
Kích đúp chuột lên biểu tượng phần mềm MM&S trên desktop: 

 

Kích chuột lên nút Đóng lại trong hộp thoại: 

 

Kích chuột lên nút Mở tệp: 



 

Trong hộp thoại kích chuột chọn tệp sơ đồ mô phỏng ‘lotkavoltera.vec’ rồi kích chuột lên nút 

Open: 

 

Kích chuột lên nút kiểm tra tính hoàn thiện của sơ đồ mô phỏng: 



 

Kích chuột lên nút đóng của cửa sổ thông báo: 

 

Kích chuột lên nút Chạy mô hình trên thanh công cụ của cửa sổ sơ đồ mô phỏng: 



 

Nạp khung thời gian vào hộp thoại Xác định khung thời gian cho mô hình rồi kích chuột lên 

nút Tiếp tục.  

 

Kết quả tính toán mô hình được hiển thị dưới dạng bảng: 

 



Kích chuột lên mục Lưu tệp dưới dạng excel trong trình đơn Bảng: 

 

Chọn nơi lưu tệp excel:  

 

Mở tệp excel để xem bảng kết quả tính toán mô hình: 



 

Kích chuột vào nút vẽ đồ thị trên thanh công cụ cửa sổ chính chương trình: 

 

Trong tab Đồ thị thời gian, chọn các biến để vẽ đồ thị trong hộp Danh sách biến rồi kích 

chuột lên nút mũi tên sang phải để chuyển chúng sang hộp danh sách Vẽ cho các biến: 



 

Kích chuột chọn Tỷ lệ chung rồi kích chuột lên nút Thực hiện: 

 

MM&S hiển thị đồ thị trong cửa sổ con Cửa sổ đồ thị: 



 

Mở hộp thoại vẽ đồ thị, kích chuột vào tab Đồ thị pha để vẽ đồ thị pha: 

 

Chọn cặp biến để vẽ đồ thị pha bằng cách lần lượt chọn tên biến trong hộp Danh sách biến 

rồi kích chuột lên nút mũi tên sang phải để chuyển chúng sang hai ô bên phải: 



 

 

Kích chuột vào nút Thực hiện, MM&S sẽ vẽ đồ thị pha: 

 



Để quan sát đồ thị vẽ chậm, trước hết di chuột giảm trong hộp tốc độ rồi mới thực hiện việc 

vẽ đồ thị, MM&S sẽ vẽ đồ thị ở chế độ chậm, có thể kích chuột lên đồ thị để ngừng vẽ và 

sau đó lại kích chuột lên đồ thị để vẽ tiếp: 

 

Khi vẽ xong đồ thị, kích chuột vào nút lưu tệp trên thanh công cụ cửa sổ chính để lưu tệp, 

chọn khuôn thức ‘.stm’ để lưu tệp dưới dạng véc tơ, chọn khuôn thức ‘.bmp’ để lưu dưới 

dạng ảnh: 



 

Nếu lưu đồ thị theo khuôn thức véc tơ (‘.stm’) sau này có thể mở và vẽ lại ở chế độ chậm 

như ngay sau khi tính toán mô hình. 

 

 

 


