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  مقدمه

altium designer 6.8)پروتلdxp (از اين نرم افزار عالوه بر. افزار پرقدرت برای طراحی مدارچاپی ميباشديک نرم  

  يقه طراحیبه بررسی طرpdfدر ايناستفاده ميشود ،FPGAبرای برنامه نويسی تراشه های،) pcb(طراحی مدار چاپی

  .اين نرم افزار پرداخته ميشودتوسطساخت مدار چاپی و

  :قسمت زير تشکيل شده است 4ازpdfاين

ساخت سند شماتيک-1
و انتقال فايل شماتيک به انpcbساخت سند-2
نکات و ترفندها-3
روش های ساخت فيبر مدار چاپی-4

طريقه ساخت قطعاتی که: سوم نکاتی شاملبخشدربا طريقه طراحی وساخت مدار چاپی اشنا ميشويد ،شمااولبخشدر دو

  و  در بخش چهارم انواع روشاست ،اورده شده... ودر کتابخانه پروتل وجود ندارد، طريقه کم کردن حجم سيم کشی بين قطعات

  . های ساخت فيبر اورده شده است

  بهترمطالب ، همراه با کتاب به طراحی پروژه اورده شده بپردازيد و بعد از اينکه در کار طراحی خبره شديد بهبرای ياد گيری

  dxpاموزش داده ميشود ، تمام ورژنهای پروتل6.8همانگونه که گفته شد در اين کتاب ورژن.برويد 4و 3هایسراغ بخش

  کم يا زياد است ، شما ميتوانيد مطالبی را که مياموزيد روی هر ورژن اجرا. ..قدرت طراحی و اميباشند ،فقط در انهمشابه هم

  ميتوانيد به انجمن های الکترونيک موجود در اينترنت مراجعه کنيد،  داشتيد... و PDFدر صورتی که سوالی در مورد اين.کنيد

  .با من مکاتبه کنيد snegahdari@yahoo.com يا از طريق ايميل

1NAFAR  

1387زمستان  
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ايجاد سند شماتيک

از مسيرزيرمطابق شکل PCBايجاد پروژهايجاد يک پروژه ميباشد ، برایPCBاولين قدم برای طراحی يک

FILE > NEW > PROJECTگزينهNEW PCB PROJECT را انتخاب کنيد:  

  

  را schematicگزينهFILE > NEWايجاد کرده ايد ، اکنون مانند تصوير زير ، از مسيرPCBدر حال حاضر شما يک سند

  :انتخاب کنيد تا يک سند شماتيک به پروژه اضافه شود

  همانطور که مشاهده ميکنيد ، دو پنجره باز ميشود ، پنجره اول محل کشيدن شماتيک و پنجره دوم  نامبعد از انجام مراحل باال ،
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 .ميدهدپروژه را نمايش

  

  :کار هر منو به صورت کلی در زير گفته شده است، در زيربخش تقسيم کرده ايم 7را بهی موجود در اين محيطمنو ها

System Menu:شما همچنين در اين قسمتيتوانيد ابزار و منوها را مطابق ميل خود بچينيد ،در اين قسمت شما م

....ميتوانيد ليسانس های نرم افزار را مشاهده و ويرايش کنيد و

Document Tabs :، در اين محل اسناد شماتيکpcbکه باز هستند نمايش داده ميشود ، باکليد کردن روی انها... و

  .ميتوانيد انه را ببنديدcloseميتانيد انها را ببينيد ، همچنين با کليد راست کردن روی هريک و انتخاب گزينه

Menus/Toolbars/Shortcuts :شامل منوها ، ميانبر ها و نوار ابزارهاست ، در نوار ابزار ، ابزاری که هميشه به ان

  .انهارا ويرايش کنيدSystem Menuن به قسمتنياز داريد ، وجود دارد ، شما ميتوانيد با رفت

Navigation :برای دسترسی سريع به ديگر مکانهای نرم افزار )homeمحيط شماتيک ، محيط ،pcb3، محيطd

  .ميتوانيد از اين ابزار استفاده کنيد... ) و

Panel Access :دسترسی سريع تر گذاشته شده اندبرای... اليبری ، ودر اين قسمت ، منوهای پرکاربرد ،نظير.  

Main Design Window :اين قسمت محل کشيدن نقشه شماتيک ميباشد ، شما بايد قطعات را از کتاب خانه اورده و در

اينجا نقشه خود را رسم کنيد
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Workspace Panels)نمايش دادهدر اين قسمت نام پرژه ها و ديگر اطالعات) : نمايش نام پروژه ها وساير اطالعات

  .جای گيرد ،در اين مورد بعدا توضيح داده ميشودpcdبايد در يک پروژهpcbميشود ، هر سند شماتيک و

  .با منوها و ديگر امکانات در ادامه بيشتر اشنا ميشويم

 :وارد کردن قطعات به محيط شماتيک

  :بسازيم در زير اورده شده است) فيبر مدار چاپی(pcbشماتيک مداری که قصد ساخت داريم برايش

  :در زير قطعات مدار را مشاهده ميکنيد.متغير استولت25تا1.2منبع تغذيهمدار مربوط به يک

BRIDGEعدد پل ديود يايک

  مقاومت ثابتيک

  عدد مقاومت متغيريک

  سه عدد خازن در سه اندازه مختلف

  يرتغر م.گوالتوعدد ريک

  ر دو پايهکانکتودو عدد

  ،Panel Accessو سند شماتيک ، بايد مدار را در صفحه شماتيک رسم کنيد ، برای اين کار از قسمتpcbبعد از ايجاد پروژه

  :را انتخاب کنيدLibrariesگزينه یSystemمنوی

  

  

  

  

  

  

  

  پيدا کرده و ان را روی  سند شماتيک بياوريد ،برایهمانطور که مشاهده ميکنيد ، کتاب خانه باز ميشود ، ابتدا  بايد پل ديود را
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  کليک کنيد ، ميبينيد کهقطعه به اشاره گرPlaceرا وارد کنيد و سپس روی) BRIDGE(اينکار در قسمت مشخص شده نام قطعه

  موس متصل ميشود ، شما در هر قسمت از سند شماتيک کليک کنيد قطعه در همانجا گذاشته ميشود ، اگرهنگامی که قطعه به اشاره

  .را بزنيد ميتوانيدمشخصات قطعه را ويرايش کنيدtabگر متصل است ، کليد

  برای درک بهتر کليه اجزای پنجره کتابخانه شماره گذاری شده است ،

  :تهای مختلف گفته شده استدرزير قسم

با کليک روی اين گزينه شما ميتوانيد کتابخانهای ديگری را نصب – 1

  .کرده و از قطعات داخل انها استفاده کنيد

با کليک روی اين گزينه شما ميتوانيد يک قطعه را در کابخانه ها – 2

  .جستجو کنيد ، طريقه ی جست و جوی قطعه در ادامه اورده شده است

  ا کليک روی اين گزينه  قطعه انتخاب شده ، برای جايگذاری درب -3

  .سندشماتيک اماده ميشود

  ممکن است شما برای طراحی يک مدار به قطعاتی نياز داشته  -  4

  باشيد که دريک کتابخانه موجود نباشد ، برای دسترسی راحتر به

  اين. ذاريدکتابخانه ها ميتوانيد انها را انتخاب کرده و در اين قسمت بگ

  .مورد در ادامه توضيح داده شده است

  .نام قطعه مورد نظر را بايد در اين قسمت بنويسيد –5

  قطعات که مربوط به نام مورد جست وجوی شماست در اين قسمت -6

  هر کدام ، ميتوانيد شکلنمايش داده ميشود ، با کليک کردن روی نام

  .ببينيد 9و 7را در مکانهایpcbظاهری در شماتيک و

  .شکل قطعه در سند شماتيک در اين مکان نمايش داده ميشود -7

)Simulation(شبيه سازیو در سند)pcb)Footprintشما با انتخاب اين گزينه ها ميتوانيد ، شکل قطعه را در سند -8

  .ببينيد 9در مکان) برای تعداد محدودی از قطعات(

  .نشان ميدهدpcbر سندشکل قطعه را د -9

  را وارد کنيد ، ميبينيدکه چندينdiodeگزينه 5شما ميتوانيد به جای پل ديود ، از چهار ديود استفاده کنيد ، برای اين کار در قسمت

  مناسبیگزينه1n4007(يکی از ديود ها را انتخاب کنيدولتاژ خروجینمايش داده ميشود ، با توجه به امپر و 6مورد در قسمت

  قطعه را ويرايش کنيدرا بزنيد ، در پنجره ای که باز ميشود ميتوانيد مشخصاتtabکليک کنيد و بعد کليدPlaceروی کليد) است

  :، در زير اين پنجره اورده شده است

  .شودهمچنين ميتوانيد قطعه را در سند شماتيک بگذاريد و سپس روی ان دوبار کليک چپ کنيد تا اين پنجره باز
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pcbوارد کنيد تا قطعه با اين نام در سند... تا 1ازعدديکبه جای عالمت سوال ،،بايد "شماره قطعه"در قسمت

  .جايگذاری شود

قابل تغييرفل شده و تنها از طريق اين پنجرهمشخصات مذکور ق Lockedی قرمز ، در صورت زدن تيکلدر کادر خا

  .خواهد بود

در مکان دلخواه از سند شماتيک کليک کنيد تا قطعه). من پل را انتخاب کردم(ديود ، يکی را انتخاب کنيداز بين پل ديود و

  .در انجا گذاشته شود

برای ساير قطعات نيز مراحل باال را تکرار کنيد ، در صورتی که مشخصات قطعه برای تان مهم نيست ،فقط همه انها را به

  :ن مقاومت هامثال اورد.سند شماتيک بياوريد

  کليک کنيد وسپس در يکPlaceگزينه، رویرا جستجو کنيد ، بعد از انتخاب قطعه مناسب resistorدر پنجره کتابخانه گزينه

  .برای دثيگر قطعات نيز همين کار را تکرار کنيد. کليک کنيد تا قطه در ان مکان قرار گيردمکان از سند شماتيک
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  کتابخانهجستجوی يک قطعه در

ابتدا بفهميد داخل(وجود ندارد ،  شما بايد ان را پيدا کنيدو کانکتورlm317رگوالتورهمانطور که ميبيند در اين کتابخانه

  )کدام کتابخانه است ،سپس کتابخانه را نصب کنيد و در نهايت از قطعه استفاده کنيد

  

در پروتل کتابخانه ها بر اساس( ه موجود است ،، يا در کدام کتابخاندر صورتی که ميدانيد قطعه ساخت کدام شرکت است

درکليک کنيد و در پنجره باز شده)  1گزينه ی شماره( Librariesروی گزينه ی) شرکت سازنده قطعه مرتب شده اند

باز شده کتابخانهرا انتخاب کنيد ، در پنجرهInstallگزينه یدر زير منوکليک کنيدInstalledروی گزينه یقسمت باال

شما ميتوايند در پنجره کتابخانه و در قسمت چهارم ان را انتخاب وکنيد و ان را باز کنيد ، کتابخانه نصب شدمربوطه را پيدا

  .مراحل پيدا کردن و نصب کتابخانه  مربوط به کنتاکتور را  نمايش ميدهدزيرشکلکنيد  

  .کتابخانه را نيافتيد نگران نباشيد شما به روش زير ميتوانيد هر قطعه های را پيدا کنيددر صورتی که

از محل کتابخانه رگوالتور اطالعی نداريم ، پس بايد ان را جست و جو کنيم ،برای اين کار در پنجره کتاب خانه روی گزينه

Searchکليک کنيد ، پنجره زير باز ميشود:  

جست و جو کنيد ، برای انکه جستpcbوانيد قطعه خود را در ميان مدل های شبيه سازی يا مدل هایدر اين پنجره شما ميت

را مانند شکل زيرSearch typeوSearch inتنظيماتOptionsو جوی شما بهترين نتيجه را داشته باشد در قسمت

  .کنيد
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Libraries onمچنين شما بايد با زدن تيک گزينه یدر قسمت محل وارد کردن نام قطعه ،  نام قطعه را وارد کنيد ، ه

pathپوشه(کتابخانه در محل نصب نرم افزار است( مسير پوشه کتابخانه را وارد کنيدlibrary ((و در نهايت روی

searchوجو اغاز شود  کليک کنيد تا جست: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، کم توان و پر توانsmdهمانطور که مشاهده ميکنيد ، بعد از اتمام جستوجو چندين مدل رگوالتور پيدا شده است ، نمونه

  .کليک کنيد و قطعه را در مکان دلخواه قرار دهيدPlace، نمونه دلخواه را انتخاب کنيد و روی... و
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  اکنون قطعات را در مکان مناسب بچينيد ،

  .چپ کنيد و به هرجا که خواستيد بکشيدای حرکت دادن قطعات روی انها کليکبر

  .استفاده کنيدpagedown وpage upبرای بزگنمايی وکوچک نمايی از کليد های

  .را بزنيدdeletو سپس کليد) ان را انتخاب کنيد(اگر خواستيد قطعه را حذف کنيد ، ابتدا روی ان کليک چپ کنيد

  .را بزنيدspaceکليد) روی ان کليک چپ کنيد و نگه داريد( اندن قطعه ، در حالتی که ان را با موس گرفته ايدبرای چرخ

  .استفاده کنيدy کليدو xبرای برعکس کردن قطعه ، در حالتی که ان را گرفته ايد از کليد

 .برای ويرايش مشخصات قطعه  روی ان دوبار کليک چپ کنيد

  :قطعات چيده شده را مشخص ميکنيددر زير تصوير

  

  کشيدن مسير های رابط بين قطعات در سند شماتيک

 :موجود استنيزtoolbarsرا انتخاب کنيد ، اين گزينه در قسمت wireگزينهPlaceبرای کشيدن خطوط بين قطعات از منوی

، در مقصد دوباره کليک کنيد ، اين کار را برای تمامیبر روی سر قطعه کليک کنيد ، تا هرکجا که خواستيد ادامه دهيد

  .مسيرها انجام دهيد

  .را بزنيدdeleteو سپس کليد) روی ان کليک چپ کنيد( برای پاک کردن خط ابتدا ان را انتخاب کنيد
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  .استفاده کنيد SHIFT + SPACEبرای دادن زاويه به خطوط از کليد

  :طرح نهايی شماتيک

  

  اتوماتيک قطعاتنام گذاری

  :ميرويمpcbسند شماتيک اماده شد ، بعد از چک کردن چند نکته زير به سراغ ساخت سند

  يکجا واتوماتيکدر صورتی که ميخواهيد همه قطعات...)  R1 – R2 – R3 – C1 – C2( تمامی قطعات دارای شماره باشند

  تصوير مراحل کار اورده شدهرا انتخاب کنيد ، در  SchematicAnnotate گزينه یToolsشماره گذاری شوند ، از منوی

 :است

  .در صورتی که نام گذاری قطعات را بصورت دستی انجام داده ايد نيازی به مراحل باال نميباشد

 .نباشند) SMD(دقت کنيد قطعاتی که اورده ايد نصب سطحی
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  PCBايجاد سند

  تعيين اندازه برد

  :را انتخاب کنيدFilesگزينه یSystem، منویPanel Accessاز قسمتPCBبرای ايجاد سند

  

  

  

  

  

  

  

  ).اخرين گزينه( را انتخاب کنيد PCB Board Wizardدر منوی فايل گزينه ی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :کليک کنيدNEXTپنجره زير باز ميشود ، روی
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  .کميت برحسب متر است يا اينجبايدکميت اندازه ها رامشخص کنيد  در پنجره زير شما

  .نماييدکليکnext را انتخاب کنبد  و بعد رویMetricدر اين پنجره گزينه ی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين گزينه به صورت پيش فرض انتخاب شده( کليک کنيدnextرا انتخاب کنيد و بعد رویCustomدر پنجره بعدی گزينه

وجود دارد ،در صورت نياز ميتوانيد از انها.. وpciدر  اين پنجره اندازه های استانداردی برای طراحی کارت های( ) است

  ).استفاده کنيد

بايد شکل برد را مشخص کنيد ، گزينه اول بردی به 1در پنجره بعدی که تصوير ان را در زير مشاهده ميکنيد ، در قسمت

از انجا.ه دوم بردی به شکل دايره و گزينه سوم بردی به شک دلخواه در اختيار شما ميگذاردشکل مستطيل يا مربع ، گزين

  .که برد ما مستطيل شکل است گزينه اول انتخاب ميشود
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شما در پنجره های قبلی مقياس را اينچ هدر صورتی ک.( در قسمت دوم ، طول و عرض برد برحسب ميلی متر وارد ميشود

  ).بايد اندازه را برحسب ميل وارد کنيدانتخاب کرده ايد ،

  .بخش های سه و چهار ديگر تنظيمات مربوط به اليه ها ميباشند که در مراحل بعدی توضيح داده ميشود

  .کليک کنيدnextدر نهايت رویو )سانتی متر 4سانتی متر در 4.( ميليمتر را برای برد وارد کنيد40*40در قسمت دوم اندازه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )در هنگام مونتاژ مدار الزم ميباشنداين حاشيه ها. ( در دو تا پنجره بعدی شما بايد لبه های برد را مشخص کنيد

  .کليک کنيدnext اندازه دلخواه را وارد کرده و بر روی

  :در پنجره بعدی که ان را در زير مشاهده ميکنيد ، تنظيمات را مانند شکل انجام دهيد
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www.irpdf.com


16

)LayersSignal  تعداد اليه های سيگنال را مشخص ميکند وPlanesPowerتعداد اليه های که جريان باال(تعداد سطوح نيرو  

  )در نظر گرفته ميشود 0و برای مورد دوم مقدار 2از ان عبور ميکندبرای مورد اول مقدار

  .کليک کنيد nextجره رویپنجره بعدی مربوط به ارتباط بين دو سطح در برد های متاليزه ميباشد ، در اين پن

  .کليک نماييدfinishکليک کنيد و در نهايت  رویnextتنظيمات پنجره های بعدی را بصورت پيش فرض رها کرده و  روی

  ايسی های لدر پنجره های که از انها رد شديم تنظيماتی مربوط به تعداد خطوط عبوری از بين پايه های ايسی ، طريقه اتصا( 

smdوجود داشت ، اين تنظيمات را در منو های بعدی بصورت گسترده... برد ، مقدار ضخامت اليه ها ، خطوط و پدها وروی  

  .)ميکنيممالعتر ا

   Documentاورده شده است، همچنين بهpcbنام فايلProjectsدر صورتی که همه مراحل را درست انجام داده باشد در پنجره

Tabsامنپنجره جديدی بهpcb.pcbdoc پنجره ی(اضافه شده است ، در پانل (Projectsفايلpcb.pcbdocزيررا در pcb_   

Project2 ، drag )به عمل کشيدن و رها کردن توسط موسdragو سپس از منوی فايل گزينه. کنيد) ميگويندsaveallرا  

  )ذخيره کردمlm317من سندها را به نام(.ذخيره کنيدانتخاب کنيد و سندها را به نام دلخواه و در مکان دلخواه
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  PCBانتقال اطالعات از سند شماتيک به سند

  pcb.pcbdoc  update pcb document، گزينه یDesignبه سند شماتيک بر گرديد و در انجا از منویبعد از ذخيره ی سند ها

  ، قطعات از سند شماتيک به سندرا بزنيدExecute Changesدر اين پنجره گزينه ی ،  را انتخاب کنيد ،پنجره زير باز ميشود

pcbمنتقل ميشود.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :در صورتی که در مراحل باال با خطا مواجه شديد موارد زير را بررسی کنيد

  ).، شماتيک ، پروژهpcbسه سند موجود ،( کليه سند ها ذخيره شده باشند

  .نام گذاری شده باشندقطعات

  .ليسانس برنامه معتبر باشد

  .که اماده کرده ايد ظرفيت همه قطعات را داشته باشدpcbسند

  بعضی از قطعات برای قسمت شبيه سازی به کار ميروند ، در هنگام اوردن قطعه به سند شماتيک( باشدpcbقطعه دارای

  ).بايد اين مورد را چک کنيد

  به درستیdrag، عملDesignدر منویpcb.pcbdoc  update pcb documentگزينه یدر صورت موجود نبودن

  .انجام نشده است
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  :وقطعات را مشاهده ميکنيدpcbدر زير سند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  را انتخاب کنيد و در پنجره باز شده تيکBoard Optionsگزينه یDesignازمنویpcbبرای براشتن صفحه سفيد زير سند

Display Sheetرا برداريد.  

  سند شماتيک ميباشد ، در زير سندها مانندنجايگذاری کنيد ، انتقال قطعات و مانور روی اهاکنون قطعات را در مکان دلخوا

  :شماتيک رامشاهده ميکنيد
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  PCBمسير کشی بين قطعات در سند

  اکنون بايد مسير های بين قطعات را رسم کنيد ، برای اين کار ميتوانيد از سيم کشثی دستی يا سيم کشی اتوماتيک استفاده کنيد ، هر

  :دوروش دارای تنظيمات يکسانی است در زير ابتدا به بيان تنظيمات ميپردازيم و بعد هر يک را بررسی ميکنيم

  :را انتخاب کنيدRulesگزينه یDesignاز منویpcbدر سند

  ، اين گزينه حداقل فاصله خطوط ازرا انتخاب کنيدClearanceگزينه یElectricalدر منویپنجره ی زير باز ميشود ،

  )ميليمتر 6(.ميکند ، انرا به مقدار دلخواه تغيير دهيديکديگر و پايه قطعات را مشخص

  :کنيد ، در اين قسمت تنظمات سه منو تغيير ميکندکليک  Routingدر همين صفحه بر روی گزينه ی

  :Width،گزينه اول

  پهنای اليه مسرابط بين( قطعات را به هم متصل ميکند مشخص کنيدبا کليک کردن روی اين گزينه شما بايد ضخامت خطوطی که

  خواسته شده است ، من هر سه اندازه رامساوی  هم و برابرmaxوPreferred وminدر اين قسمت از شما سه اندازه) قطعات

  :ميليمتر وارد کرده ام 6.با
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  :RoutingLayers،گزينه دوم

  در(  )فيبر در چند اليه طراحی شود (با کليک کردن روی اين گزينه شما ميتوانيد تعداد اليه های فيبر مدار چاپی را تعيين کنيد

  چون فيبر ما يک اليه است و به اليه زيرين نياز داريم ،) . پيچيده جهت کاهش فضای به کار رفته فيبر را چند اليه ميسازندمدارت

  )ديگر را برميداريم)های(تيک گزينه(را تيک ميزنيمBottom Layerگزينه ی

  

  

  

  

  :،RoutingVias ،گزينه سوم

  نجره باز شده محدوديت های مربوط به سوراخ رابط بين اليه های مختلف برد رابا کليک کردن روی اين گزينه ، ميتوانيد در پ

  ).اين گزينه فقط برای برد های چند اليه کار برد دارد( کنيدتعيين

  کليک کنيد ،Route Allرا انتخاب کنيد و در پنجره باز شده روی...Allگزينه یAuto Routeبعد از انجام تنظيمات از منوی

  .اين کار سيم کشی اتو ماتيک انجام ميشودبا

  را انتخاب کنيد و کشيدن مسير را شروع کنيد ، دقت داشته باشيد گزينه ی lineگزينهPlaceبرای سيم کشی دستی از منوی

Bottom Layerدر پايين  نرم افزار انتخاب شده باشد.  

  را انتخاب کنيد تا سيم کشی شما از نظر درستی چکDesign Rule Checkerگزينه یtoolsبعد از اجرای سيم کشی از منوی

  .شود ، در صورت صحيح نيودن سيم کشی پيغام خطا درپنجره ظاهر ميشود

  استفادهدر مسير کشی اتوماتيک کشيده شده اند و باب ميل شما نيستنداز سيم کشی دستی ميتوانيد برای تغيير مسير های احتمالی که

  .کنيد
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  .ميتوانيد اندازه و ضخامت انها را تغيير دهيد...ردن روی روی مسير ها ، پايه قطعات وبا کليک ک

  .با انتخاب خطوط ميتوانيد انها را به مکانهای ديگر منتقل کنيد

  ميتوانيد مکان پايه ها ورا برداريدlock Primitivesده تيکشدر صورتی که روی يک قطعه دوبار کليک کنيد و در پنجره باز

  :را با اخرين تغيرات مشاهده ميکنيدpcbقطعه را تغيير دهيد ، سند...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فعال هستند بدهيد تاpcbطراحی مدار به پايان رسيد ، شما بايد فايل هايی را که ذخيره کرده ايد به شرکت های که در زمينه اخت

  اما قبل از) چند روش برای ساخت مدار چاپی اورده شده استادامهدر (دست به کار شويد ،يا خودتان،فيبرمدار چاپی بسازند

  :هر کاری نکات زير را بخوانيد ، اين نکات به شما کمک ميکند تا برد بهتری بسازيد

  بهstringرا انتخاب کنيد ، مشاهده ميکنيد که نوشته string گزينه یPlaceاز منویpcbبرای نوشتن  اسم بر روی سند

نوشته پيداه ميشود ، با دوبار کليک کردن روی نوشته ميتوانيد ان را به نام ،اشاره گر موس ميچسبد ، در هر جا که کليک کنيد

  .دلخواه تغيير دهيد

ای در اختيار هاطالعات جامعpdfيه کنيد ، ايناز مدار خود تهpdfميتوانيدfileاز منویSmart pdfبا انتخاب گزينه ی

  .شخصی که پروژه شما را ميبيند ميگذارد

  هر( با اين کار ميتوانيد شکل سه بعدی برد خود را ببينيد. را انتخاب کنيد legacy 3d viewبرويد و گزينهViewبه منوی

  ميتوانيد با کليک راست و چپ برد را جابجا3dدر محيط) چقدر قدرت کارت گرافيک شما بيشتر باشد تصوير بهتر خواهد بود

 .کنيد

  ، سپس روی مسير کليک کنيدرا انتخاب کنيد multiple tracesگزينه یPlaceاگر قصد جابجايی مسيری را داريد ، از منوی
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 .و ان را به هرجا خواستيد ببريد

  را انتخاب کنيد ، درre – Annotateگزينه ی Toolsدر صورتی که ميخواهيد شماره تمام قطعات را تغيير دهيد از منوی

 .کليک کنيد okپنجره ای که باز ميشود حالت های شماره گذاری وجود دارد ، يک مورد را انتخاب کنيد و روی

  منویاز) ا مسير را بصورت دستی بکشيديسيم کشی را دوباره انجام دهيد( اگر ميخواهيد بعد از سيم کشی مسير ها را حذف کنيد

tools  مسيرun - routeگزينه ی. ، يکی از گزينه ها را انتخاب کنيدallتمام مسير ها را حذف ميکند ، گزينه یnet مسيری  

 .تحان کنيدساير گزينه ها را خودتان ام... را که با موس رويش کليک ميکنيد حذف ميکند

 .نکات ديگری نيز وجود دارد که به مرور زمان به انها دست مييابيد

  PCBتهيه پرينت نهايی از فايل

  در ادامه اورده شده است ، برای استفاده از هر کدام از روش هاروش های مختلفی برای طراحی فيبر مدار چاپی وجود دارد که

  :برای ساخت برد گفته ميشودpcbدر زير چگونگی اماده کردنپ داشته باشيد ،بايد يک نقشه قابل چا

  ( با توجه به روش که برای طراحی مدار چاپی به کار ميرود بايد نقشه را چاپ کنيد.( را برای چاپ اماده کنيمpcbميخواهيم فايل

  .)چاپ شود.. سه وپرنت و  در روش اتو بايد روی کاغذ گالالمينت نقشه بايد روی دلق ترانسمثال در روش

  :تنظيمات پنجره باز شده را مانند شکل زير کنيد. کليک کنيدpage setupروی  گزينه ی  file، در منویpcbدر سند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را مشخص کنيد) ايستاده يا خوابيده( ميتوانيد اندازه کاغذ و نوع چاپ نقشه بر روی انPrinter paperدر قسمت

  .نوع رنگ نقشه مشخص ميشود که ميتواند سياه سفيد ، رنگی ، يا خاکستری باشدcolor setدر قسمت

  باشد ، در غير اينصورت ، اندازه نقشه چاپ شده با طرحی 1مقياس چاپ مشخص ميشود ، مقياس حتما بايدScalingدر قسمت
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  .اصلی برابر نخواهد بود

  .مشخص ميشود، موقيعت نمايش نقشه در صفحهCorrectionsدر قسمت

  ، در پنجره ای که باز ميشودکليک کنيد advanced بر روی گزينه یبعد از اينکه تنظيمات را انجام داديد ، در همين صفحه

  صفحهبه گزينه های موجود درNew PrintOut 2کنيد ، موردی به نامرا انتخابinsert PrintOutکليک راست کنيد و گزينه  

  را بزنيد ، در پنجره ی باز شده اليه مورد نياز را انتخاب کنيد insert Layerان کليک راست کنيد و گزينه یاضافه ميشود  روی

  وير ان رادر قسمت مشخص شده در تص(  )است )مسير ها و خطوط رابط (Layer Bottomاليه ،اولين اليه مورد نياز ما( 

  .کليک کنيدokو روی )انتخاب کنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  را انتخابKeep-Out Layerکنيد ، اين بار در پنجره باز شده گزينه ی  راستکليکNew PrintOut 2دوباره بر روی

  )کليک نماييدOKو سپس بر روی )کادر دور برد( کنيد

  را تيک بزنيد ، اين گزينه باعث می شود تا در محل پايه) سوراخ ها( Holesکليک کنيد و گزينه یNew PrintOut 2بر روی

  .قطعات سوراخی ايجاد شود ، اين مورد باعث راحتی در سوراخ کاری ميشود

  بعضی( را تيک بزنيد ، تيک زدن اين گزينه باعث ميشود تا طرح چاپ شده بر عکس شود Mirrorدر صورت نياز گزينه ی  

  .)رد مدار چاپی به نقشه معکوس نياز دارندروش های ساخت باز
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  در طراحی برد های دو اليه ، شما بايد دو مرتبه از برد پرينت بگيريد ، سری اول مطابق تنظيمات باال و در سری دوم ، به جای

  .شودMirrorانتخاب ميشود ،همچنين در مرحله دوم سند بايد top layer گزينه یBottom Layer یگزينه

  :در نهايت تنظيمات شما بايد مطابق تصوير زير شده باشد

  

  کليک کنيد ، طرح مدار چاپی شما اماده است ، ان را چاپ کنيد و فيبرprint Previewبر روی گزينه یfileاکنون در منوی

  :خود رابسازيد
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  ا انتخاب کنيد ، در پنجره باز شده ادرسرexport metafileبرای ذخيره کردن تصاوير روی انها کليک راست کنيد و گزينه ی

  .ذخيره شدن فايل را انتخب کنيد و فايل را ذخيره کنيدمحل

  فصل سوم نکات و ترفند ها

  قطعه ای که در کتابخانه پروتل موجود نمی باشدPCBطرح شماتيک وساخت

  ان کنيد و يا ان قطعه راجايگزينمشابه ديگری راایدر کتابخانه پروتل وجود ندارد ، شما ميتوانيد قطعهگاهی اوقات قطعه ای

  قطعه بايد در يک ره( رحله اول ساخت قطعه در کتاب خانه شماتيکمرحله انجام می شود ، مسهقطعه دربسازيد ، ساختن

  نمايش در پنجرهو مرحله اخر ساخت يک شکل از قطعه برایpcbو مرحله دوم ساخت قطعه در کتابخانه) گذشته شودنهکتابخا

3d مرحله سوم الزامی نمی باشد( ميباشد( :  

 :ساخت کتابخانه شماتيک

  :)کن است در کتابخانه نرم افزار شما وجود داشته باشدمم(موجود نميباشد در زير ان را طراحی ميکنيمlm350ای سیدر پروتل

  را انتخاب کنيد ، سپس در قسمتschematic Libraryگزينه یfile>new> Libraryبرای ساخت کتابخانه شماتيک از مسير

Panel Accessدر منویschروی گزينه ی Libraryschکليک کنيد تا تيک بخورد.  

  

  

  

  

  .را فشار دهيد ، ميتوانيد رنگ را تغيير دهيدtabرا انتخاب کنيد ، در صورتی که کليد rectangleگزينه یplaceاز منوی

  :بکشيد) خانه 6در 3(يک مسطتيل نرمالدر وسط صفحه

  

  

  

  

  برای چرخاندن .را انتخاب کنيد و پايه ها را در مکان مناسب جايگذاری کنيد pinگزينه ی Placeبرای رسم پايه ها از منوی

  .استفاده کنيدspaceپايه  از کليد

  .تيد بکشيدبه هرجا خواسسپسبرای جابجا کردن خطوط ابتدا ان را انتخاب کنيد و

  .را بزنيدdeleteبعد از انتخاب کليد،برای حذف انها

  .استفاده کنيدshift+spaceبرای ايجاد خطوط مورب از کليد  
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  ، هنگامی که به اشارهtextقطعه را مانند زير ويرايش کنيد ، برای تغير ورا انتخاب کنيدtext stringگزينه یPlaceاز منوی

  )بياوريدTEXTبه ازای هر نوشته بايد يک(را بزنيد و سپس ان را تغيير دهيدtabگرموس متصل است کليد

  

  

  

  

  

  

  

  را انتخابRule CheckComponentگزينه یReports، از منویتصوير باال شکل نهايی قطعه در سند شماتيک ميباشد

  کليک کنيد تا قطعه چک شود ، در صورت موجود بودن okو سپس بر رویباز شده همه موارد را تيک بزنيدکنيد ، در پنجره

  .کنيدخطا ان را تصحيح

  کان دلخواه با ناممرا انتخاب کنيد و قطعه را در saveگزينه یfileطراحی قطعه در کتبخانه شماتيک به پايان رسيد ، از منوی

LM350K ذخيره کنيد.  

 .چپ کنيدکدوبار کليComponentبر روی گزينهsch Library، در پالت  در همين صفحه
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  :کليک نماييد OKو رویرا مانند شکل زير تغيير دهيدانتنظيماتپنجره ای مانند زير باز ميشود ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مراحل باال را با رسم يک ترانزيستور تکرار ميکنيم

را فشار دهيد ، ميتوانيد رنگ و اندازه خط را تغييرtab، در صورتی که کليدرا انتخاب کنيد lineگزينه یPlaceاز منوی
  .دهيد

  :شکل قطعه را در وسط صفحه رسم کنيد

  

  

  

  

  

  

  .را انتخاب کنيد و پايه ها را در مکان مناسب جايگذاری کنيد pinگزينه ی Placeبرای رسم پايه ها از منوی

  را انتخابpolygonیگزينهPlaceنيز استفاده کنيد برای اين کار از منویpolygonبرای رسم  پيکان اميتر ميتوانيد از ابزار

  .کنيد

  :مشاهده ميکنيدزيرشکل نهايی قطعه را در
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  را انتخاب کنيد ، در پنجره باز شده همه موارد را تيک بزنيد و سپسRule CheckComponentگزينه یReportsاز منوی

  گزينه یfileمنویازکليک کنيد تا قطعه چک شود ، در صورت موجود بودن خطا ان را تصحيح کنيد و در نهايت okبرروی

save را انتخاب کنيد و قطعه را در مکان دلخواه با نام دلخواه ذخيره کنيد.  

  pcbخانهساخت کتاب

  Library pcb گزينه یfile>new> Libraryبسازيد  ، برای اين کار از منویPCBبايد برای قطعاتی که ساختيد يک سند در

 .کليک کنيد تا تيک بخوردLibrarypcb روی گزينه یpcbدر منویPanel Accessراانتخاب کنيد ، سپس در قسمت  

  

  

  

  

  

  .کنيدzoomدر صفحه page upبا زدن کليد

  :را انتخاب کنيد Top Layerگزينه یPanel Accessدر

  

  :مطابق زير بچينيدراو پايه هارا انتخاب کنيدpadگزينه یplaseاز منوی
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  برای تعيين اندازه هر قطعه ،.تغييردهيدرا بزنيد و مشخصات پايه را tabهنگامی که پايه به اشاره گر موس اويزان است ، کليد

  .از روی ان اقدام به رسم قطعه کنيددر محيط شماتيک يک نمونه مشابه ان را پيدا کنيد و

  :را انتخاب کنيد Top Overlayگزينه یPanel Accessاکنون در

  

  

  :را انتخاب کنيد و کادر دور قطعه را مطابق شکل زيربکشيد lineگزينه یplaseاز منوی

  

  

  

  

  

  

  

  

  :پايه ها را به قطعه بيافزاييدرا انتخاب کنيد و نام stringگزينه ی plaseاز  منوی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را انتخاب کنيد و قطعه را در مکان دلخواه با نام دلخواه ذخيره کنيد saveگزينه یfileدر نهايت از منوی

  )برای ترانزيستور نيز مراحل باال را تکرار کنيد ، برای ترانزيستور ميتوانيد يک پکيج دلخواه در نظر بگريد( 

  )با کمی صبر وحوصله  ميتوانيد بهترين پکيج را رسم کنيد( 
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   3dساخت کتابخانه

  انتخاب گزينه وView، با رفتن به منوی) ان را اماده ميکنيد pcbطرح شماتيک و( مداری را طراحی ميکنيدهنگامی که

legacy 3d view در محيطpcb ميتوانيد شکل سه بعدی برد خود را ببينيد. 

  ذخيرهigs.با پسوند(3d maxرا در برنامه های نظير3dميباشد ، شما بايد مدل3dی کشيدن مدلاابزار بر دقامحيط پرتل ف

  .رسم کنيد وبعد ان را وارد پرتل کنيد.. و )شود

  گزينه یtoolsاز منوی.را انتخاب کنيدpcb3d Libraryگزينه یfile>new> Libraryاز مسير3dبرای ساخت کتابخانه

Import 3d model3را انتخاب کنيد و در پنجره باز شده فايل کشيده شده در محيطd را باز کنيد ، توسط ابزار های موجود در  

  .تغييرات الزم را اعمال کنيد  در نهايت مدل را با نام دلخواه ذخيره کنيدviewمنوی

  :ساخت کتابخانه يکپارچه

  تبخانهبرای اينکار بايد يک ک ،به هم ربط دهيم اراين سهيک قطعه را ساختتيم ، اکنون بايد 3d وpcbتا کنون طرح شماتيک و

  .بسازيميکپارچه

  .را انتخاب کنيدintegrated Libraryگزينه یfile>new> projectاز مسيريکپارچهبرای ساختن کتابخانه

  .را انتخاب کنيد projectگزينه یSystemاز منویPanel Accessدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  سه کتابخانهprojectsدر پالت.)رابزنيد openگزينه یfileدر منوی( کنيد زرا که کشيده ايد با3dوpcbکتابخانه شماتيک و

  )بکشيد و رها کنيد(دراگ کنيد Integrated_ Library1.libpkgرا به قسمت) 3dوpcbشماتيک ،( 

  

  

  

  

  

www.irpdf.com
www.irpdf.com


31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  schدر منویPanel Accessکليک کنيد تا انتخاب شود ، سپس در قسمت  lm350.schlibبر روی گزينه یprojectدر پالت

  .کليک کنيد تا تيک بخوردLibrarysch روی گزينه ی

  

  

  

  

  

  باز ميشود ، در اين پالت بر روی گزينه یprojectيک پالت ديگر به جای پالتsch libraryبا کليک کردن بروی گزينه ی

Componentدو بار کليک کنيد:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کليکaddدر پايين پنجره بر روی گزينه ی) در اين پنجره در مراحل قبلی نام قطعه را ايجاد کرديم( پنجره جديدی باز ميشود
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  :کنيد

  

  :کليک کنيدokو بر رویرا انتخاب کنيدFootprintدر پنجره باز شده گزينه ی

  

  

  

  

  

  

  :ميشودپنجره های مانند زير بازokبعد از کليک کردن بر روی
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  :ی زير باز ميشود ، ، بر روی گزينه نشان داده شده در شکل کليک کنيدکنيد  ، پنجرهکليکBrowseدر اين پنجره بر روی
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  :کليک کنيدAdd Libraryدر پنجره باز شده بر روی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :برويد و ان را انتخاب کنيد ، سپس اين پنجره را ببنيديدpcbسنددر پنجره باز شده به محل ذخيره

  :هنگام انتخاب قطعه ، در انتخاب نمونه فايل دقت کنيد

  

  

  یبرويد و بر روی گزينهprojectکليک کنيد و به منویokدر تمام پنجره های موجود بر رویقطعه،footprintبعد از انتخاب

Compail integrated library integrated_library . lib pkgاگر در اين مرحله( کليک کنيد ، تا کتابخانه باز يابی شود  

  شما، در صورتی که پيغام خطايی موجود نبود ، کتابخانه شما اماده است ،) پيغاميمبنی بر ذخيره فايل ها ظاهر شد ان را تاييد کنيد

  .ميتوانيددر مدارات خود از اين قطعه استفاده کنيد

  را انتخاب کنيد و سايرPCB3Dگزينه یFootprintبه جای addnew modelدر پنجره ی3Dبرای اضافه کردن مدل

www.irpdf.com
www.irpdf.com


35

  :مراحل را تکرار کنيد

  

  

  

  

  

د شماتيکروش های کم کردن حجم سيم کشی بين قطعات در سن

  NetLabelاستفاده از

  بدون نياز به سيم کشی به هم متصلدر يک سند شماتيک ، ،ميتوانيد دو يا چند نقطه مختلف از مدار راNetLabelبا استفاده از

  را انتخاب کنيد ، در دو نقطه ای که بايد به هم متصل شوندNetLabelگزينه یPlaceاز منویNetLabelکنيدبرای ايجاد

  کليک کرده وNetLabelقرار ميگيرد ، اکنون روی دوNetLabelدوکليک کنيد ،همانطور که که مشاهده ميکنيد در ان نقاط

  های موجودNetLabelنام انها را به يکنام مشابه تغيير دهيد ، اين کار را برای ساير نقاط نيز انجام دهيد ، دقت داشته باشيد که

  :بايد همنام باشند ،در يک مسير

  

  

  )multi-sheet(استفاده از طراحی چند صفحه ای

  بعضی مواقع حجم قطعات و سيم کشی بسيار زياد است ، در اين موارد برای کشيدن سند شماتيک از طراحی چند صفحه ای

  برقرار )Port(ميشود ، در اين روش نقشه در چند سند شماتيک رسم ميشود و در نهايت اتصاالت از طريق پورت هااستفاده

  و همه انها را در يک مکانورد نياز سند شماتيک ايجاد کنيدچند صفحه ای ، به تعداد ماستفاده از قابليت طراحیبرای .ميشود

  نقشه خود را به چند قسمت تقسيم کنيد و هر قسمت را در يکی از سند های شماتيک ، به جزدلخواه ذخيره کنيد ،دلخواه و با نام

  )دراولين سند ايجاد شده چيزی رسم نشود(اولين سند، بکشيد
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  :مدار که ميخواهيم با استفاده از طراحی چند صفحه ای رسم کنيم را مشاهده ميکنيد

  .مدار به سه قسمت تقسيم شده است و هر قسمت در يک سند ترسيم گرديده است

  

  

  

نام انها را به ناماتصاالت قرار دهيد ، سپسرا انتخاب کنيد و انها را در محلPortگزينه یPlaceبعد از ترسيم مدار از منوی
  :های هم نام تغيير دهيد

  

  

  

  

  

  

  

  شماتيک بهرا انتخاب کنيد و در محيطsheet symbolگزينه یPlace، از منوی) Sheet1.SchDoc(در اولين سند شماتيک

  :رسم کنيدsheet symbolهای موجود ،  sheetتعداد
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  :دو بار کليک کنيد و ان را به نام سند شماتيک موجود تغيير دهيد ، مانند شکل زيرfile nameبر روی
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  پورت ها،را انتخاب کنيد و انها را مطابق شکل در مکانهای مناسب قرار دهيدPortگزينه یPlaceبعد از ترسيم مدار از منوی

  :نيدبه هم متصل کwireمتناسب با نقشه شماتيک توسط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تغيير دهيد ، همچنين درBidirectionalرا بهi/o typeها روی انها دو بار کليک کنيد و خاصيتPortبعد ازجايگذاری

  :مناسب پورت را تايپ کنيدنامnameقسمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .کليه ی تغييرات را ذخيره کنيداکنون
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  برای ديدن(متناسب با اندازه مدار ايجاد کنيد ، سند را به پروژه اصلی دارگ کنيد و کليه تغيرات را ذخيره کنيدpcbيک سند

  ).مراجعه کنيد12به صفحه یpcbتهيه سندمراحل

  ابرا انتخpcb.pcbdoc  update pcb documentگزينه یDesignاز منو ی) سند شماتيک اصلی(در اولين سند شماتيک

  سند های شماتيکProjectsمنتقل کنيد ، همانگونه که در مشاهده ميکنيد ، در پالتpcbو اطالعات سند شماتيک را به سندکنيد

  :فرعی زير مجموعه ای از شماتيک اصلی ميشوند

  

  

  

  

  

  

  

  :را انجام دهيدقطعات را در مکان مناسب قرار دهيد و سيم کشی بين انهاpcbدر سند

  

  

  

  

  .را انتخاب نماييدSmart pdfگزينه یfileبرای انتشار نتايج از منوی

  power portاستفاده از

  ديگریportميتوانيد نام ان را بهvccاين المان ها در سراسر سند شماتيک به هم متصل ميشوند ، با دبل کليک کردن روی المان

  :هم متصل ميشوندبه منامتغيير دهيد ، در سراسر سند شماتيک پورت های ه
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  )گذر گاه(BUSاستفاده از

برای ساده تر شدن( را مشخص ميکندNetLabelاز گذر گاه برای خوانا کردن نقشه استفاده ميشود و در حقيقت ارتباط بين
  ).نقشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .را انتخاب کنيدBUSگزينه یPlaceاز منویBUSبرای کشيدن
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  )pcbدر قسم های خالیکشيدن اليه مس(Polygon Pourاستفاده از

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و کليه فضا های خالی را پر کرده اند ، به اين مسير دهای وجود دارند که عمداتا به گراند متصل هستنبر روی اکثر فيبر ها مسير

  .  متصل ميشود) يا خط دلخواه(ميگويند ،اين مسير ها کليه فضا های اضافه را پر ميکند و معموال به گراندPolygon Pourها

  را انتخاب کنيد ،Polygon Pourگزينه ی  placeبکشيد ، از منوی  Polygon Pourاينکه روی فيبر مدار چاپی خودبرای

 :رده شده استوهای جدول ا هگزينجدولی مانندشکل زير باز ميشود ، در زير کليه  
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1--Solid :با انتخاب اين گزينه ، يک صفحه مس در سراسر برد کشيده ميشود و فضا های خالی پر ميکند.  

2--Hatched:ميکندبا انتخاب اين گزينه ، صفحه مس بصورت مربع های چهار گوش کوچک در ميايد و فضا های خالی را پر. 

3--None :با انتخاب اين گزينه ، مسيری کوچک از مس اطراف مسير های اصلی را فرا ميگيرد.  

  .تا مسير های اصلی را تغيير دهيدبا تغيير اين اعداد ميتوانيد فاصله صفحه مسی--4

  .، يا ديگر مسير ها باشدvcc،gndمشخص کننده خطی است که صفحه مسی به ان متصل ميشود ، خط ميتواند--5

  با انتخاب گزينه نمايان شده ، مسيری که اليه مسی به ان متصل ميشود محو ميشود و اليه. در اين قسمت سه گزينه وجود دارد--6

 .با انتخاب ديگر گزينه ها عمل کردشان را ببينيد.مس جای ان را ميگيرد

  نماييد و يک کادر دور برد بکسيد تا به نقطهکليک کنيد و روی نقطه دلخواه از فيبر کليکokبعد از اعمال کردن تنظيمت روی

  .را بزنيدescبرسد ، در انجا دوباره کليک کنيد و سپس کليکشروع

  

  

  

  

  مشاهده ميکنيد که يک اليه از مس سراسر نقشه را فرا ميگيرد ، اگر روی اليه مس دوبار کليک کنيد ، جدول باال باز ميشود و

  .مشخصات را تغيير دهيدميتوانيد

  گزينه ی   Panel Access بکشيد ازPolygon Pourدر صورتی که فيبر شما دواليه است و قصد داريد برای اليه باال نيز

Top Layerرا انتخاب کنيد:  

  

  

  

  :يک نمونه از مدار
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  ايجاد ليست از قطعات به کار رفته در مدار

  بدهيد ، بايد ليست قطعات بکار رفته در مدار را ضميمه مدار کنيد ، نرم... در صورتی که بخواهيد مدار خود را به شرکت يا

  پروتل اين امکان را به شما ميدهد تا ليست قطعات به کار رفته در مدار را با  فرمت دلخواه ذخير ه کنيد ، برای تهيه ليست بهافزار

  :، پنجره ای مانند زير باز ميشودرا انتخاب کنيد.Bill of Materialsرفته و گزينه ی  Reportsمنوی

  .ل خروجی ميتوانيد اين پنجره را ببنديدبعد از ذخيره فاي

  جايگذاری قطعات در سند شماتيکزاويهتغيير دادن

  ، در انجا چند گزينه وجود دارد ، انها را تکبرويد wiew > Gridsمسير  ه را در سند شماتيک قرار دهيد بهقبل از اينکه قطع

  تکانتخاب کنيد ، می بينيد که شبکه بندی سند شماتيک تغيير ميکند ، در صورتی که اخرين گزينه را انتخاب کنيد ميتوانيد اندازه هر

  .تعيين کنيدموجود در شبکه را به صورت دستیمربع
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  تغيير دادن مقياس اندازه گيری از واحد متريک به اينچ و بلعکس

  .را انتخاب کنيدToggle Unitsگزينه ی wiewبرای انکه واحد سنجش اندازه را تغيير دهيد از منوی

  اندازه گيری فاصله دونقطه از مدار

کليکpcbرا انتخاب کنيد ، اکنون در يک نقطه دلخواه از سند شماتيک ياMeasure Distanceگزينه یReportsاز منوی
، پنجره ای باز ميشود و  فاصله موجود) در يک نقطه ی ديگر نيز کليک کنيد( اين کار را در يک نقطه ديگر تکرار  کنيدکنيد ،

  .نقطه را نشان ميدهدميان دو

  ايجاد جامپر

  اما ،خط از روی هم رد ميشوند ، رد شدن خطوط مشکلی در طراحی مدار چاپی ايجاد نميکنددر سند شماتيک کاهی مواقع چند

  ر رسم شوند تا برای افرادیپبه صورت جامبهتر است محل برخورد خطوطمواقعی که از عکس سند شماتيک استفاده ميشوددر

  .ازنقشه استفاده ميکنند مشکلی يش نيايد هک

  راDisplay cross-oversبرويد و گزينه ی   Tools> Schematic Preferencesبرای نمايش جامپر در تقاطع ها به مسير

  تيک بزنيد
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  : pcbايجاد جامپر در سند

  

  

  

  

  همانطور که در تصوير مشاهده ميکنيد ، مسير سبز رنگ از جای بدی عبور کرده است ، شما ميتوانيد اين مسير را توسط يک

  .جامپر درست کنيد ، جامپر ها در مواقعی که مسير ی دلخواه برای ارتباط وجود نداشته باشد به کار ميرود

  :در ابتدای جامپر ويک پد در انتهای جامپر قرار دهيدpadرا انتخاب کنيد ، يکpadگزينه ی Place از منوی

  

  

  

  

  

  :را انتخاب کنيدTop Layerگزينه ی   Panel Access ازها دقيقا بر روی مسير  قرار بگيرند ،padدقت کنيد که

  

  

  

  :ها را به هم متصل کنيدpadرا انتخاب کنيد وlineگزينه یplaceاز منوی

  

  

  

  

  

  :مسير های اضافه را پاک کنيداکنون
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  کليد های ميانبر

  :برای دين کليد های ميانبر در نرم افزار پروتل به مسير زير برويد

Help > getting started > Shortcut Keys 

  

  

Altium Designerبا) مدارات ساده... (شبيه سازی مدارات اسيالتور و

  )موج نقاط مختلف را مشاهده کنيددر شبيه سازی شما فقط ميتوانيد شکل(

  توانايی شبيه سازی مداراتر الکترونيکی  ساده را دارد ،هر چند قدرت اين نرف افزار در حدAltium Designerنرم افزار

Proteusوorcadنيست ، اما گاهی اوقات برای اطالع از صحت سيم کشی مدار کشيده شده ميتوانيد ان را تست کنيد و... و  

  ):ne555نوسان ساز با ايسی(برای نمونه مدار زير را شبيه سازی ميکنيم. ورودی وخروجی ان را ببينيدهایشکل موج

  

  کليه قطعات را از کتابخانه به ند شماتيک بياوريد در سند شماتيکابتدا کليه قطعات را به سند شماتيک بياوريد و مدار را رسم کنيد

  ).در قسمت هايقبلی در مرد طريقه ی مقدار دهی بحث شد( و به انها مقدار بدهيددوبار کليک کنيدروی قطعات

  موج سينوسی(انتخاب کنيد و به سند شماتيک اوريدراهستند ، در انجا منبع ولتاژsimulation sourcesمنابع ولتاژ در قسمت

  ))شما نميتوانيد مقدار فرکانس منبع را مشخص کنيد( کيلو هرتز1

  

  

  

  

  .سيم کشی بين قطعات را انجام دهيد

  را انتخابnet lableگزينه ی Placeاز منوی(قرار دهيدnet lableدر نقاطی که ميخواهيد شکل موج انها را مشاهده کنيد يک

  .را به نام دلخواه تغيير دهيدnet lableشما ميتوانيد نام) کنيد

  يک ليبل گراند در قسمت منفی منبع قرار دهيد ، در صورتی که بر روی منبع ولتاژ دو بار کليک کنيد ميتوانيد مقدار  و نام ان را
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  .تغييردهيد

  وارد پروتل کنيدAltium Designer 6\Examples\Circuit Simulation\ Power Supplyاين مدار را ميتوانيد از مسير

  )مثال های نرم افزار استمدار يکی ازاين(

  پنجره ای مانند زير باز ميشود ، در اين،را انتخاب کنيد mixed simگزينه یsimulation >  Design از مسيراکنون

 :ميتوانيد  نوع تحليل مدار را تعيين کنيدپنجره

  

  .نوع تحليل را تعيين کنيد 1در قسمت

  .که ميخواهيد شکل موج ان را ببينيد دو بار کليک کنيد تا به قسمت سوم منتقل شود، بر روی نقاط يا ليبل های 2در قسمت

  .نام برچسب های که شکل موج انها نمايش داده ميشود ، قرار دارد ، 3در قسمت

  کليک کنيد تا وارد محيط شبيه سازیokدر نهايت روی. شما ميتوانيد نقاط مورد نظر را در محيط شبيه سازی نيز تعيين کنيد

  .شويد

  

  :در زير محيط شبيه سازی را مشاهده ميکنيد
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  را add plotدر صورتی که  ميخواهی شکل موج نقطه ی ديگری را ببينيد ، در وصط صفحه کليک راست کنيد و گزينه ی

  را انتخاب کنيد ، در nextرا وارد کنيد و در ديگر پنجره هاانتخابکنيد ،   پنجر ه جديدی باز ميشود در اولين صفحه  نام دلخواه

  را انتخای نماييد ، add wave to plotپانل ديگر به صفحه اضافه ميشود ، بر روی پانل کليک  راست کنيد و گزينه ینهايت يک

  ، در زير کليه مراحل به صورت تصويرکليک نماييد   Createدر پنجره بازشده ، نام ليبل مورد نظر را انتخاب کنيد و بر روی
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  :اورده شده است

  

  .برای شبيه سازی مدارات خود ميتوانيد از نرم افزار های قدرتمندی چون پروتوس و ارکد استفاده نماييد
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روشهای مختلف تهيه فيبر مدار چاپی

  

  

  

  

  

  

  

  20طريقه ساخت فيبر مدار چاپی بوسيله اسپری پزتيو

  ، سود سوز آور، طلق تراسپرنت يا فيلم) positiv 20(20اسپری پزتيو: مواد الزم

  نوعی ورقه ی پالستيکی است که ميتوان اطالعات(مدار را روی طلق ترانسپرنت  pcbدقت کنيد اسپری تازه باشد ، نقشه

  .چاپ کنيد)را توسط پرينرتر ليزری روی ان چاپ کرد
  در يک مکان تاريک و بدور از گرد و غبار و. ميز و عاری از هرگونه چربی نماييدفيبر مسی را با يک سمباده نرم کامال ت

  .وزش باد با استفاده از اسپری روی آن را اسپری پزتيو بزنيد
  ، طلق ترانسپرنت را روی فيبراکنون در مکان تاريک فيبر را روی حرارات غير مستقيم بگيريد تا اسپری خشک شود

  وات را به برق متصل کنيد و فيبر را نور40يک المپ) تافيبر روی ان حرکت نکند(بگذاريدقرار دهيد و يک شيشه روی

  اکنون مقداری سود سوز اور را در اب حل کنيد مقدار سود و. دقيقه ميتواند باشد30تا10دهی کنيد ،  مدت نور دهی بين

  طلق وشيشه را از روی ان(داخل سوز قرار دهيد ،تاريک دراناب بسته به انداره فيبر شما دارد، فيبر را در يک مک

  ، ظرف حاوی سوز را به ارامی تکان دهيد تا قسمت های اضافه در ان حل شود ، همانطور که ميبينيد جاهای که) برداريد

  اری اوردهنور خورده در محلول حل ميشود و بقيه قسمت ها ميماند ،  فيبر اماده اسيد کاری است ، در ادامه طريقه ی اسيد ک

  .شده است

  يا لتراستتهيه فيبر مدار چاپی با ماژيک

  .ندارد و برای ساخت مدارات بسيار ساده به کار ميرود.. وpcbاين روش نيازی به طراحی
  )کلريد آهن(اسيد پاک کننده مسماژيک واترپروف يا لتراست ،: مواد الزم

  در صورتی که با اين ماژيک خطی روی فيبر بکشيد ، خط با دست پاک(کنيدتهيه) ضد آب(ابتدا يک ماژيک واترپروف

  .)نميشود

  سپس با ماژيک تمام خطوط مورد نياز را روی مس رسمتميز کنيد ،قبل از هر چيز فيبر مسی را کامال با يک سمباده نرم

دقت کنيد.ک شدن ماژيک در اسيد خواهد شدپاتوجه نماييد که دست با مس تماس پيدا نکند چون باعث چرب شدن مس و. نماييد
  .دقيق باشد تا در موقع سوراخ کاری دچار مشکل نشويد.. فاصله پايه های ايسی و

  .بعد از کشيدن تمامی خطوط فيبر را داخل اسد بيندازيد
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  تهيه فيبر مدارچاپی با المينت

  المينت ، پودر ظهور المينت:مواد الزم

  
  .ی بسيار پيچيده و ظريف استبهترين راه برای ساخت طرحها
مانند لواشک ، لواشک در نقش(سبز رنگ است که ميان دو اليه پالستيک قرار گرفته است، والمينت يک ماده حساس به نور

  ) .المينت

کاری کنيد که مکان های( برده و ان را نگاتيو کنيدpointابتدا نقشهع فيبر مدار چاپی حخود را به يک برنامه ننظير فتو شاپ يا
  .نقشه را روی طلق تراسپرنت چاپ کنيد) سفيد به رنگ مشکی ومکانهای مشکی به رنگ سفيد تغيير کند

  در يک محيط تاريک ، المينت را از پوشش خارج کنيد ، و يکی از اليه های پالستيکی را از ان جدا کنيد ، سطح فيبر را کامال

  کليه اين اعمال را در يک محيط تاريک انجام دهيد(ميز کنيد ، المينت را روی ان قرار دهيد و با دست ان را روی فيبر بچسبانيدت

  طلق را روی المينت و فيبر قرار دهيد ، يک شيشه را روی) ، هر چقدر المينت بيشتر روی فيبر بچسبد ، دقت کار باال تر ميرود

  فيبر حرکت نکند ، اکنون با استفاده از يک المپ يا نور خورشيد ، فيبر را نور دهی کنيد ، مدت نور دهیطلق بگذاريد تا از روی

  دقيقه باشد ، بعد از نور دهی فيبر را به محيط اريک منتقل کنيد ، طلق را از ان جدا کرده30تا10بسته به نور محيط ميتواند بين

  قاشق غذا خوری از محلول را در نيم ليتر اب 2برای درست کردن محلول ظهور مقدار(و فيبر را در محلول ظهور قرار دهيد

  .اکنون فيبر اماده اسيد کاری است. به ارامی محلول را تکان دهيد تا قسمت های اضافه در ان حل شود) حل کنيد

  روش چاپ ليزریباتهيه فيبر مدار چاپی

  موارد ازکاناتی که معمول است يک کار نسبتا پر زحمت بوده و نتيجه کار نيز در اکثرساختن فيبرهای مدارچاپی با استفاده از ام

  در(و يا آنکه به شرايطی مانند کار درمحيط تاريک) مانند روش ترسيم بوسيله ماژيک ولتراست(کيفيت مطلوبی برخوردار نيست

  تنها کيفيت نهائی فيبر بسيار باال و شبيهبه انواع صنعتی می باشداما با استفاده از اين روش نه. نياز دارد) روش المينت و پوزيتيو

  .بلکه در منزل نيز به آسانی قابل انجام است

  :برای اجرای اين روش غير از کامپيوتر تنها به وسايل زير نياز خواهيد داشت

  اتو

  .اتوی مورد نياز يک اتوی معمولی می باشد که تقريبا در همه منازل يافت می شود

  چاپگر ليزری

  انجام اين طرح با چاپگرهای جوهرافشان و سوزنی. چاپگر بايد حتما از نوع ليزری باشد ولی مارک آن تفاوتی ندارد

  .امکانپذير نمی باشد چنانچه چاپگر ليزری در اختيار نداريد می توانيد به يک مغازه تکثير مراجعه کنيد

  )photo(کاغذ فتو

  اگر می خواهيد کاغذی از نوع ديگر استفاده نمائيد بايد. فشان برای چاپ عکس بکار می رودکاغذی که در چاپگرهای جوهرا

  توجه داشته باشيد که کاغذ مذکور جوهر را به خود جذب نکند مثال کاغذ گالسه يا کاغذهای روغنی پشت برچسبها را نيز می

  .تو کمتر استتوانيد با موفقيت بکار ببريد و قيمت آن نيز ده ها بار از کاغذ ف
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  ساير وسايل

  .يک ظرف محتوی آب گرم، يک برس يا مسواک کامال نرم

  مراحل اجرا

  را به داخل برنامه برد برده و چنيدين عدد از ان را در يکpcbرا با پرينتر ليزری بر روی کاغذ ، ميتوانيد نقشه pcbنقشه ی

  )استفاده ميکنيد حتما اين کار را انجام دهيددر صورتی که اولين بار است از اين روش( صفحه کپی کنيد

  توجه کنيد که سطح کاغذ. پس از چاپ طرح بر روی کاغذ فتو ، کاغذ را در ابعاد طرح برش دهيد و به آماده کردن فيبر بپردازيد

  ح آنرا کامال تميزفيبر را در ابعاد طرح برش دهيد و با يک سمباده خيلی نرم سط. را چه قبل و چه بعد از چاپ شدن لمس نکنيد

  اتو را روشن کنيد. نمائيد تا شفاف شود ، فيبر را روی يک سطح صاف مقاوم گذاشته ، طوری که سطح مسی آن بطرف باال باشد

  بعد از داغ شدن اتو يک برگ کاغذ سفيد معمولی روی فيبر گذاشته و اتو را. درجه اتو را در بيشترين حد تنظيم کنيد. تا داغ شود

  اگر ابعاد فيبر از اتو بزرگتر است مانند اتو کردن لباس. دقيقه صبر کنيد تا فيبر کامال داغ شود 2تا 1حدود. قرار دهيدروی آن

  .ولی با سرعت کم اتو را حرکت دهيد تا همه جای فيبر کامال داغ شود

  برداريد سپس بدون اتالف وقت کاغذی کهاتو را کنار بگذاريد و کاغذ روی فيبر را. در اين مرحله به کمی سرعت عمل نياز است

  سپس بال فاصله کاغذ سفيد. روی فيبر داغ بگذاريد اما مراقب باشيد انگشتانتان نسوزد) از طرف چاپی(طرح بر آن چاپ شده را

  وارد کرده وثانيه فشار ماليمی روی اتو30بمدت. را مانند حالت قبل روی بورد و طرح قرار داده و اتو را روی آنها بگذاريد

  ثانيه تا يک30پس از. در اين مرحله کاغذی که طرح روی آن چاپ شده بود به فيبر می چسبد. آنرا کمی به اطراف حرکت دهيد

  . با لبه اتو چندين بار تمام سطح طرح را با فشار اتو کنيد. دقيقه اتو را از لبه آن روی کاغذ گذاشته و با فشار روی آن حرکت دهيد

  .جلوگيری از حرکت فيبر لبه های کاغذ سفيدی که روی فيبر و طرح است را بگيريدبرای

  حدود(مدتی. دقيقه اتو کردن با لبه اتو کاغذ سفيد را کنار گذاشته و فيبر را بهمراه کاغذ روی آن در ظرف آب بيندازيد 3بعد ار

  فيبر را از آب خارج کرده و با احتياط کاغذ خيس خوردهسپس. صبر کنيد تا کاغذ روی فيبر بخوبی خيس بخورد) دقيقه15تا10

  .کاغذ در اين مرحله اليه اليه شده است و اليه سطحی آن براحتی کنده می شود. را با انگشت از روی آن جدا کنيد

  

  يدن انگشت ذراتدر پايان اين مرحله با کش. باز بگذاريد کاغذ روی فيبر در آب خيس بخورد و اليه های ديگر آن هم جدا شوند

  .را با حرکات دايره ای پاک کنيد) خصوصا روی سوراخ پدها و خطوط بسيار نزديک بهم( کاغذ باقی مانده
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  اما اگر در. اگر موارد باال را با دقت انجام داده باشيد اکنون طرحی که روی کاغذ بود با کيفيت خوبی به سطح مسی فيبر منتقل شده

  يا اشکالی مشاهده می شود و يا طرح بصورت کامل منتقل نشده ، می توانيد با استون فيبر را شسستهقسمتهايی از خطوط بريدگی

  .و دوباره از نو شروع کنيد اما اگر اشکاالت خيلی جزئی هستند می توانيد با ماژيک زد آب آنها را تصحيح کنيد

  .پس از اين مرحله فيبر آماده اسيدکاری می باشد

  

  مالحظات
  در اين طرح جوهری. جوهر چاپگرهای ليزری حاوی ترکيباتی از پالستيک می باشد که برای چاپ روی کاغذ ذوب می شود* 

  .که روی کاغذ بود دوباره توسط اتو ذوب شده و روی فيبر می نشيند

  .نمائيدهم می توانيد طرحی به همين صورت تهيه و چاپ..) راهنمای چيدن قطعات و(برای طرف ديگر فيبر* 

  در زير نمونه. بعد از اسيدکاری با پارچه آغشته به استون خطوط طرح را از روی فيبر پاک کنيد تا خطوط مسی نمايان شوند

  فيبری که با کاغذ گالسه تهيه شده را مشاهده می کنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  فيبرهای زير-اسيد کاری

  اسيد ، آب، ظرف پالستيکی: مواد الزم

  بعد مقداری آب داخل آن بريزيد به اندازه ای که. توجه نماييد که حتما پالستيکی باشد و نه فلزی. يک ظرف پالستيکی تهيه نماييد

  گرم در يک ليتر آب از اسيد داخل آب بريزيد و آرام ظرف را تکان٢٠٠تا١٠٠مقدار. سانت روی فيبر مسی را بگيرد١حدودا

  .شود چون در يک جا ايجاد گرما می کند و ممکن است که ظرف شما آب شوددهيد تا اسيد کم کم حل

  . سپس فيبر مسی را که روی آن مدار مربوطه را طراحی کرده ايد داخل آب اسيد بياندازيد. مطمئن شويد که اسيد حل شده است

  در اين مدت. يی که الزم نيست خورده شوددقيقه کمتر يا بيشتر که بستگی به مقدار اسيد دارد طول خواهد کشيد که مسها٣٠حدود

  بعد از پاک شدن جاهايی که نکشيده. زمان بايد ظرف را آرام آرام تکان دهيد تا کل آب اسيد روی سطح مسی در حرکت باشد

  . واهد خوردبيشتر از اين هم داخل اسيد نگذاريد که قسمتهای مورد نياز را هم خ. بوديد آن را از آب اسيد بيرون آورده و بشوريد

  حاال فيبر شما. يا نيم ميل سوراخکاری کنيد١بعد نقاطی که الزم است را با يک مته. سپس روی آن را با يک سمباده نرم پاک کنيد
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  .آماده هر نوع بهره برداری است

  :منابع

Helpنرم افزار  

  مطالب موجود در اينترنت
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