
  به نام خدا

  

 Altiumنحوه پرينت از  +  آموزش طراحي قطعات+  )PCB(ي آموزش نرم افزار رايگان طراحي مدار چاپ

  )PCB2Altiumبه همراه آموزش نرم افزار (  Altiumبا خروجي 

 

 

  مقدمه

 PCB. آن است PCBمهم هر پروژه الكترونيكي بخش فيبر مدار چاپي و يا به اصطالح   يكي از بخش هاي   

براي طراحي برد مدار چاپي سه روش . و به معناي برد مدار چاپي مي باشد Printed Circuit Boardمخفف 

 PCB در روش اول شماتيك پروژه در نرم افزار مخصوص كشيده شده و به صورت خودكار به. مختلف وجود دارد

در روش دوم قطعات روي برد چيده شده و پايه هايي كه قرار است به يكديگر متصل شوند با . تبديل مي شود

ابزاري به صورت كامال مختلط و شلوغ به هم متصل مي شوند و سپس با زدن يك كليد تمام اين خطوط مرتب 

از روي شماتيك كشيده مي  ططودر حالت اول نيازي به رسم خطوط اتصال نمي باشد و تمام خ. (ميگردند

در روش سوم بايستي تمام قطعات روي فيبر چيده شوند و با دقت و حوصله و با ابزار رسم خطوط مسي ). شوند

  .تمام پايه ها به طور كامالً دقيق به يكديگر متصل شوند و خبري از مرتب سازي خودكار نيست
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روش اول بهترين و ساده ترين راه طراحي مدار چاپي است و نرم افزارهايي تجاري و پرقدرتي مانند   

Protel  وAltium ) به دليل تجاري بودن و قيمت باال  براي اين كار وجود دارند كه ) ميليون تومان 4به قيمت

قادر به تهيه آنها مي  ات حرفه ايو تجهز main boardفقط شركت هاي معتبر مانند شركت هاي توليد 

اين نرم افزار در ايران پخش شده و حتي به  به سرقت رفتهالبته متاسفانه نسخه هاي غير قانوني و . باشند

يس مي شود و بعضاً توسط افراد بي اطالع فقط براي سود مالي به قيمت رعنوان درس طراحي در دانشگاه ها تد

  .پايين به فروش مي رسد

ه استفاده غير قانوني از يك نرم افزار تجاري كه براي تهيه آن مهندسان و محققان همه ما مي دانيم ك  

بيشماري شب و روز زحمت كشيده و زندگي خود را وقف آن كرده اند كمي از دزدي باالتر بوده و پست ترين 

زندگي افراد اين كار چه از نظر اخالقي و چه از بعد ماورائي اثرات نامطوب خود را بر . كار محسوب مي شود

مشكالتي كه امروزه . خواهد گذاشت و به صورت هاي مختلف و ايجاد مشكالت براي فرد خاطي نمايان مي شود

  .گريبانگير بيشتر افراد جامعه ما شده است به دليل همين درآمدهاي نامشروع مي باشد

نمي توانيم براي پروژه هاي كوچك نرم افزار هاي گران قيمت را خريداري كنيم و  مااما راه حل چيست؟   

همچنين به  .از طرفي حاضر نيستيم كار نامشروع انجام داده و از برنامه هاي كرك شده و دزدي استفاده كنيم

ه هم به طور مشروع پس بايد دنبال راه حلي بگرديم ك .دليل تحريم قادر به خريد برخي نرم افزارها نخواهيم بود

در اينجا منظور از تعامل با (  در تعامل باشيم چنين افراديو مجاز به كار خود ادامه بدهيم و هم به نوعي با 

شركت هاي توليد كننده برد مي باشد كه نرم افزارهاي كرك شده پروتل را بر روي  برخي كنايه از: چنين افراد

اين يك قاعده . )هاي پروتل را براي سفارش برد تحويل مي گيرندسيستم هاي خود نصب كرده و به فقط فايل 

فيلد كاري  به طور كلي كلي است، چرا كه در غير اين صورت يا بايد تمام كارها را به تنهايي انجام دهيم و يا

   .خود را عوض كنيم

خوشبختانه . ددر اين مورد خاص، يعني طراحي و توليد مدارهاي الكترونيكي، راه حل مناسبي وجود دار  

نرم افزار هاي . ته شده استخاوسط برنامه نويسان سرتاسر دنيا سي بسياري ت GNUنرم افزارهاي رايگان و 

GNU  بر اساس اين قانون هر فردي كه بوده و  "نرم افزار هاي رايگان"با تلفظ گنو وابسته به يك پروژه بزرگ

مي تواند اقدام به آشنايي داشته باشد ... و   GCC،  Pythonبه يكي از زبان هاي برنامه نويسي رايگان مثل 

سايت هاي بسيار زيادي نيز در زمينه هاستينگ رايگان . توليد و ويرايش يك نرم افزار رايگان و انتشار آن بنمايد

  . مي باشد Sourceforgeند كه معروف ترين آنها رو انتشار اين پروژه ها  فعاليت دا
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مي ... و   Poppyو نسخه هاي مختلف آن مثل  Linuxسيستم عامل رايگان  GNUمهمترين نرم افزار   

اگر تصميم به كار تجاري و قانوني . باشد كه به عنوان بستري براي اجراي ساير نرم افزارها به شمار مي رود

ي ارزان و يا خريد نسخه ها Linuxگرفته باشيد و از ويندوز كپي شده استفاده مي كنيد  اولين قدم مهاجرت به 

  . مي باشد OEMندوز يقيمت و

براي سرچ نرم . ستقدم بعدي يافتن نرم افزارهاي رايگان و استفاده از آنها به جاي نرم افزارهاي تجاري ا  

را تايپ كرده و محيط اينترنت و يا سايت  GNUن و دانلود آنها بايستي قبل از نام برنامه كلمه افزار هاي رايگا

طراحي مدار چاپي  براي يافتن نرم افزار رايگان و مجازِبه طور مثال . ستجو نماييدهايي مثل سرس فرج را ج

ما را به سايتهايي  PCB Free Softwareالبته جستجوي . GNU PCB Designer: بايستي سرچ كنيم

و آزمايشي را براي  Freeتند و عموماً نسخه هاي هسرهنمون مي شود كه توليد كننده نرم افزارهاي تجاري 

افزار مربوطه اقدام استفاده هاي غير تجاري براي دانلود قرار مي دهند تا پس از تست آنها نسبت به خريد نرم 

يم كه تپرداخ Express PCBاشتباه در مقاله سال گذشته رخ داد و به اشتباه به آموزش نرم افزار  اين. نماييد

مقاله . نرم افزاري تجاري بوده و مي بايست خروجي كار را براي توليد انبوه به همان شركت تحويل مي داديم

  . قبل به همين دليل به طور كلي پاك شد

كه كامالً آزاد بوده و هر نوع استفاده تجاري از اين نوع محصوالت عاري  GNUدر زمينه نرم افزارهاي اما   

 PCBبوده و نرم افزار ساده تر  KiCadت وجود دارد كه قوي ترين آنها رند نرم افزار پرقداز مشكل مي باشد چ

مينه محدوديت تجاري ساير برنامه ها بايستي فايل اليسنس مربوطه به طور كامل خوانده شود، در ز. (نام دارد

داد محدودي از فقط براي تع USBaspبه نام  AVRميكري  USBبرخي پروژه هاي رايگان مانند پروگرمر 

از بين نرم افزار  ).پروژه ارسال شود طراحتوليدات رايگان مي باشد و در صورت توليد انبوه بايستي مبلغي براي 

ل چندين برنامه براي طراحي شماتيك، مامحيطي شبيه به پروتل داشته و ش تقريباً KiCadهاي باال نرم افزار 

ين نرم افزار تمام خروجي هاي الزم براي ا. تنالين اسآ Routingو  PCBطراحي قطعات، توليد خودكار 

كه براي ساخت مدار چاپي الزم هستند را توليد مي كند ولي مشكل  Drillو  CNCدستگاه هاي فتوپالت و 

توليد مدار چاپي را راضي كنيد نرم افزار شما را نصب كرده و كار با آن اينجاست كه هرگز نميتوانيد شركت هاي 

شركت هايي كه سالها با نسخه هاي پروتل كار كرده اند و تمام تنظيمات دستگاه خود را با اين ! را ياد بگيرند

يك نگه مي را فقط به عنوان نرم افزاري خوب براي طراحي شمات KiCadپس نرم افزار . برنامه انجام داده اند

  .كنيم آن به طور كلي صرفنظر مي PCBداريم و از بخش 
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براي دانلود  gEDAنام دارد كه دو نسخه تحت ويندوز و تحت لينوكس آن به نام  PCBاما نرم افزار ديگر   

و با ظاهري ساده و ) مگابايت 15حدود (اين نرم افزار حجم نسبتاً كمي داشته  . رايگان قرار داده شده است

ولي چرا اين نرم افزار؟ يكي از قابليت هاي خوب اين نرم . خانه اي تكميل به آخرين گزينه تبديل شده استكتاب

ه ذخيره مي شود و به راحتي ميتوان ب )ASCII(افزار اينست كه فايلهاي ذخيره شده اين برنامه به صورت متني 

خوشبختانه يك اسكريپت . تبديل كرد Protel99و   Altiumبرنامه اي اين فايلها را براي  توليد برد به  كمك

توسط يكي از برنامه نويسان حرفه اي  Altiumفوق العاده قوي براي تبديل فايلهاي خروجي اين نرم افزار به 

اين . ايران به نام آقاي مهندس حميد رستمي توليد شده و به صورت رايگان در اختيار عموم قرار گرفته است

  PCB2Altiumبه نام  زاجآن نيز به طور م تحت ويندوز تكميل شد و نسخه AVR64اسكريپت بعداً توسط 

در حال حاضر به عنوان بهترين گزينه براي طراحي و توليد مدار چاپي و اين روش . توليد شد AVR64توسط 

 .توليد انبوه برد هاي الكترونيكي به شمار مي رود

چه تحت ويندوز و چه  PCBطرح مدار خود را در محيط رايگان  با تركيب اين دو نرم افزار به راحتي مي توانيم 

و  PCBdoc.با پسوند  Altiumتبديل آن توسط اين اسكريپت قوي دو فايل قابل اجرا در تحت لينوكس اجرا كرده و با 

هم  تاپي تحويل دهيم د شده را به شركت هاي ساخت مدارچاتحويل بگيريم و فايلهاي تولي PCB.با پسوند  99پروتل 

البته طرف ديگر  .كار خود را به طور قانوني انجام داده باشيم و هم در تعامل و همكاري ما با ديگران مشكلي ايجاد نشود

ماجرا به ما مربوط نمي شود و با فرض اينكه شركت مورد نظر درخواست ما را مبني بر نصب نرم افزار رايگان بر روي 

معتبر استفاده مي كند  Licenseت مورد نظر از نرم افزار خريداري شده با سيستم خود قبول نكرده است و اينكه شرك

  .گردد نسخه كپي شده به خود شركت برمييا 

يا حتي  Proteusاستفاده از نرم افزارهاي چند ميليون توماني مانند . بحث در مورد كپي رايت و رعايت حقوق مولف تمام شدني نيست  

Photoshop  وFlash  همانند سرقت غير مستقيم بوده و متاسفانه امروزه مي بينيم كه در كتابهاي درسي نيز چنين برنامه هايي آموزش داده مي شود و

حتي در يكي از كتابهاي آزمايشگاهي  .نسخه هاي كپي شده آن به قيمت پايين به فروش رفته و حتي در دانشگاه هاي معتبر به راحتي يافت مي شود

 1ربوط به كتاب آزمايشگاه مجازي شكل زير م !!كرك كردن و نصب يك نرم افزار شبيه ساز به صورت تصويري و گويا آموزش داده شده است هنرستان روش

 اگر دقيقتر شويد مشاهده مي كنيد كه تقريباً هيچ يك از شركت ها، موسسات و مغازه هاي .مي باشدفني و حرفه اي، رشته الكترونيك ، سال دوم هنرستان

اطراف شما از نسخه هاي خريداري شده استفاده نمي كنند و به اين ترتيب 

تمام محصوالت اطرف ما از عكس كار شده در فتوشاپ تا برد هاي 

الكترونيكي و ساير محصوالتي كه به نحوي با كامپيوتر و طراحي نرم افزاري 

ا ب ، حتي برخي از شركت هامرتبط اند به نوعي حالل آغشته به حرام اند

هزار تومان مي  5به قيمت  8يا  7مثالً اقدام به فروش ويندوز  قانونيمجوز 

نقره اي به  CDيا با جمع آوري صدها ميليون نرم افزار و رايت آنها در ! كنند

هزار تومان در آمد  20به قيمت  Kingجينال و به نام بسته هاي راسم او

  .پايمال مي كنندكرده و حق برنامه نويس را هاي غير اخالقي كسب 
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   PCBآموزش 

 :دريافت نماييد لينك زير و يا را مي توانيد با سرچ در اينترنت PCBنرم افزار  

pcb.sourceforge.net 

  )توصيه ما( .نيز دريافت كنيد AVR64.comرا از بخش دانلود هاي سايت  PCBنرم افزار  همچنين مي توانيد

    

قابل دريافت  avr64نيز از بخش دانلود هاي سايت  Altiumبه  PCBبرنامه مبدل فايل هاي خروجي   

بر روي كامپيوتر شما نصب باشد كه آن هم از  NET 4.بايستي ) PCB2Altium(براي اين برنامه  .مي باشد

  .قابل بارگيري است AVR64بخش دانلود هاي 

  

  

پس از نصب و . نصب نمودمي توان برنامه را ) XPدر ويندوز (با كليك بر روي آن  PCBپس از دانلود   

. اجراي برنامه چند پنجره اضافه باز مي شوند كه بايستي همه آنها را بسته و فقط پنجره اصلي را نگه داريم

  :ه اصلي چيزي شبيه به شكل زير استپنجر
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فوق العاده ساده و راحت بوده و گويا بودن نوشته ها و شكل هاي كليد هاي منوي سمت  PCBكار با     

روي كيبرد را  iبراي انتخاب قطعات بايستي كليد . چپ برنامه سبب مي شود تا به راحتي مدار خود را رسم كنيم

 Libraryر روي گزينه ب Windowيا از منوي  فشار دهيم و از پنجره باز شده قطعه مورد نظر را انتخاب نماييم

پايه هاي قطعه مورد نظر خطوط مسي را رسم كنيم، قبل از نيز مي توانيم بين  Lineبا زدن كليد . كليك كنيم

نتخاب نماييم و براي رسم ارا  Solderرسم خطوط مسي بايستي از منوي سمت چپ باال گزينه دوم يعني 

     .كنيمرا انتخاب   Silkخطوط و نوشته هاي چاپ راهنما نيز 

  

هاي مربعي منوي چپ پايين كليك كرده و سپس  داز كلي  SELبراي انتخاب يك قطعه روي دكمه   

كليك كرده و   DEL براي پاك كردن قطعه نيز پس از انتخاب آن روي كليد . روي قطعه كليك مي نماييم

براي رسم خطوط اليه مسي رو نيز بايستي . سپس روي قطعه يا بخش انتخاب شده كليك مي كنيم

Component ت و رو نيز از شبراي اتصال خطوط پ. را انتخاب نماييم و سپس خطوط را بكشيمVIA  استفاده

در نهايت براي تغيير سايز كلي و يا . مي شود كه اولين كليد مربعي شكل منوي پايين سمت چپ مي باشد
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 Changeروي  Selectبايستي ابتدا بخش مورد نظر را انتخاب نموده و سپس از منوي ... و  جزئي خطوط، پدها

size of selected objects  ير بخش ها را كم و زياد نماييماكليك كرده و سايز خطوط، پدها و س.  

  

ام كه تم(در صورتي كه فايل ترسيم شده مانند شكل زير كمي شلوغ باشد ممكن است در حالت عادي    

هاي برنامه هيچ كدام از آنها باز نشوند، اين مشكل به دليل با كليك روي منو) خطوط شكل مشاهده مي شوند

اينست كه منوهاي اين برنامه به صورت گرافيكي شبيه سازي شده اند و براي رفع اين مشكل بايستي مانند 

ر شلوغي گرافيكي تحت پوشش روي يك قسمت از شكل زوم كنيم تا بخش كمتري از صفحه از نظ باالشكل 

 Shift + Zو  Zلغزنده ماوس و يا براي زوم مي توان از ( .قرار گيرد و تمام منوها به عملكرد عادي خود بازگردند

  ).استفاده نمود
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فقط موارد الزم و ضروري مثل خطوط، پدها، ويا،  Protelبه  PCBنظر به اينكه در اسكريپت تبديل   

صرفنظر مي  PCBمتن پشت و رو و شكل چاپ راهنماي قطعات در نظر گرفته شده اند از توزيح بقيه امكانات 

. هاي تجاري و توليد انبوه را به راحتي توليد كرد PCBچرا كه با همين موارد ذكر شده مي توان تمام . كنيم

با استفاده از اين نرم افزار توليد  Novinkit.comو نوين كيت  AVR64مامي محصوالت شايان ذكر است كه ت

  .مي شود

    

  :Altiumبه  PCBتبديل 

مراحل تبديل . را شرح مي دهيم Altiumبه  PCBنحوه ذخيره سازي و تبديل فايلهاي در اين مرحله   

را انتخاب  PCBرا زده، فايل  Openتوسط نرم افزار جديد تحت ويندوز بسيار راحت بوده و بايستي فقط كليد 

  .در كنار برنامه توليد مي شود pcbdocبا پسوند  Altiumفايل . را بزنيد Convertكنيد و كليد 

  

را از سايت مربوطه به  Altium Viewerمي توانيد نرم افزار رايگان  Altiumبراي مشاهده فايل   

لينك  .اين نرم افزار رايگان بوده و فقط فايل خروجي را نمايش مي دهد. در يافت نماييد Altium.comنشاني 

  .نيز قرار داده شده است AVR64اين برنامه در بخش دانلود هاي سايت 
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  بخش دوم

 PCBآموزش طراحي قطعات در نرم افزار رايگان 

 

  

  

  مقدمه

در اين مقاله روش طراحي قطعات جديد در اين برنامه . يك برنامه رايگان براي طراحي فيبر مدار چاپي مي باشد PCBنرم افزار   

براي ترسيم . تشكيل شود) خطوط(و مقداري سيلك ) پد(قبل از هر چيز توجه داشته باشيد كه يك قطعه بايد از پين . آموزش داده مي شود

خطوط را كه در واقع شكل روي برد قطعه هستند ترسيم نماييم؛ ولي از  silkو انتخاب  lineريم و براحتي مي توانيم با ابزار سيلك مشكلي ندا

اب آنجاييكه هر قطعه لزوماً از تعدادي پين نيز تشكيل شده است و براي رسم پين راه حل مستقيمي وجود ندارد ابتدا يك قطعه دلخواه را انتخ

مرحله . و از پين ها يا پد هاي آن كپي گرفته و قطعه جديد را مي سازيم) break(اجزاي تشكيل دهنده اش تبديل مي كنيم  كرده و آنرا به

در ادامه تمام اين روشها را به صورت گويا و . بعدي هم تبديل قطعه ساخته شده به يك قطعه واحد و ذخيره آن در پوشه كتابخانه قطعات است

  .فراوان آموزش مي دهيمبا تصاوير و توضيحات 
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 PCBطراحي قطعه جديد در 

قبل از هر . ذخيره نماييمدر اين مقاله تصميم داريم يك ولوم معمولي را به عنوان يك قطعه جديد طراحي و در كتابخانه اي جديد  

 PCBسپس . آن و محدوده بدنه را بدست آوريمچيز يك ولوم معمولي را برداشته و آنرا بر روي برد سوراخ دار قرار مي دهيم تا اندازه پايه هاي 

  :كليك مي كنيم Enable visible gridبر روي  Viewرا باز كرده و مطابق شكل زير از منوي 

   

  ).كه همان دهم اينچ است(را انتخاب مي كنيم  milكليك كرده و واحد  Grid unitsبر روي  Viewسپس مجدداً از منوي   

  

كليك مي كنيم تا نقاط روي صفحه كار  mil 100بر روي  Grid sizeكليك كرده و اينبار از منوي  Viewيك بار ديگر بر روي   

  :دقيقاً مطابق با يك بِرِد برد يا فيبر سوراخ دار شود
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براي ايجاد پد، يك قطعه دلخواه را از . براي رسم يك ولوم به سه پد نياز داريم. حاال صفحه كار ما براي رسم قطعه جديد آماده است  

  :كليك مي كنيم Libraryبر روي  Windowبراي اين منظور از منوي . كتابخانه انتخاب كنيم و آن را بر روي صفحه قرار مي دهيم

  

  :مثل يك مقاومت را انتخاب و روي آن كليك مي كنيم پد دار يك قطعه دلخواه ،از پنجره كتابخانه  

  

  :پنجره را بسته و قطعه را با كليك ماوس بر روي صفحه قرار مي دهيم  
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حال بايد قطعه را انتخاب كنيم، دقت داشته باشيد كه موقع انتخاب يك قطعه بايد همانند شكل زير عالمت فلش از جعبه ابزار   

PCB  كه حالت پيشفرض نيز همين است(انتخاب شده باشد.(  

  

  :پس از كليك بر روي قطعه و انتخاب آن مي بينيم كه قطعه انتخاب شده به شكل فيروزه اي در مي آيد  

  

  :را انتخاب مي كنيم Cut selection to bufferگزينه  Editسپس از منوي   
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  :فعال شده اند، در اين حالت بايد بر روي قطعه كليك كنيم در اين حالت مي بينيم كه تمام منوها غير  

  

پس از كليك بر روي قطعه، منوها فعال شده و مشاهده مي كنيم كه قطعه به صورت كادر قرمز رنگ در آمده و به دنبال ماوس   

  .شود بر روي كيبرد را فشار مي دهيم تا قطعه كامال از صفحه پاك Escحركت مي كند، در اين حالت كليد 

  

  

ما تصميم داريم كه قطعه را در بافر به اجزاي تشكيل دهنده اش . قرار دارد و ديده نمي شود Bufferهم اينك قطعه ما داخل   

بر  Bufferبراي اين منظور از منوي . بشكنيم و مجددا آن را به صفحه بازگردانيم تا بتوانيم از پد هايش براي ساخت قطعه جديد بهره ببريم

 .كليك مي كنيم Break buffer elements to pieces روي گزينه
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را انتخاب مي كنيم تا قطعه بر روي صفحه  Paste buffer to layoutكليك كرده و اين بار گزينه  Bufferمجدداً بر روي منوي   

  .قرار گيرد

  

يك كپي ديگر از قطعه به صورت قرمز رنگ به دنبال پس از قرار دادن قطعه بر روي صفحه كليك مي كنيم، مشاهده مي كنيم كه   

  .كيبرد را مي زنيم Escماوس حركت مي كند، براي خالص شدن از دست آن كليد 

  

  . هم اينك قطعه اي داريم كه به راحتي مي توانيم بر روي اجزاي تشكيل دهنده اش كليك كرده و آنها را از يكديگر جدا نماييم  

  

توجه داشته . حال با استفاده از پين ها يا پدهاي قطعه و كپي كردن و كنار هم قرار دادن آنها پايه هاي يك ولوم را طراحي مي كنيم  

 Copyگزينه  Editابتدا بايد بر روي آن كليك كرده و آنرا انتخاب نماييم سپس از منوي ) مثل پد(باشيد كه براي كپي يك قطعه يا جزء 

selection to buffer  را برگزيده و مجدداً بر روي قططه يا جزء كليك كنيم تا يه صورت قرمز رنگ به دنبال ماوس به راه بيافتد، سپس به

شايان ذكر . كيبرد را مي زنيم Escتعداد دلخواه بر روي صفحه كليك مي كنيم تا از آن كپي بگيريم و هر وقت كه كار كپي تمام شد كليد 

از جعبه ابزار و كليك بر روي آن اجزا حذف مي كنيم، اگر به دليل پرش ماوس و قرار  فه را با انتخاب كليد است كه بقيه اجزاي اضا

بر روي گزينه  Viewرا از منوي  Grid sizeنگرفتن آن بر روي برخي اجزا قادر به كليك بر روي آنها و حذف آنها نشديد به طور موقت 

  .قسيم صفحه كمتر شود و دقت حركت ماوس بيشتر گرددقرار دهيد تا نقاط ت mil 10كمتري مثل 
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براي رسم خطوط روي برد قطعه كه به چاپ راهنما يا سيلك اسكرين معروف است، . تا اينجا بخش اصلي قطعه را طراحي كرده ايم  

جه داشته باشيد كه از قسمت پايين نيز همچنين تو. كليك كنيد LINEرا انتخاب و از جعبه ابزار نيز بر روي  silkابتدا از منوي انتخاب اليه، 

  .انتخاب شده باشد تا خطوط شكل قطعه به صورت نازك رسم شوند Signalگزينه 

  

با رعايت اندازه ) بر اساس ولوم واقعي كه بر روي برد سوراخ دار نصب كرده ايد(پس از تنظيم موارد باال با دقت يك شكل مناسب   

  .اين خطوط بهتر است استاندارد و ساده بوده و به خوبي گوياي قطعه تشكيل دهنده باشد. خطوط اطراف ولوم را ترسيم نماييد

  

بايستي كمي پد هاي آن را ) به هم چسباندن اجزا(ولي قبل از تبديل آن به يك قطعه واحد . در اينجا قطعه ما تكميل شده است  

  .كليك كرده و هر سه پد را با كشيدن كادر انتخاب مي كنيم ار انتخاب براي اين منظور ابتدا از جعبه ابزار بر روي ابز. ضخيم تر كنيم
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فقط بر روي نوعي كه ما انتخاب مي كنيم تغيير  PCBاصالً مهم نيست كه ساير خطوط قطعه هم انتخاب بشوند يا خير، چرا كه   

  .سايز را انجام مي دهد

 + Viasو سپس  Change size of selected objectsگزينه  كليك كرده و Selectپس از انتخاب هر سه پد، بر روي منوي   

10 mil  بار اينكار را اننجام مي دهيم تا پين ها به اندازه  3يا   2به تعداد . ميل بزرگتر شوند 10را انتخاب مي كنيد تا هر سه پين به اندازه

براي كوچكتر كردن هم  .كليك كنيد  Pins +10 mil بر روي  Viasاگر تغييري در اندازه پين ها مشاهده نكرديد به جاي . كافي بزرگ شوند

  . منفي كليك كنيد –مي توانيد بر روي 

  

را  براي اين منظور ابزار انتخاب . پس از آماده كردن قطعه نوبت به چسباندن اجزا به يكديگر و ساختن يك قطعه واحد مي رسد  

را  Cut selection to bufferگزينه  Editسپس از منوي . كادر دور آن انتخاب كنيداز جعبه ابزار انتخاب كرده و كل قطعه را با كشيدن 

  . كيبرد را بزنيد Escبرگزينيد و مجدداً بر روي قطعه انتخابي كليك نماييد و سپس كليد 
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اندن اجزا و ساختن در اين حالت براي به هم چسب. هم اينك قطعه در داخل بافر قرار دارد و چيزي بر روي صفحه ديده نمي شود  

  . كليك مي كنيم Convert buffer to elementبر روي  Bufferقطعه واحد و منسجم از منوي 

  

 Save buffer elementكليك كرده و اين بار گزينه  Bufferسپس براي ذخيره قطعه در يك فايل مجزا مجدداً بر روي منوي   

to file را انتخاب مي كنيم .  

  

به . را انتخاب مي كنيم vol.fpوي گزينه باال، پنجره اي ظاهر مي شود و نام قطعه را درخواست مي كند، نام پس از كليك بر ر  

  .اين پسوند احتماالً مخفف فوتپرينت مي باشد. دقت كنيد و دقيقاً همين پسوند را استفاده نماييد fpپسوند 
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مي توانيد   My Documentsبا ورود به . ذخيره مي شود) در اينجا ماي داكيومنت(فايل قطعه در پوشه انتخاب شده  OKپس از انتخاب كليد   

  :فايل قطعه را مشاهده كنيد

  

را  AAAما پوشه (ن قطعه در كتابخانه بايستي به آدرس تقريبي زير مراجعه كرده و پوشه اي با نام دلخواه ايجاد كنيد دبراي قرار دا  

  ) اد كرديم تا در ابتداي ليست قرار بگيردايج
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با انتخاب . را ببنديد و دوباره آن را باز كنيد PCBبعد از اتمام كار يك بار نرم افزار . را در اين پوشه كپي كنيد vol.fpسپس فايل   

Library  از منويWindow  مشاهده مي كنيد كهvol.fp  در پوشه اي به نامAAA در كتابخانه قرار گرفته است:  

  

همچنين با جستجوي قطعات . به همين ترتيب مي توانيد ساير قطعات پركاربرد را طراحي كرده و در پوشه اي دلخواه ذخيره نماييد  

مثل كانكتورهاي خاص و (و پاك كردن موارد غير ضروري و دست و پا گير  در آدرس هاي زير PCBمفيد در پوشه هاي كتابخانه هاي 

براي ) كردن فايل ها و پوشه ها  Renameبا(ها، يك كتابخانه سفارشي و جمع و جور با نام دلخواه براي قطعات CPUو يا  SMDقطعات 

  .استفاده شخصي و يا حتي تجاري طراحي كنيد

C:\Program Files\PCB-20091103\share\pcb\pcblib-newlib  

C:\Program Files\PCB-20091103\share\pcb\newlib 
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   Altiumنحوه پرينت گرفتن از طرح در 

در آن  و نحوه پرينت گرفتن طرح Altium Viewerبد نيست كه كمي هم در مورد نرم افزار رايگان   قبل از اتمام اين مقاله

ن از طرح نيست ولي اپي ارائه مي دهيد نيازي به پرينت گرفتچكننده مدار  يدرا به شركت هاي تول البته در صورتي كه برد خود. صحبت كنيم

منعكس كرده و با استفاده از ) المينت كاري(و يا طلق ترانسپارنت يا نگانيو ) روش اتو(يد طرح را بر روي كاغذ گالسه در صورتي كه بخواه

شايان ذكر است كه مقاله آموزش المينت كاري كه در بخش مقاالت سايت (مينت يا اتو برد را در آوريد دانستن اين روش مفيد خواهد بود ل

avr64.com  قرار گرفته است به شرح كامل آموزش ساخت برد با استفاده از المينت مي پردازد و داراي عكس هاي فراوان از تمام مراحل كار

  .)يل ترين مقاله آموزشي در اين زمينه استبوده و تكم

مي باشد و  Altiumبايد متذكر شويم كه اين نرم افزار نسخه نمايش دهنده و رايگان  Altium Viewerاما در خصوص نرم افزار 

ر به هيچ وجه نمي با كمك اين نرم افزا. نتر آن نيز فعال مي باشديرا نمايش مي دهد و بخش پر pcbdocفقط و فقط فايل هاي با پسوند 

  . توانيد طرح را ويرايش كنيد

به طور  PCB2Altiumفايلهاي توليد شده توسط برنامه  با كليك بر روي و نصب اين نرم افزار، )altium.comاز ( پس از دانلود

  . باز شده و طرح را نمايش مي دهد Altium Viewerخودكار 
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  :كليك مي كنيم تا پنجره زير باز شود …Print previewبر روي  Fileبراي پرينت گرفتن از طرح از منوي   
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  :گزينيم را بر مي …Page Setupسپس بر روي پنجره جديد راست كليك كرده و مطابق شكل گزينه   

  

را  Scaled Printنيز گزينه  Scalingرا برگزيده و از بخش  Portraitو  A4گزينه  Printer Paperدر پنجره باز شده از بخش   

  .مي كنيم Closeرا انتخاب مي كنيم و پنپره را  Monoنيز گزينه  Color Setدر قسمت . قرار مي دهيم 1را برابر با  Scaleانتخاب و مقدار 
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  :را انتخاب مي نماييم …Configurationمجدداً بر روي صفحه راست كليك كرده و اين باز گزينه   

  

را انتخاب  Deleteراست كليك كرده و  Bottom Layerرا مي زنيم و سپس بر روي  Holes در پنجره باز شده ابتدا تيك گزينه  

  :را كليك مي كنيم OKمي كنيم و در نهايت 
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 Pageو  Page upدر اندازه واقعي است و با فشردن كليد كليد هاي  پرينتبرد آماده  چاپ راهنمايمشاهده مي كنيد كه طرح   

Down  مي توانيد بر روي طرح زوم كنيد و با زدن كليدPrint آن را در سايز واقعي چاپ كنيد.  

  

  :را بر گزينيد …Configurationمجددا بر روي صفحه راست كليك كرده و . اپ طرح پشت فيبر استحله بعد نوبت به چمر   
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اي كه در مرحله قبل پاك كرديم  تخاب كنيد تا اليهرا ان Create Compositeوسط پنجره باز شده راست كليك كرده و گزينه   

  .را بزنيد yesاگر سوالي پرسيده شد ). مجدداً ساخته شود(نمايان شود 

  

. نماييد OKهر دو را حذف كنيد و  Deleteراست كليك كرده و با زدن  Top Layerو   Top Overlayحال بر روي اليه هاي  

  .نمايش داده شود) براي دريل كاري(را نيز بزنيد تا سوراخ هاي پد ها  Holesضمناً تيك گزينه 
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 .مي توانيد آن را چاپ كنيد Print مشاهده مي كنيد كه طرح پشت برد نيز در اندازه واقعي آماده پرينت گرفتن است و بازدن كليد   

ه بر روي كاغذ را به مغازه هاي ليتوگرافي يا مهر سازي تحويل د كه نگاتيور طرح را تهيه كنيد بايستي يا طرح پرينت شدالبته اگر بخواهي 

باز كرده و آن را نگاتيو ) رقيب رايگان فتوشاپ( GIMPاي از طرح تهيه كرده و آنرا با  PDFدهيد و از آنها تقاضاي نگاتيور طرح را بنماييد و يا 

و ترجيحاً  حريرمغازه هاي لوازم الت از transparent رنتق ترنسپطل(سپارنت پرينت بگيريد كرده و سپس با پرنتر ليزري بر روي طلق تران

را  )طلق و شيرازه تحقيق( عموليولي تفاوت دارد، اگر طلق هاي ماست و با طلق هاي معم قابل تهيه فروشگاه هاي لوازم مهندسي و نقشه كشي

طلق هاي ترانسپرنت بسته بندي و جعبه خاصي دارند و  .)كنند خرابرما ذوب شده و پرينتر شما را گداخل پرنتر قرار دهيد ممكن است بر اثر 

بين هر دو طلق يك كاغذ كالك قرار گرفته است تا با يكديگر تماس نداشته باشند، دقت كنيد كه فروشنده طلق معمولي و پالستيكي به شما 

مهر سازي و درخواست نگاتيو طرح بر روي طلق شفاف يا / پيشنهاد ما تحويل كاغذ پرينت شده در سايز واقعي به مغازه هاي ليتوگرافي  .ندهد

مي توانيد برد هاي تجاري را در يك كار گاه خانگي  avr64.comبا دانلود و مطالعه مقاله المينت كاري از وبسايت . فيلم در اندازه واقعي است

  .توليد كنيد

  

  پايان

  1390مرداد  26: تاريخ تاليف نسخه اوليه

  1392خرداد  PCB2Altium  :17ويرايش دوم و افزودن برنامه تحت ويندوز 

  1392شهريور  Altium  :22و نحوه پرينت از  ويرايش سوم و افزودن بخش آموزش طراحي قطعات

  بهنام زكي زاده: مولف
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