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  موزشی پروتلآنکات 

WWW.Glcd.ir 

 

 

 Edit rules../routing/ routingکردن   auto routهنگام ن برد :تک الیه کرد .1

layers/enable layers یکی از الیه ها رو غیر فعال می کنیم . 

 

 tools/componant placement/auto placer:   چیدن اتوماتیک قطعات فعال کردن برای .2

 stop auto placer  :   غیر فعال کردن آن برای          

 

 

http://www.esud83.mihanblog.com/
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 redefine board از اونجا  وبروید   board shape  به design از منوی:  افزایش اندازه برد .3

shape باید اندازه جدید برد رو بکشی ید سپس رو انتخاب کن 

 

 برای مرتب کردن چیدمان قطعات ،قطعات مورد نظر را انتخاب کرده سپس راست کلید کرده و از منوی .4

 align  . نحوه مورد نظر مرتب شدن را انتخاب میکنیم  

 

استفاده  Klipperیا  convert_bmp2pcbنند  از نرم افزار های ما  pcbتبدیل عکس به  برای -5

 میشود 

eda.com.au/downloads/index.htm-http://www.desktop  

ared.com/file/36753640/1b14193c/convert_bmp2pcb.htmlhttp://www.4sh 

 

 FILE>Fabrication Outputs>gerber :  مبگیری در اندازه واقعی  از مدار پرینت هیماگه بخوا -6

files 

 

 باالی صفحه دکمه در  رو طراحی کردیت  pcbزمین کردن قسمت های اضافی برد :  وقتی  -7

 place polygon plan  مشخص  شود رابه زمین وصل  هیدکه میخوا را عد محدوده قسمتیو ب ا زدهر

 نمایید.

 

 Design\Rules\Plane\Plane:  ها با ترک هاpolygonبرای زیاد کردن فاصله  -8

Clearance 

 

 

http://www.desktop-eda.com.au/downloads/index.htm
http://www.desktop-eda.com.au/downloads/index.htm
http://www.4shared.com/file/36753640/1b14193c/convert_bmp2pcb.html
http://www.4shared.com/file/36753640/1b14193c/convert_bmp2pcb.html
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 protel DXP جدید و آپدیت شده کتاب خانه های  -9

http://www.altium.com/community/libraries/en/libraries_home.cfm  

 

 

 Find راست کلیک می کنیم و گزینه object روی پد مربوط به یک تغییر اندازه پد ها : -01

Similar Objects می کنیم انتخاب 

 

 

 

 

 

هست حال شما با تغییرات هر کدام  Any باز می شه که تمام گزینه های اون حال پنجره ای مطابق شکل زیر

سوراخ یا با  و یا با یه اندازه ... و object از چند object ها مشابه هم از یک نام از یک pad می تونید

http://www.altium.com/community/libraries/en/libraries_home.cfm
http://www.altium.com/community/libraries/en/libraries_home.cfm
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 pad این جا چون فقط می خواهیم در . و یا با یه شکل خاص را انتخاب کرده و تغییر دهید pad یک اندازه

 را از Shape و Component های مربوط به یم فقط کافیه که گزینهتغییر ده object ها مربوط به یک

Any به Same تغییر دهیم . 
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ها مشابه مربوطه  pad شکل زیر باز میشه )اگر به تصویر توجه کنید می بینید که تمام حال پنجره ای مطابق

 ها را تغییر دهید Hold ها و Pad هم فعال شده( که می تونید سایز با

 

 

 

 

 

 ها تغییر کرده pad کنید مالحضه می کنید سایز OK در پایان
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 میتوان فاصله دو نقطه از هم را یافت  place standard dimensionبه وسیله ابزار  -00

 

 

 

این   Qیا برعکس میتوان با فشردن کلید  mmبه   milبرای تغییر واحد نمایش فاصله ها از  -02

 واحد ها را به هم تغییر داد

  

 design -> netlist -> export netlist from pcb:از اجزا و نت ها  برای گزارش گیری            -03

 

اندازه و نوع خطوط راهنما را تغییر شد و  board optionsاز مسیر زیرمیتوان وارد قسمت  -04

 داد 
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ه برای چرخاندن المان استفاد  spaceکردن قطعه و از کلید  mirrorبرای  xاز دکمه  -05

 (  xجا به جایی در راستای محور (میشود.

 استفاده می گردد.  yجا به جایی در راستای محور برای yاز دکمه  -06

 استفاده میگردد.  pcbبرای سیم کشی در محیط از کلید  -07

 استفاده میگردد.  pcbبرای کشیدن سوراخ در محیط از کلید  -08
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 استفاده میگردد.  pcbط برای رفتن از الیه ای به الیه دیگر در محیاز کلید  -09

 موس میتوان صفحه را باال و پایین کرد . scrollبه وسیله  -21

 موس میتوان صفحه را بزرگ و کوچک کرد . scrollو حرکت   ctrlبه وسیله نگه داشتن کلید  -20

موس میتوان صفحه را به چپ و راست  scrollو حرکت   shiftبه وسیله نگه داشتن کلید  -22

 حرکت داد کرد .

اتصاالت را جا به جا کرد بدون اینکه   pcbمیتوان در محیط   ctrlوسیله نگه داشتن کلید  به -23

 اتصاالت قطع شوند .

قبل از جایگذاری قطعات صفحه تنظیمات المان مورد نظر اشکار   tabبا فشار دادن کلید  -24

 میگردد .

 

 

 برای دیدن برد طراحی شده به صورت سه بعدی : -25

View  > legyca 3D view 
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 مسیر ترکها را عوض نمود. pcbمیتوان در محیط  shiftو   ctrlبا گرفتن هم زمان کلید های  -26

تراک ها را به هر مکان و با  pcbمیتوان در محیط  altو   ctrlبا گرفتن هم زمان کلید های  -27

 هر زاویه دلخواهی تغییر مسیر داد.

 

را  keepoutگزینه   placeمنوی  اگر بخواهیم در قسمتی از برد سیم کشی انجام نشود از -28

را انتخاب نموده ومحدوده ای را که میخواهیم سیم  solid regionانتخاب میکنیم و بسته به نیاز مثال

 کشی نشود را تعیین می نماییم .

 

  با خط ها و نقطه ها  polygon  الیه برای تعیین فاصله -29

design ------ruls---electrical---clearanc----clearance----minimom clear  

 

در اطراف موس  pcb میتوان در محیط shiftو   M به وسیله فشار هم زمان کلید های -03

 یک ذره بین ایجاد کرد.
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میتوان به قسمت تنظیمات نمایش وارد شد و آنها را بر اساس  Lبا فشردن کلید  -03

 سلیقه خود تغییر داد.

میتوان ابعاد برد را به یک  fileی منو page setupدر قسمت  scaleه وسیله گزینه ب -03

 scaleنسبت مشخص تغییر داد . اگر بخواهیم برد با اندازه واقعی چاپ گردد کافیست مقدار 

 قرار دهیم . 1را 

تعریف   roomرا جداگانه سیم کشی کنیم باید برای هر بخش یک   pcbرای اینکه هر بخش ب -00

 کنیم . برای این منظور داریم 

 

جدا و با میخواهید  امجموعه ر کجایی که ی PCB که می خواید انتخاب کنید و رویرا roomحاال یه مدل

 . هم وصل کنید بکشید به  مشخصات دلخواه
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 را انتخاب نماییم .  roomگزینه   autorouteاز منوی   autorouteحال کافیست زمان

در مقابل کف چینی یا هارو  pad استحکامقرار دارد  toolsدر منوی که  Teardrop پارامتر -03

استفاده کنید باید ابتدا  option درآوردن وجا زدن المانها زیاد می کنه . اما اگه می خواید از این

 .استفاده کنید  اگر نیاز بود  polygon  وبعد ازاستفاده کرد   teardropاز

 

 برای یافتن کتابخانه های جدید قطعات میتوان از لینک زیر استفاده کرد  -03

http://www.altium.com/community/libraries/en/libraries_home.cfm 

 

برای تغییر مجموعه ای از ترک ها که با هم در یک ویژگی خاص مشترک هستند ابتدا  -03

ی این منظور بر روی ترک مورد نظر راست بر اساس آن ویژگی آنها را انتخاب میکنیم . برا

استفاده   shift+f)یا از میانبر  را انتخاب میکنیم  find similar objectsکلیک کرده و گزینه 

میزنیم مثال اگر بخواهیم تمام ترک های متصل   okمی کنیم ( حال ویژگی مورد نظر را انتخاب کرده و 

 قرار میدهیم . sameقسمت جلوی آن را انتخاب کرده ورا   netنام  خاص انتخاب شوند  netبه یک 

http://www.altium.com/community/libraries/en/libraries_home.cfm
http://www.altium.com/community/libraries/en/libraries_home.cfm
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ن کل پارامترهای ترک آ که از تغییر پارامترهای ودش باز می inspector صفحه okبا فشردن کلید  حال

 .دیبیرون بیا mask از حالت برد تازده  ار shift+cدر آخر هم .دکن انتخاب شده تغییر می

 

را میزنیم                             addرفته و گزینه جدید به مسیر زیر  netبرای ایجاد  -03

PCB Menu) Design\Netlist\Edit Nets) 

 

                   reset    گزینه  toolsبرای ریست کردن گزارش خطا های برنامه کافی است از منوی  -03

        error markers. را بزنیم 

 

 مختصات موس را تغییر داد. میتوان مکان قسمت نمایش shift+Gبه وسیله  -03

 را مخفی یا آشکار نمود. میتوان قسمت نمایش مختصات موس shift+Hبه وسیله  -33

میتوان به قسمت نمایش مختصات موس پارامتر میزان تغییرات را هم  shift+Dبه وسیله  -33

 نسبت به یک نقطه مبدا افزود.

احظار کرد و در آن دقت  را snap gridپنجره   pcbمیتوان در محیط Gو   ctrlبه وسیله  -33

 نمایش مختصات ها را تنظیم نمود.
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 .را بزنیمstopگزینه  auto routeکافی است از منوی عمل مسیر یابی  کردن متوقفبرای  -30

 

برای حذف پایه های بال استفاده قطعات روی آنها دو بارکلیک کرده و تیک قسمت                                 -33

lock Primitives  بر میداریمرا. 

 

 بخش )هنگامی که بر روی پایه ی قطعه ای کلیک میکنید ) برای تغییر اندازه سوراخ یا حلقه -33

size and shape  مربوط به تنظیمات حلقه هست و بخشhole information  مربوط به تعیین

 اندازه سوراخ هست ،

را  propertiesهراست کلیک کرده گزین قطعات بر رون انها  footprintبرای تغییر  -33

 جدید را انتخاب می کنیم. footprintرفته و نام  footprintمیزنیم حال به قسمت 

 

میتونید خطا ها و نکات رعایت  tools از منوی Design Rule chek با انتخاب گزینه ی -33

 .نشده در برد رو ببنید

 

به  DXPبه  PROTEUSهای ساخته شده توسط نرم افزار  PCBبرای وارد کردن  -33

 صورت زیر عمل میکنیم :

را زده حال تنظیمات زیر را وارد  VECTOR EXPORTگزینه OUTPUT از منوی  PROTEUS*در 

 TOP COPPER  ،TOPگزینه های LAYERS، در منوی  %100 را در حالت   SCALEمیکنیم .

SILK ،BOTTOM COPPER   را انتخاب میکنیم و بقیه گزینه ها را به صورت پیش فرض قرار

 میدهیم .

را زده حال تنظیمات GERBER AND EXCELLONگزینه OUTPUT از منوی  PROTEUSدر  *

 در قسمت باال نام و مکان فایل های خروجی را تعیین می کنیم .زیر را وارد میکنیم .

گزینه های  CADCAM OUTPUTرزولیشن خروجی را در بیشترین حالت قرار دهید و در تب 

COPPER TOP ،TOP SILK ، BOTTOM COPPER   ،DRILL را انتخاب میکنیم و بقیه گزینه ها

 می کنیم . OKو را به صورت پیش فرض قرار میدهیم 
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را میزنیم . سپس به   CAM DOCUMENTرفته و گزینه  FILE/NEWبه مسیر  DXP*حال در 

 ANALYSIS.سپس از منوی  را میزنیم QUICK LOADرفته و گزینه  FILE/IMPORTمسیر 

 را میزنیم و برای هر قسمت یک رنگ را انتخاب  PCB DESIGNED CHECK/FIXگزینه 

یک  SILK TOPیکی و  DRILL TOPیک رنگ ،   BOTTOMیک رنگ ، TOPمی نماییم یعنی  

کردن این پنجره ،پنجره جدیدی باز میگردد که شماره هر  OKحال پس از رنگ را برمی گزینیم .

ما عدد رو به روی هر قسمت را در سمت دیگر نیز وارد کافی است شالیه را از شما میخواهد 

 نمایید OKنمایید و پنجره های بعدی را بدون تغییر

 را میزنیم . EXPORT TO PCB گزینه EXPORT آخر نیز از منوی *حال در قسمت

پس از طراحی شماتیک در آن در مرحله اول منابع ولتاژ  DXPبرای شبیه سازی مدارات در  -94

رفته و   simulateبه قسمت  DESIGNEDمدار را به آن اضافه میکنیم . سپس از منوی مورد نیاز

را انتخاب میکنیم .در پنجره بعد مکان هایی از مدار را که میخواهیم تحلیل  mixed simگزینه 

همیشه  operating point analysisکنیم و نوع تحلیل را انتخاب میکنیم.)توجه شود تیک 

 باید زده باشد (.

 *برای تنظیمات نوع تحلیل روی نام آن دو بار کلیک کرده و پارامتر های مورد نیاز را وارد 

 می کنیم 

 

و   m سپسeبرای چرخاندن المان ها با هر زاویه دلخواه کافیست به ترتیب کلید های  -05

 را زده و زاویه مورد نظر را اعمال نماییم . oبعد  

 

در پروتل در بخش شماتیک به شاخه زیر برای لیست کردن قطعات مورد استفاده  -01

                                              Reports ==>> SimpleBOM .میرویم 
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 .نیممجزا برا پلی گان لحاظ ک  clearance یک لیگان از تراک ها بهترین راه این است که ÷برای تغییر فاصله  -05

 polygon clearance جدیدی به نام clearance کلیک راست کرده و clearance و روی rules دربه همین منظور 

 ایجاد می کنیم 

 

 
 

 رو می زنیم  query helper میزنیم و بعد از ان دکمه ی ار advanced تصویر زیر دیده می شه تیک درهمانطور که 

 

 
 

و سپس دوبار کلیک می  attribute check( بعد انتخاب 1را پاک کرده)شماره ی  all با توجه به تصویر زیر ابتدا متن

 . نوشته شده است InPoly متن  Query در All یم که به جایمی بین،   Inpoly کنیم روی
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به صورت زیر در آمده و می توان هر مقداری را برای فاصله ی پلی گان از  clearance در قسمت rules حال پنجره ی

باید روی پلی   OK میلی متر در نظر گرفتم . پس از تعیین این فاصله و زدن 1.1کها و پد ها در نظر گرفت مثال من تر

 . را بزنیم تا تاثیر عدد جدید نمایان شود yes گان های قبلی کلیک کرده و
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 و نکات پیشنهادات

  حداقل اندازه سوراخ برای قطعات مختلف به شرح زیر می باشد :-

 :ایسی ها و مقاومت های کم وات *

 mil 11برابر با  mm 1.1اندازه حلقهو mil 02میلی متر برابر با  1اندازه سوراخ :

 :  led و icd تدیود ها و مقاومت های پر وات ، پین هدر ، سوک *

 mil 02میلی متر برابر با  0اندازه حلقه و mil   02میلی متر برابر با  1 :اندازه سوراخ 

 

 توان از پیشنهادات زیر استفاده کرد :یقطعات مختلف م footprintبرای انتخاب - 

 آی سی است. تعداد پایه های 0استفاده میشود که  DIPXبا نام   footprintاز   DIP*  برای تراشه های 

 استفاده میشود.  axial 0.4با نام  footprintوات معمولی از  2.01*  برای مقاومت های 

 .رداستفاده ک VR5 تا VR1 از فوت پرینت های میتوان پتانسیومتر* برای 

 

و بعد  دچقدر جریان میکش المانبهتره به دیتا شیت قطعه مراجعه کنید و ببنید  pcb در هنگام طراحی

 . یدهاندازه مسیر رو تغییر بد ، جریانآن جه به مقدار با تو

  ( ضخامت مجازخطوط برای جریان های در میکرو امپر ) کمتر از یک میلی امپر

 ( میکرو متر 022میلی متر )  2.0ضخامت مجازخطوط در فیبر فایبر گالس : 

 ( میکرو متر122میلی متر )  2.1 :ضخامت مجازخطوط در فیبر معمولی 

  دامپر رو کامال عبور بده 0تا  2جریان  دنوات میلی متر می 0تا  1 در فیبر فایبر کالس ضخامت معموال

 .میلی متر میباشد 2.01یا  mil 12حداقل فاصله بین دو خط یا خط تا پایه قطعه ، برابر با 

 .زاریدگب 1.0رو  Via Pad و 2.0رو  via Hole در برد های دو رو مقدار

 باال تا حد امکان سیم ها و پایه های المان ها را کوتاه بگیرید . در مدارات فرکانس  -

 

 به راحتی بتوان آنها را تعویض نمود.المان ها در مدار به صورتی قرار گیرند که در صورت امکان  -
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المان های حرارتی مانند مقاومت های پر توان را کنار المان های حساس به حرارت مانند دیود ها و  -

 قرار ندهید. ترانزیستورها 

 

 برای کاهش نویز در طراحی موارد زیر را رعایت کنید : -

 ن در تمامی نقاط مدار و وصل کردن اون به زمینگالیوپ استفده از 

  از کشیدن الیه polygon  در اطراف رله ها و قسمت تغذیه و یکسوسازی جدا خودداری شود 

  درتنظیمات الیه polygon  حتما گزینه remove dead copper   را تیک بزنید تا قسمت

 های مرده در مدار باقی نماند

 استفاده از Opto Cupler  جهت ایزوله کلیه ورودی خروجی های دیجیتال 

 حتما از دوتغذیه مجزا برای رله ها و میکرو استفاده شود 

 در محیط های نوزی حتما باید از کریستال خارجی استفاده شود 

  تا نویز   و در مکان نزدیک تراشهسی هایی پایه تغذیه تمام آپلی استر رو 401قرار دادن خازن

 های فرکانس باال را حذف کند.

  تا نویز های فرکانس پایین را  سانتی تغذیه میکرو 0میکروی در فاصله 0000خازن  هدادن ی قرار

 حذف کند.

 

 استاندارد انتخاب عرض Track در PCB   

 (ت باال نمی شوداین مطلب شامل استفاده های فرکانس/سرع )

 

 مورد نیاز برای یک مسیر ، الزم است چهار پارامتر  Track برای انتخاب درست حداقل عرض

 : را درنظر بگیریم

 حداکثر جریان عبوری از مسیر -1

 .حداکثر جریانی است که از آن عبور خواهد کرد Track درواقع اولین مالک تصمیم گیری برای عرض

 .آمپر هستند 05تا  5.0یج ، معموال شامل جدلها و استانداردهای را

 

 ضخامت مس -0

 استفاده می کنند  Oz برای مقایسه ضخامت مس در مدارچاپی های خام ، از واحدی به نام

 : که چنین تعریف می شود

 وزن یک فوت مربع از الیه مس روی برد خام بر حسب اونس

0.5oz  میکرومتر 11برابر با 

1oz  میکرومتر 50برابر با 

2oz  میکرومتر 05برابر با 

 (اعداد اصالح شدند KaraPCB با توجه به راهنمایی دوستمان )



 

 20 

 

 Track الیه مورد استفاده برای-5

 الیه های داخلی ، ضریب انتقال حرارت کمتری دارند و به همین دلیل در شرایط مساوی ، عرض الزم

 خواهد بود Top/Bottom آن در الیه های در الیه های میانی ، بیش از عرض الزم برای Track برای یک

 

 حداکثر افزایش دمای مجاز-4

 .افزایش دما روی برد داشته باشد  از مسیر ، چقدر مجاز است که  به این معنی است که عبور جریان

 .درجه سانتی گراد قابل قبول است 05تا  15در اغلب کاربردهای معمولی ، مقداری بین 

 

 

 : جدول محاسبه
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