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 مقدمه

 شتر با نامي است که در صنعت بProtel محصول شرکت Design Explorer 99 SEنرم افزار 

Protelباشد يم يبر مدار چاپي في طراحي براي حرفه اير ابزارن نرم افزايا.  شناخته شده است. 

شرکتها و   درصد٩٩ش از ين نرم افزار استوار است و بيه ايران بر پاي در اPCB يصنعت طراح

نه صنعت يفعال در زم ي اکثر شرکت هاي کنند حتين نرم افزار استفاده ميکارخانجات و کارگاهها از ا

دهند پس  يکار خود قرار م يرويط استخدام ني افزار را جزو شران نرميک مسلط بودن به ايالکترون

 که در يا کسي برق يدانشجو کي ي به کمک آن جزو الزامات براين نرم افزار و طراحي ايريادگي

  .باشدي کند ، ميت ميک فعالينه الکترونيزم

همراه  ا بهير گويو از تصايريم کرد تا با بهره گي خواهي از آموزش نرم افزار پروتل سعين سريدر ا

از ين نرم افزار نيا  به کمکيک مدارچاپي ي طراحي که برايات و نکاتي جزئي به تماميحات کافيتوض

   .مياست بپرداز

ز يو ن ستم خود نصب کردهي سين است که کاربر مورد نظر نرم افزار پروتل را بر رويفرض ما بر ا

ن کاربر يهمچن  در آن داده شوديشده و اجازه طراحاقدام به کرک آن نموده است تا قفل نرم افزار باز 

  . آشنا استيسي با زبان انگليک و تاحدوديه الکترونيبا اصطالحات اول

هر مرحله  ل دربارهيباشد که بعداً به تفصير مي به کمک پروتل به شرح زيک مدار چاپي يمراحل طراح

   :م کرديصحبت خواه

  وتل موردنظر در پريلهاي کار و فايجاد فضايا )١

  جستجو و انتخاب قطعات مدار مورد نظر از کتابخانه نرم افزار )٢

  ي طراحيدن قطعات مدار در داخل فضايچ )٣

  گر با توجه به نقشهيکديوصل کردن قطعات به  )٤
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  )ن قطعاتيه و موقت بياتصال اول(ست از مدار مورد نظر يجاد نت ليا )٥

  از در مداري مورد نيه هاين تعداد الييانتخاب و تع )٦

   مناسب بوردينت قطعات در جاهايدن فوت پرين محدوده و اندازه مدار و چمشخص نمود )٧

ک قابل ي و اتوماتيگر با استفاده از ترک ها که به دو صورت دستيکديوصل کردن قطعات به  )٨

 اجراست

   از بروز خطا و اشتباهيري مدار به منظور جلوگيي نهاي بازرس )٩

   قطعاتيگذاري جايمودن درست شده به منظور مجسم ني مدار طراحيمشاهده سه بعد )١٠

  يي نهاينت گرفتن از طراحيه ها و پريانتخاب ال )١١

  .م کردي آنها بحث خواهيات اجراين مراحل و جزئيل درباره اينده به تفصي آيدر درسها

  . دوستان حداکثر استفاده از آن را ببرندي به اتمام برسد و تمامي و خوشين بحث با خوبيدوارم ايام
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ظاهر ميشود خوب حال بايد فضاي  Design Explorer اصلي پروتل با نام نيد پنجرهپروتل را اجرا ک

ظاهر  را انتخاب کنيد پنجره زير New گزينه File از منوي. ه خود را ايجاد کنيمژپرو بيس کار و ديتا

  : ميشود

  

  

  

ما نام و محل  Location است در سربرگ Password و Location  دو سربرگيدارا ن پنجرهيا

 و از نوع ddb  است با پسونديليس فايتا بيد. مي کنين مييپروژه خود را تع سيتا بيد ره شدهيذخ

را ... ست و يل ، نتي بي سيک، پي پروژه ما اعم از شماتيها لي فايکه تمام MS Access استاندارد

س يتا بيبطور جدا گانه و خارج از د ل ها راين فايک از اي م هري تواني کند البته ما ميره ميدر خود ذخ

 Database File Name لديدر ف. شود يم تيمگابا ١٠ يس بااليتابي دم چون معموالً حجميره کنيذخ
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  دکمهيک بر رويکل س را بايتا بيره ديو محل ذخ Sample.ddb د مثالًيسي خود را بنوبپروژهنام 

Browse  سربرگ د با رفتن بهيتوانيم  محرمانه استپروژهک يه شما ژپرو اگر. ديمشخص کن 

Password  نهيگز انتخاب ن سربرگ وي ايک بر رويد با کليمز عبور بگذار پروژه خود ريبر رو Yes 

 د بر رو پروژه خود پسورديتوانيم ريلد زيپ کردن پسورد مورد نظر خود در دو فير و تايمطابق شکل ز

  .ديبگذار

 
  

 OK  دکمهيحال بر رو. ديانتخاب کن Password را در سربرگ No نهيد گزيستيکار ن نيل به اياگر ما

داخل  در sample.ddb د با نامي جديحال پنجره ا. جاد گردديس پروژه شما ايتابيد د تايکن کيکل

  .شود يم باز Design Explorer يپنجره اصل
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 که Explorer اي بخش سمت چپ نرم افزار يکيد ي کنيشما دو بخش را مشاهده م ن قسمتيدر ا

 يگريد دهد وي نشان مي ساختار درختات انجام شده توسط شما را بصورتيل ها و عمليفا يتمام

ل يتشک Design Team ،Recycle Bin ،Document که از سه بخش  sample.ddb يپنجره اصل

 يلهايشود فايم رهيذخ Document د شده توسط ما در بخشيو اسناد تول ل هاي فايتمام. شده است

طور که از نامش  نهما Design Team بخش.  روديم Recycle Bin ا حذف شده بهيپاک شده 

 ن بخشيد تا وارد ايکن کيکل Design Team يباشد بر روي مي گروهي پروژه هايمشخص است برا

  .ديشو

  



                                                                                                   Protel 99seآموزش  

٧  

 Members قسمت. باشد يم  Members  ،Permissions  ،Sessions ن بخش شامل سه قسمتيا

  ديک کنيکل Members ي دارند بر رويکه به پروژه دسترس  استينفرات مشخص کننده

  

Admin  باشد و يم ر کل پروژهيمد Guest به ي است کرد اجازه دسترسير نفراتيمشخص کننده سا 

اگر بر  حات مربوط به هر کاربر نشان داده شده استيز توضين Description در قسمت .دارند پروژه را

 New Member يک بر رويد کرد که با کلينه مشاهد خواهيسه گز ديک کنيراست کل Guest يرو

 کينه کلين گزي ايد بر رويکن جادي به پروژه ايدسترس ي برايد با پسورد اختصاصيد کاربر جديتوانيم

  .ديکن
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ف کاربرد و يحات مربوط به وضايتوض Description کاربرمرد نظر در قسمت نام Name در قسمت

د يک کنيکل OK يشود حال بر رو ين مييعد تي کاربر جديرمز عبور اختصاصPassword  در قسمت

 نهيو گز ک کردهي کاربر مورد نظر راست کليکاربر بر رو  حذفيبرا. جاد شوديد اين کاربر جديا تا

Delete  نهيک کرده و گزيکل  آن راستيبر رو ک کاربريش مشخصات يراي ويد و برايرا انتخاب کن 

Properties  به قسمت. ديرا انتخاب کن Design Team بخش باز گشته و به Permissions  د يبرو

  .شوديم انجام دهند مشخص تواننديک از کاربرها مي که هر ياتين بخش کارها و عمليدر ا

  

هست در  Read , Write , Delete , Create  مانندييپروژه مجاز به انجام کارها نيدر ا Admin مثالً

از  کي هريد برايتوانيشما م. هستند Read  فقط مجاز به انجاميفيا کاربران تعريGuest   کهيحال

را  Read , Write , Delete , Create  مثلي گوناگونيانجام کار ها  و مجوزيکابرها محدوده دسترس

 را انتخاب New Rule نهيکرده و گز کيراست کل نظر  کاربر موردين منظور بر روي ايد برايصادر کن

  .ديکن
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 کاربر يمحدوده دسترس Document Scope ، در قسمتنام کاربر مورد نظر User Scope در قسمت

 Saber ن مثال کاربريم مثالً در ايکني مورد نظر را مشخص ميمجوز کار Permissions قسمت و در

همانند . لهايفا ر از پاک کردن اسناد وي است غيمجاز به انجام هر کار Design Team در محدوده

 ها از يژگيمشخصات و و شيرايو يو برا  Delete نهيک کاربر از گزي حذف يز برايقسمت قبل ن

  .مي کنياستفاده م Properties نهيگز

  ديبرو Sessions ن بار به بخشيبرگشته و ا Design Team دوباره به قسمت

  

ت يم مثالً نام پروژه ، موقعي آوري درباره پروژه مورد نظر بدست مي کلياطالعات ن قسمت مايدر ا

حال به . است جاد شدهي ان اي که پروژه در رويوتريکد کامپجاد کننده پروژه و نام و يا پروژه، شخص

 يلهايره شدن فايذخ ن قسمت محليد ايبرو Document و به قسمت برگشته sample.ddb قسمت

ک راست کرده و يکل Document يپروژه ماست در محل خال ... ست وي ، نت لي بي سيک ، پيشمات

  .ديکن را انتخاب New نهيگز
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 ينه هاين گزيشترين پنجره است بيد در ايجاد کنيد ايتوان ين پروژه ميدر ا  کهييال هيفهرست فا

 يبرا. خواهند بود  PCB Document  ،Schematic Document  ،PCB Printer ما يانتخاب

 يبرا م کرد ويرا انتخاب خواه Schematic Document نهيگز يکيک مدار الکترونيک يشمات دنيکش

 يانتخاب م را PCB Document نهيگز کي بصورت مستقل و بدون شماتيپبر مدار چايدن فيکش

  .ميکن

  

 محيط شماتيک: بخش اول

   و قرارگرفتن در محيط شماتيکSheetايجاد يک 

 را new گزينه file در پنجره باز شده از منوي Protel 99seبراي اين کار بعد از اجراي نرم افزار 

که مي خواهيم فايل شماتيک در انجا ذخيره شود را در کنيم حال کافي است مسيري  انتخاب مي

 را new راست کليک کرده و گزينه my design انتخاب کنيم حاال در پنجره browseقسمت 

 را Protel 99seانتخاب مي کنيم حال در پنجره جديد انواع فايل هاي قابل دسترس در محيط 

حال در  .دابل کليک مي کنيم  دار روينها براي رسم شماتيک مآمشاهده مي کنيم که از بين 
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 کنيم حاال با دابل کليک روي فايل شماتيک وارد محيط renameصورت نياز مي توانيم فايل را 

  .شماتيک جهت ترسيم مدار مي شويم

  

  

 ADD&REMOVE ا کردن کتابخانه ه  

 مي رويم بعد از add/remove به قسمت browse schبراي اين کار در سمت چپ در قسمت 

  . ميکنيم سپس کتابخانه مورد نظر به ليست اضافه مي شودokرا ميزنيم سپس  addانتخاب کتابخانه 

 intel در کتابخانه c5180ن قطعات است مثال آمعموال نام کتابخانه ها بر اساس نام شرکتهاي سازنده 

  .قرار دارد

  نحوه جستجوي قطعه مورد نظر در محيط شماتيک

 کليک کرده در باالي پنجره باز شده اسم قطعه يا find روي browse schبراي اين کار در قسمت 

تايپ کرده که به اين معني است که همه چيز در اين مورد  *...*شماره قطعه مورد نظر را بين دو ستاره 

  : را تعيين ميکنيمجستجو نوع scopeت را در نظر بگير ودر قسم

١ (specified path : جستجو فقط در قسمتpathصورت مي گيرد .  

٢ (listed library :جستجو فقط درکتابخانه فعلي صورت مي گيرد.  

٣ (all drives : در کل هارد ديسک صورت مي گيردجستجو.  

 add to library list کليک روي  مورد نظر وlibraryمي توان با انتخاب جستجو بعد از اتمام 

 اضافه نمود و همچنين با دابل browse schکتابخانه مورد نظر رامي توان به کتابخانه هاي موجود در 

  .وردآن را مستقيما به روي صفحه آمي توان  placeکليک روي قطعه پيدا شده يا کليک روي 

  . را بزنيدspace barر است براي چرخاندن قطعه مي توان در حالتي که قطعه شناو: نكته
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  تعيين مشخصات قطعه

  .ن مي شويمآبا دابل کليک روي قطعه مورد نظر وارد پنجره مشصات 

١(  lib ref:به  اگر :ام قطعه در کتابخانه است و با تغيير ان قطعه روي صفحه تغيير مي کند براي مثال ن

  .تيک به خازن تبديل مي شود را تايپ کنيم مقاومت موجود در محيط شماcap کلمه res1جاي 

٢ (Designator:  شماره قطعه مي باشد.R1-C1-Q1-U5  

٣ (Part type: مقدار يا نوع قطعه مي باشد. K-2N2222A-10UF10  

٤ (Orientation pins :٢٧٠-١٨٠-٩٠-۰.زاويه قرار گرفتن قطعه روي صفحه را تعين ميکند  

٥ (Hidden pins: شاهده بودن پين هايمعموال در اي سي ها براي قابل م vcc , gndرا  ه اين گزين

  .کنند فعال مي

٦ (Hidden fields: با فعال کردن اين گزينه و کليک رويpart fieldsتوان   در باالي پنجره مي

 ok مشخصه ديگر را در سمت راست جدول وارد کرد که پس از ١٦عالوه بر مشخصات معمول قطعه 

  .باشد يکردن در پايين قطعه قابل مشاهده م

٧ (Mirrored :با فعال کردن اين گزينه قطعه بطور معکوس رو صفحه قرار مي گيرد که اين بيشتر در 

op_amp به شکل دلخواه به کار مي رود–و +  ها جهت قرار گرفتن پين هاي .  

٨ (Selection :با فعال کردن اين گزينه شي به صورت انتخاب شده روي صفحه در مي ايد.  

٩ (Foot print :تعيين شکل فيزيکي قطعه جهت استفاده در محيط pcb است که چند مورد مهم و پر 

  :کاربرد به شرح زير ميباشد

  . فاصله بين دو پايه مقاومت بر حسب اينچ مي باشدX.٠ که AXIAL0.X: مقاومت)١

 قطر خازن بر حسب اينچ Y. فاصله بين پايه ها و X. که RB.X.Y :خازن الکتروليتي)٢

  .است
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  RAD.X :ازن عدسيخ)٣

  DIODE0.X :ديود)٤

٥:( ICهاي معمولي DIPX که X ٤٠-٢٠-١٦-٨ تعداد پايه هاي اي سي مي باشد,..  

  : نكته

 در browse در قسمت pcbبراي ديدن فوت پرينت هاي بيشتري از قطعات در محيط ) ١

ن به  کردaddهاي بيشتري رابا footprint مي توان libraryسمت چپ با کليک روي گزينه 

  .ليست اضافه کنيد

  .براي نوشتن فوت پرينت از فونت بزرگ استفاده کنيد) ٢

کتابخانه مي باشند و ممکن است در کتابخانه هاي ديگر   اين فوت پرينت ها متعلق به يک)٣

  .دقيقا به اين شکل نوشته نشوند که راه بهتر ديدن نام فوت پرينت در کتابخانه فعلي است

 مي DIP8 ودر کتابخانه ديگرDIP-8 پرينت يک اي سي در يک کتابخانهبعنوان مثال فوت 

  .باشد

  

  ايجاد اتصال

  :در پروتل براي ايجاد اتصال از دو روش استفاده مي شود

١(wire :  در محيط شماتيک براي رسم اتصال باwire  راست کليک کرده گزينهwire را انتخاب مي 

 را tab اين گزينه را انتخاب کرديم کليک مي کنيم سپس براي تغيير مشخصات ان در حالي که کنيم و

  .را مشخص مي کنيم... و  سايز- مي زنيم و در پنجره باز شده مشخصاتي چون رنگ
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 ها بطور يکپارچه وصل شوند چرا که در صورتي که wire در اتصال دو نقطه بهتر است :نكته

د به طور خودکار به ان نقطه  اي عبور کنwireچند تکه رسم شود چنانچه از قسمت منقطع 

  . در ان محل ايجاد مي شودjunctionوصل شده و يک 

٢( net label: اتصال دو نقطه مي توان از دو  همچنين برايnet labelبراي اين . هم نام استفاده کرد

 جهت تغيير tab شناور است با زدن net labelرويم و در حالي که   ميPlaceNet Label کار به

  .ان اقدام مي کنيممشخصات 

  .محل هايي که بايد به هم متصل شوند حتما بايد داراي اسم هاي يکسان باشند) ١  :نكته

  . استفاده نکنيدR-C-U,Q بهتر است از حروفnet labelبراي نام گذاري ) ٢

٣( wire هايي که بصورت عمودي رسم مي شوندnet label مي بايست در سمت 

  . قرار گيردwireچپ 

  

BUS  

ن استفاده آدر مورد پورت ها از  کنيم که معموال  استفاده ميbusي جلوگيري از تعدد اتصاالت از برا

 به تنهايي ايجاد bus entery و bus استفاده مي کنيم net labelمي کنيم و براي برقراري اتصال از 

وردن آبراي  .ودنها استفاده مي شآاتصال نمي کنند و تنها جهت راحت شدن دنبال کردن مسير نقشه از 

bus entery,bus به placebus,bus enteryمي رويم .  

  

VCC – GND  

 مي رويم و در حالي که کرسر شناور placepower port در مدار به gnd يا vccبراي قرار دادن 

اگر زمين مدار مد نظر . را تعيين مي کنيم power port را ميزنيم در پنجره با ز شده نوع tabاست 
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اگر زمين  . را تايپ مي کنيمVCCنويسيم و اگر تغذيه مد نظر باشد  مي GND معموال netباشد در 

 و اگر زمين signal ground بهتر است گزينه styleمدارات ديجيتال مد نظر باشد در قسمت 

 استفاده کنيم و اگر تغذيه مد نظر power groundمدارات قدرت مد نظر باشد بهتر است از گزينه 

  .ساير گزينه ها هم مشخص است . را انتخاب کنيمbar است گزينه باشد بهتر

  

  قرار دادن تصوير در محل مورد نظر

 place graphic image رفته سپس روي viewtoolbardrawwing toolsبراي اين کار به 

  .کليک کرده عکس مورد نظر مان را وارد مي کنيم

  

  نوشتن متن در محل مورد نظر

  و براي ايجاد متن چند خطي به ادرسplaceanottation طي به ادرسبراي ايجاد متن تک خ

placetext frameمي رويم .  

  

SELECT  

ترين گزينه ها به  مي رويم در اين قسمت پر کاربردeditselectبراي انتخاب اشيا و عناصربه ادرس 

  :شرح زير مي باشد

١(inside area :  انتخاب در مي اورداشيا داخل کادري که تعين مي کنيم رابه حات .  

٢(Outside area :اشيا خارج از کادري که رسم مي کنيم را به حالت انتخاب در مي اورد.  

٣(All :همه اشيا موجود در صفحه را انتخاب مي کند.  
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٤(Net : با انتخاب اين گزينه و کليک روي يکwire-net label,power port)  در صورتي که

power port به wireکليه اتصاالت متصل به ان به حالت انتخاب در مي ايد)متصل باشد .  

٥(Conection : مشابه مورد  netمي باشد.  

**deselect :  اين گزينه درeditdeselect قرار دارد و عکس selectمي باشد .  

**toggle selection :  اين گزينه در مسيرtoggle selection edit قرار دارد وبا انتخاب اين

ک روي يک عنصر اگر در حالت انتخاب شده باشد انرا از اين حالت خارج مي کند و گزينه و کلي

  .باالعکس

  

  تکرار يک قسمت به ميزان دلخواه

 مي کنيم سپس از مسير selectبراي اين کار ابتدا قسمت يا عنصري که مي خواهيم تکرار شود را 

editcopy از ان کپي گرفته به ادرس editpaste arrayدر پنجره باز شده در قسمت  ميرويم و 

item count تعداد دفعات تکرار و در قسمت text increment مقدار افزاش شماره اجزا و در 

  . موقعيت قرار گرفتن عنصر يا عناصر را را مشخص مي کنيمhorizontal,verticalقسمت 

  

  جا به جا کردن اشيا

  :ينه ها به شرح زيرند ميرويم و پر کاربرد ترين گزeditmoveبراي اين کار به 

١(drag: با کليک روي يک عنصر اتصاالت مربوط به انها هم حرکت مي کنند.  

٢(move : فقط جز کليک شده حرکت مي کند.  

٣ (selection : فقط اجزاي انتخاب شده قابل حرکتند.  

٤(drag selection : اجزاي انتخاب شده به همراه اتصاالتشان حرکت مي کنند.  
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  ت صفحه ترسيمتغيير مشخصا

  : به شرح زيرندgraphical editing موارد مهمبراي تنظيم در پنجره designoptionدر مسير 

١(title block : براي نوشتن .با غير فعال کردن اين گزينه کادر مشخصات نقشه حذف ميشود

نجره  را انتخاب مي کنيم و براي نوشتن اطالعات به پansiاطالعات بيشتر در مورد نقشه گزينه

organizationمي رويم .  

٢(show border : با غير فعال کردن اين گزينه کادر دور صفحه حذف مي شود.  

٣(sheet color & border color :  براي تغيير رنگ کادر دور صفحه و رنگ صفحه از اين گزينه

  .ها استفاده ميکنيم

 را غير فعال gridsدر قسمت  visibleبراي غير قابل مشاهده کردن شبکه روي صفحه گزينه ) ٤

  .ميکنيم

 مي standard stylesبه قسمت ...  وA4-A3-A2-A1-A0-Bبراي تغيير نوع صفحه به انواع ) ٥

همچنين در قسمت . را فعال مي کنيمuse custom styleرويم و براي تغيير دستي ابعاد صفحه گزينه 

  . استفاده مي کنيمchange font براي تغيير فونت از قسمت optionپايين پنجره 

  :تنظيم به شرح زيرند موارد مهم براي toolspreferencesدر مسير 

 color شدهاز قسمت select براي تغيير رنگ شبکه هاي روي صفحه ورنگ کادر دور عنصر )١

optionاستفاده مي کنيم .  

  .ده مي کنيم استفاcursor/gridoption براي تغيير نوع کرسر و شبکه هاي روي صفحه از قسمت )٢

  . استفاده مي کنيمundo/redo به قسمت undo&redo براي تعينتعداد دفعات استفاده از دستور )٣
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  ERRORچک کردن مدار از لحاظ وجود 

 erc option رجوع مي کنيم ودر پنجره باز شده درقسمتtools از منوي ercبراي اين کار به گزينه  

 multiple net names on و duplicate component designatorکافي است تنها گزينه هاي 

net فعال باشند و عدم فعال بودن ساير گزينه ها در erc option در تهيه netlist و استفاده در محيط 

pcbاشکالي ايجاد نمي کند .  

١( duplicate component designator :براي تشخيص قطعات با designator يکسان در نقشه 

  .ستفاده مي شوداز اين گزينه ا

٢( multiple net names on net : وجود net label هاي غير همنام روي يک گره ياwire را 

  .گزارش مي دهد

درصورت وجود خطا با طي کردن مراحل باال عالوه بر نمايش خطا در يک فايل جدا : نكته

  .گانه در روي نقشه هم اين مکان ها عالمت گذاري ميشود
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MAIN TOOLBAR 

 

  .  مي کندcut شده را select شي .١

  .کند  ميpaste قسمت کپي شده را .٢

  . قسمت مورد نظرselect براي .٣

  . خارج مي کندselect  شده روي صفحه را از حالتselect کليه قسمتهاي .٤

  .فاده مي شود شده استselectکردن قسمت  dragجهت .٥

 . کردن جعبه ترسيمآشکاربراي  .٦

  .wire کردن جعبه آشکاربراي  .٧

  

WIRING TOOLBAR 

 

  .sheet symbol براي رسم .١

  .sheet enteryبراي قرار دادن  .٢

  .port براي قرار دادن .٣

 را wire مي توان رو صفحه راست کليک کرده wireوردن آبراي ( wire معادل دستور .٤

  ).انتخاب مي کنيم

  .bus جهت رسم .٥

  .bus entery جهت رسم .٦
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  .net label جهت گذاشتن .٧

   

DRAWING TOOLBAR 

 

  .براي نوشتن متن يک خطي .١

  .د خطيبراي نوشتن متن چن .٢

  .ن عکس مورد نظر در محل مورد نظربراي قرار داد .٣

  . مي باشدeditpaste array معادل .٤

  

  NET LISTايجاد فايل 

 outputرويم در پنجره باز شده گزينه   ميdesigncreat netlistبراي ايجاد اين فايل به مسير 

format براي تعيين اينست که مشخص کنيم فايل netlistه نرم افزاري به کار  جهت استفاده در چ

از اين فايل  .ايجاد مي شود netlist فايلokتغيير ساير گزينه ها هم لزومي ندارد بعد از  رود و مي

  .شود  استفاده ميPCBجهت رسم 

  

  ايجاد نقشه هاي چند صفحه اي

 که فايل مادر محسوب مي شود و شامل مجموعه بلوکهايي از مدار schematicابتدا يک فايل  )١

 جهت رسم بلوکها به تعداد مورد placesheet symbol است ايجاد مي کنيم سپس از مسير اصلي

  .نياز استفاده مي کنيم
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ن کليک مي کنيم و مهمترين مشخصه هر آ دوبار روي sheet symbolبراي تغيير مشخصات هر  )٢

sheet symbol تعيين name ,file name مي باشد که دلخواه مي باشد منتها نبايد symbol هاي

  . باشدsch بايد پسوند file nameيکسان داشته باشند و  file nameيا  nameموجود در فايل مادر 

 پورتهاي ورودي يا خروجي يا هر دو را place از منوي sheet enteryدر مرحله بعد به کمک  )٣

 sheet در جهت هاي مورد نظر مشخص مي کنيم سپس با دو بار کليک روي هر smbolبراي هر 

entery مشخصاتي از قبيل نام و ورودي يا خروجي بودن sheet enteryرا تعيين مي کنيم ...  و.  

  

  

  يک فايل شماتيک با همان نام ايجاد کنيم براي راحتي کارsheet symbolحال بايد به ازاي هر  )٤

 مورد sheet را انتخاب و روي creat sheet symbol گزينه placeدر همان فايل مادر از منوي 

 مورد نظر ايجاد مي sheet symbolنظر کليک مي کنيم با اين کار يک فايل شماتيک با همان نام 

ر داده که شود حاال در فايل شماتيک ايجاد شده مدار مورد نظر را رسم و پورتهرا در نقاط مورد نظر قرا

  . مورد نظر يکسان باشدsheet symbolبايد از نوع ورودي يا خروجي بودن و نام با 
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 design از نقشه هاي چند صفحه اي کافي است در فايل مادر از منوي netlistبراي ايجاد : نكته

  . را انتخاب کنيمcreat netlistگزينه 

 از منوي sheet symbolوقتي در فايل مادر هستيم براي مشاهده مدار شماتيک مربوط به هر : نكته

tools گزينه hierarchy downup را انتخاب و روي sheet symbol  خواهيم مدار که مي

  ).استفاده کنيميا از(شماتيک مربوط به ان را ببينيم کليک کنيم
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  پروتکل شرکت :نويسنده

 خوش کيش ضار :مترجم

  

  آصال :ناشر

  

   
 

 مقوايي: جلد  :ويراستار
  1382/04/29 :تاريخ نشر تهران: محل نشر
 ٠: ايشنوبت وير  :تاريخ ويرايش

 فارسی: زبان کتاب وترجمه تاليف: نوع اثر
 ٣٠٠٠: تيراژ ٣: نوبت چاپ
 ٤٨٠: تعداد صفحه  5-5-93268-964 :شابک
  :گردآورنده وزيري: قطع

 

 :چکيده

و  می باشد که به آموزش ترسيم نقشه شماتيک، شبيه سازی مدارهای آنالوگ Protel 99 آموزشی کتاب حاضر راهنمای
پاپی و برعکس، طراحی بردهای مدار  بعد از طرح نقشه شماتيک، انتقال و تغييرات از طرح شماتيک به طرح برد مدارديجيتال 

استفاده از قواعد هوش مصنوعی در چيدن قطعه ها و طراحی برد مدار  چاپی چند اليه و برقراری اتصالها به صورت سه بعدی،
صادر کردن فايل ها با  مدار چاپی و آناليز تغييرات احتمالی آنها، وارد کردن وسيگنال ها بعد از طراحی برد  چاپی، شبيه سازی

   .می پردازد... قالب بندی های مختلف و 

 
 

 
  




