το εικονίδιο και η πρόσοψη του λογικού µετατροπέα  
 

Για να τοποθετήσουµε το όργανο µέσα στον χώρο εργασίας το επιλέγουµε µέσα από 
την εργαλειοθήκη µε τα όργανα και το τοποθετούµε στον χώρο εργασίας 
χρησιµοποιώντας τον κέρσορα του ποντικιού. 
 Μέσα στην πρόσοψη του οργάνου (Σχ. 4-12) υπάρχουν 8 κύκλοι µε ετικέτες Α-Η οι 
οποίες αντιστοιχούν στους 8 από τους 9 ακροδέκτες του εικονιδίου του οργάνου 
στον χώρο εργασίας. Ο ένατος ακροδέκτης είναι η έξοδος του λογικού µετατροπέα. 
Κάνοντας κλικ στους κύκλους ή τις ετικέτες κάτω από αυτούς εµφανίζονται οι 
είσοδοι για αυτόν τον ακροδέκτη του οργάνου. 
Άν θέλουµε να παράγουµε τον πίνακα αληθείας ενός λογικού κυκλώµατος 
εκτελούµε την ακόλουθη διαδικασία: 
 
1. Συνδέουµε τους ακροδέκτες εισόδου του λογικού µετατροπέα µε τους 

ακροδέκτες εισόδου του λογικού κυκλώµατος που έχουµε σχεδιάσει, καθώς και 
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την έξοδο του λογικού κυκλώµατος µε τον ακροδέκτη Out του λογικού 
µετατροπέα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγµα. 
 

XLC1

A B

U1

AND2

U2

AND2

Y

CA B

 
 

Σχήµα 4-13: Παράδειγµα χρήσης του οργάνου σε λογικό κύκλωµα 
 

Για λογικά κυκλώµατα που έχουν περισσότερες εισόδους µπορούµε να 
χρησιµοποιούµε τους υπόλοιπους ακροδέκτες του λογικού µετατροπέα. 

 
2. Κάνουµε κλικ στο πλήκτρο Circuit Truth Table και εµφανίζεται ο πίνακας 

αληθείας για το κύκλωµα µέσα στην οθόνη του οργάνου.  
 

 
 

 
 

Σχήµα 4-14: Τα αποτελέσµατα της χρήσης του οργάνου στο λογικό κύκλωµα 


