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 شماتیک یک نمونه مدار.آشنایی با محیط نرم افزار و طراحی 1

 در این بخش به بحث حول محیط نرم افزار و طراحی شماتیک یک نمونه مدار ساده می پردازیم.

 .آشنایی با محیط نرم افزار و نحوه ی ایجاد پروژه : 1-1

 باشد،چنین صفحه ای را مشاهدهبا باز کردن برنامه آلتیوم،چنانچه برنامه به درستی نصب و کرک شده 

 می کنید:

 

 دراین جزوه فرض برآن است که شما به خوبی ازعهده این کار برآمده اید.

 و نحوه ایجاد آن: Shematic.فایل 1-1-1

 نیاز داریم. Shematicدر گام اول برای فهماندن شکل مدار به آلتیوم به یک فایل 

 .دسترسی زیر استفاده می کنیم از مسیر،برای ایجاد فایل شماتیک به تنهایی

 مسیر دسترسی:

File >> New >> Shematic  

 1-1شکل
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در تمامی مسیرها برای دسترسی سریع تر،از کلیدهایی که در مسیر دسترسی،زیر آن ها خط نکته:

 کشیده شده است،به عنوان کلیدهای میانبر استفاده میشود.

 و نحوه ایجاد آن: PCB.فایل 1-1-2

 احتیاج داریم. PCBبه یک فایل  PCBبرای بردن فایل شماتیک به 

 .از مسیر دسترسی زیر استفاده می کنیم ،به تنهایی PCBبرای ایجاد فایل 

 مسیر دسترسی:

File >> New >> PCB   

 

 .فایل پروژه و نحوه ی ایجاد آن:1-1-3

برای ارتباط بین فایل ها به یک فایل پروژه احتیاج داریم.درواقع برای اینکه یک فایل شماتیک را به یک 

را در فایل پروژه  PCBابتدا یک فایل پروژه می سازیم و سپس فایل شماتیک و ،مرتبط کنیم  PCBفایل 

 نیز هر فایلی که ایجاد کردیم را در پروژه قرار می دهیم.ایجاد می کنیم.در ادامه 

 و پروژه. PCB.ایجاد فایل شماتیک و 2-1شکل

 ایجاد فایل شماتیک

 PCBایجاد فایل 

 پروژهایجاد فایل 
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 مرحله اول ایجاد پروژه به صورت زیر است:

File >> New >> Project  

 Project Templatesبخش  و از PCB Projectگزینه  Project Typesاز بخش   projectدر پنجره 

 را انتخاب می کنیم. >  Default>گزینه ی 

 اسم مناسبی برای پروژه انتخاب می کنیم.  Nameدر قسمت 

  Creat Project Folderمحل ذخیره سازی را انتخاب می کنیم.اگر تیک گزینه  Locationدر قسمت 

 گیرد. می فایل پروژه در آن قرار را بزنیم، با اسم پروژه یک فولدر ایجاد میشود و

فارسی استفاده نکنید.برای ایجاد فاصله در انتخاب اسم فولدر و اسم پروژه از فاصله و حروف توجه:

 استفاده کرد. "_"میتوان از 

  مشاهده میشود. Projectsپروژه ساخته شده و آیکون آن در پنل  OKبا انتخاب 

 تعیین نام پروژه

پروژه محل ذخیره سازیتعیین   

 ایجاد فولدر با

 نام پروژه

 .تنظیمات مربوط به پروژه.2-1شکل
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 .ایجاد فایل شماتیک در پروژه:1-1-4

پس از ایجاد فایل پروژه،یک فایل شماتیک ایجاد می کنیم؛همانطورکه مشاهده می کنید یک فایل 

 قرار می گیرد. Projectsشماتیک زیرمجموعه پروژه در پنل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projectsآیکون پروژه در پنل 

 .است .آیکون پروژه ایجاد شده1-1شکل

 فایل شماتیک زیرمجموعه پروژه

 پروژه. زیرمجموعه.فایل شماتیک 1-1شکل
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 .ذخیره سازی فایل شماتیک:1-1-5

 حال باید شماتیک ایجاد شده را ذخیره کنیم.برای اینکار دو راه داریم:

1.ave Sile >> F 

 را میزنیم. Sسپس  و F.روی صفحه شماتیک کلیک می کنیم؛سپس ابتدا کلید 2

برای تعیین محل ذخیره سازی فایل شماتیک باز میشود.دقت کنید که محل ذخیره  saveحال پنجره 

 سازی همان فولدری باشد که پروژه در آن قرار دارد)حالت پیش فرض(.

 

 .کلیدهای میانبر در آلتیوم:1-1-6

 نرم افزارهای دیگر رایج است نیز پشتیبانی میکند.نرم افزار آلتیوم از کلیدهای میانبری که در 

 (Ctrl+S برای ذخیره سازی، Ctrl+C  ، برای کپیCtrl+V  برایPaste )... و 

 

 .ذخیره سازی فایل شماتیک.2-1شکل
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 .ذخیره تغییرات اعمال شده:1-1-7

با اضافه شدن فایل شماتیک به پروژه تغییری در پروژه ایجاد شده که باید ذخیره شود.برای این کار 

 را می زنیم.  save projectکلیک راست کرده و گزینه  Projectsپنل روی اسم پروژه در 

هروقت تغییراتی اعمال شد،این تغییرات باید ذخیره شود.عالمت ستاره در کنار اسم فایل یا عالمت توجه:

نشان دهنده عدم ذخیره شدن این تغییرات است.سفید شدن عالمت قرمز  Projectsقرمز رنگ در پنل 

 یا از بین رفتن عالمت ستاره به معنای ذخیره شدن است.

 

و یا مسیر زیر میتوانیم تمام فایل هایی که ذخیره نشده اند  Lو سپس  Fزدن کلید  با استفاده ازنکته:

 را ذخیره کنیم.

File >> Save All         ,      Short Key:F --> L   

 .ذخیره تغییرات اعمال شده به پروژه.7-1شکل

 عدم ذخیره تغییرات

 فایل ذخیره شده است. 
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دقت کنید که اگر فایل شماتیک یا هر فایل دیگری که باید در پروژه باشد به هردلیلی در  توجه:

document free بود)در پروژه نبود( ،باید با کلیک وdrag  فایل را زیرمجوعه  ،کردن آن روی پروژه

 پروژه قرار دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 ذخیره یکباره همه تغییرات..8-1شکل

 .همه ی فایل ها ذخیره و زیرمجموعه پروژه قرار دارند.1-1شکل
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1-1-8. Zoom in   وZoom out : 

و چرخاندن آن به سمت عقب  Zoom inو چرخاندن چرخ موس به سمت جلو  Ctrlبا نگه داشتن کلید 

Zoom out  هرجا که اشاره گر موس قرار دارد(می کنیمZoom in   یاZoom out  همچنین.).میشود

کرد. با نگه داشتن کلیک راست  Zoom outو Zoom inمیتوان به ترتیب PgDn  و PgUpبا زدن کلید 

  Zoom outو Zoom inکشیدن موس به سمت جلو و عقب نیز میتوان  و چپ موس به طور همزمان و

 کرد)برای موس هایی که چرخ ندارند مفید است.(.

 .حرکت صفحه و حرکت روی آن:1-1-9

 ،میتوانیم صفحه را جابه جا کنیم. dragبا کلیک راست و 

و چرخاندن چرخ موس میتوان در راستای افقی در صفحه حرکت کرد.برای  shiftبا نگه داشتن کلید 

 نیست. shiftحرکت در راستای عمودی نیازی به کلید 

روی کیبورد، صفحه Home وقتی اشاره گر موس را در یک نقطه از صفحه میگذاریم با هر بار زدن کلید 

و با انتخاب گزینه  Viewکردن می گوییم.البته ازمنوی   Panمیکند؛به این کاربه سمت آن نقطه حرکت 

Pan .نیز میتوان این کار را انجام داد 

 .کردن روی صفحه Pan.11-1شکل
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 .آوردن قطعات به صفحه شماتیک و کار با آنها:1-2

 کنیم. را انتخاب می Partگزینه ی   Placeبرای آوردن یک قطعه به نرم افزار از منوی 

 مسیر دسترسی:

Place >> Part 

Short Key:P --> P 

 را دوبار پشت سرهم می زنیم. Pهمانطور که از مسیر دسترسی مشخص است برای میانبر،کلید 

  کنیم که منجر به باز شدن پنجره را انتخاب می Chooseبازشده گزینه  Place Part در پنجره

Browse libraries .میشود 

 .کتابخانه ها در آلتیوم:1-2-1

 Miscellaneous Devicesدو کتابخانه   Librariesکنیم در قسمت  برنامه را نصب میاولین بار که 

 Miscellaneous Devices در به طور پیش فرض نصب شده اند که Conectors  Miscellaneousو

قطعات متفرقه ای که در طراحی های الکترونیکی مشترک هستند)مثل  انواع

 .( وجود دارند.رله و.. ،پتانسیومتر،مقاومت،خازن،سلف

 .پیدا کردن قطعات در آلتیوم:1-2-2

قطعه مورد نظر را  Browse librariesاز پنجره  Component nameبا جست وجو کردن در قسمت 

 کنیم. پیدا می

تایپ و یا میتوان روی هرقسمت  Maskبرای پیدا کردن سریع تر قطعه میتوان اسم آن را در قسمت 

کردن  okا تایپ کرد که منجر به پرش لیست به آن قطعه میشود.با لیست کلیک کرد و اسم قطعه ر

 قطعه انتخاب میشود.

 کردن استفاده کرد. okبرای  Enterبرای کنسل کردن و  Escبرای افزایش سرعت میتوان از کلید نکته:

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آوردن قطعات به صفحه..11-1شکل

1 

 

2 

 

3 
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کردن دوباره،  OKباز میشود. با  Place Part،مجددا پنجره Browse Librariesکردن پنجره  OKبا 

 .قطعه انتخاب میشود و در اختیار قرار میگیرد

برای قطعاتی مثل خازن و سلف و مقاومت  Commentباز شده در قسمت   Place Partدر پنجرهنکته:

(value را تایپ می ) = .کنیم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می گیرد،همان است که در قسمت کامنت  Value( می بینیم،مقداری که 12-1همانطورکه در شکل)

 نوشته میشود.

Designat

or 

Valu

e 

Comme

nt 

 اختیار گرفتن قطعه روی صفحه..22-1شکل
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 .جا به جایی قطعه در صفحه:1-2-3

 شناوراست و هنوز برای فیکس کردن آن کلیک نکرده ایم:هنگامی که قطعه روی صفحه 

 قطعه یک بار میچرخد. Space.با هربار زدن کلید 1

 ها قرینه میشود.Yقطعه نسبت به محور  X.با زدن کلید 2

 ها قرینه میشود. Xقطعه نسبت به محور  Y.با زدن کلید 2

باز شدن این پنجره همچنین میتوانیم  قطعه باز میشود.)برای Propertiesپنجره ی  Tab.با زدن کلید 1

 )پس از جایگذاری قطعه روی آن دو بار کلیک کنیم.

 .نمایش قطعه در صفحه:1-2-4

در صفحه  valueمقدار  ،دیگر Parametersاز قسمت  Visibleدر قسمت   Valueبا برداشتن تیک 

گذاشته ایم و کامنت   Value را برابر مقدار Commentچون  Valueدیده نمیشود.اما با تغییر مقدار 

 بینیم. را نیز در صفحه می  Valueرا نیز در صفحه داریم، مقدار

 را برداشته ایم. Valueتیک 

 .تنظیمات مربوط به نمایش قطعه.22-1شکل
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 .کپی کردن قطعات در صفحه شماتیک:1-2-5

 برای کپی کردن قطعه عالوه بر روش های معمول از روش زیر نیز میتوانیم استفاده کنیم:

کردن قطعه یک کپی از قطعه را در  dragرا نگه میداریم،سپس با کلیک چپ کردن و   Shiftکلید

 اختیار داریم.)از این روش برای کپی کردن چند قطعه به طور همزمان نیز میتوان استفاده کرد.(

 .حذف قطعات یا سیم ها در صفحه شماتیک:1-2-6

 را میزنیم. Deleteقطعه یا سیم را انتخاب کرده و سپس ،برای پاک کردن قطعات اضافه یا سیم ها

 را نگه داشته و قطعات را انتخاب می کنیم.  Shiftدکمه ی ،خاب بیش از یک قطعهبرای انت

 را زده و از منوی باز شده زیر کمک می گیریم. Sبرای انتخاب راحت تر،کلید 

 

 

 

 

 

 

ه باشد.اگر کادر دور قطعهنگامی که یک قطعه را انتخاب می کنیم کادر دور آن باید سبز یا آبی توجه:

 سفید باشد ینی فقط نوشته های آن انتخاب شده اند.

 

Designator Comment 

 نمایش قطعه روی صفحه..11-1شکل

 11-1شکل
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 .سیم کشی در مدار:1-3

را انتخاب می کنیم.به این ترتیب اشاره گر  Wireگزینه  Placeبرای کشیدن سیم در مدار از منوی 

 موس امکان سیم کشی را به ما میدهد.

 مسیر دسترسی:

Place >> Wire 

Short Key: P --> W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22-1شکل

 قطعه به درستی انتخاب شده است.

 .در اختیار گرفتن سیم.77-1شکل
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قطعه  سیم کشی  hotspotقرمز شدن عالمت ضربدر روی اشاره گر موس و کلیک چپ کردن روی   با

 را انجام می دهیم.قرمز شدن عالمت ضربدر نشاندهنده مکان درست برای کلیک چپ کردن است.

 

 

 .اتصال دو سیم عبوری:1-3-1

وقتی سیمی از روی سیم دیگری رد میشود چنانچه نقطه ای در محل برخورد وجود داشته باشد به 

 و یا اتصال دو سیم است. junctionمعنای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکان درست برای جایگیری سیم.

درست برای جایگیری سیم.نامکان   

 .تنظیم محل درست جایگذاری سیم.88-1شکل

 محل اتصال دو سیم عبوری.

 .اتصال دو سیم عبوری.11-1شکل
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برای اینکه عدم اتصال دو سیمی که از روی هم رد شده اند را بهتر نشان دهیم از مسیر دسترسی نکته:

 را می زنیم. Display Cross-Overزیر تیک گزینه ی 

 مسیر دسترسی:

Tools >> Schematic Preferences >> Schematic >> General >> Options 

Short Key: Tools >> Schematic Preferences (T --> P) 

 

 

 

 

 .Tools.منوی 21-1شکل
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1-4. Vcc وGround :در صفحه 

 روی صفحه دو راه داریم: Ground و Vccبرای آوردن 

 باالی صفحه انتخاب می کنیم.  toolbar.از1

 

 نمایش عدم اتصال دو سیم عبوری.

 یش شماتیک.ا.تنظیمات نم111-1شکل
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را به دست   Groundرا انتخاب می کنیم.البته در این حالت  power portگزینه ی  place.از منوی 2

 تبدیل کنیم.  Vccرا به   Groundمی آوریم ولی میتوانیم این 

 

 

 

 

 

 

 

Vcc Ground 

 از نوار ابزار باالی صفحه. Groundو  Vcc.انتخاب 112-1شکل

 و Vcc.آوردن 122-1شکل

Ground .به صفحه 
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 :Vccبه  Ground.تبدیل 1-4-1

)یا روی آن دو بار کلیک  زنیم را می Tabبه صورت شناور روی صفحه است   Groundهنگامی که

کنیم.هرچند  می Okرا مینویسیم و Net ، Vccباز شده در قسمت  Power Portدر پنجره ،میکنیم(

است.برای تغییر شکل آن نیز از   Vccاست که  Netاست ولی مهم نام  Groundهمان  آنکه شکل 

 کنیم.  را انتخاب می Bar،در همین پنجره،حالت  Styleقسمت 
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2 

 

 .Vccبه  Ground.تبدیل 121-1شکل

Ground  را بهVcc .تبدیل کرده ایم 

شکل  Barروی حالت  Styleبا تنظیم 

Vcc .را اصالح می کنیم 
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 1-5.Conector  :ورودی و خروجی در آلتیوم 

 احتیاج داریم.  Conectorبه دو astable multivibratorبرای کامل کردن طراحی 

 خروجی برای تامین خروجی. Conectorورودی برای تامین تغذیه و یک   Conectorیک 

  Headerمتداول  Conectorو Miscellaneous Conectors کتابخانه مورد استفاده در این مرحله 

 دو پین دارد. Header2است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Header.پین های 1-5-1

می گذاریم.این کار هم از طریق سیم کشی   Vcc  و یک پایه را Groundورودی را  Headerیک پین 

 امکان پذیر است.البته در حالت دوم خوانایی بهتر است. Groundو  Vccو هم از طریق اتصال مستقیم 

 . Miscellaneous Connectorsاز کتابخانه  Connector.انتخاب 111-1شکل
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را نگه می داریم و روی نت   Altبرای اطمینان حاصل کردن از متصل بودن نت ها به هم کلید نکته:

مدنظر کلیک می کنیم.به این ترتیب تمام نقاط متصل به نت انتخاب شده،از سایر نقاط تمیز داده 

 میشوند. 

اتصال به پایه های 

Connector  از طریق سیم 

اتصال به پایه های 

Connector  مستقیمبه طور  

 ها و اتصال به آن ها.Connector.112-1شکل
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 .جابه جایی قطعه در مدار:1-5-2

می کنیم؛البته دراین  dragبرای اینکه قطعات را در مدار جابه جا کنیم روی قطعه کلیک چپ کرده و 

را نیز همزمان طی این  ctrlحالت قطعه از مدار و سیم هایش جدا میشود،برای حل این مشکل کلید 

 عمل نگه می داریم.

 :Net label.خروجی گرفتن و 1-5-3

استفاده می کنیم.با تخصیص  Netlabelیکه ارتباط بین دو نقطه از طریق سیم سخت باشد از زمان

Netlabel .با نام مشترک به دو نقطه مورد نظر،اتصال برقرار میشود 

خروجی سیم کشید و هم  Connectorبرای خروجی گرفتن هم میتوان از نقطه مورد نظر به 

در اختیار است.هنگامی که  Placeاز منوی  Netlabelانتخاب  با Netlabelاستفاده کرد؛   Netlableاز

Netlabel  ،در اختیار است،با مشاهده ضربدر قرمز روی نقطه مد نظر و کلیک چپ کردنNetlabel  را

 جایگذاری می کنیم.

 

لذا نقاط متصل به آن در شکل است انتخاب شده  Altحین نگه داشتن کلید  Vccنت .127-1شکل

 قابل مشاهده هستند.
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یا با دو بار کلیک کردن روی آن می توانیم اسم  Tabشناور است،با زدن  Netlabelوقتی توجه:

Netlabel  .را عوض کنیم 
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2 

 

تعیین نام 

Netlabel. 

.خروجی گرفتن 178-1شکل

 .Netlabelبا استفاده از 
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 .نامگذاری قطعات در آلتیوم:1-5-4

پس از تکمیل کردن طراحی،مرحله آخر نامگذاری قطعات است که این کار به صورت اتوماتیک انجام 

سپس با  انتخاب می کنیم و را  Annotate Shematics Quietlyگزینه  Toolsپذیر است.از منوی 

 در پنجره باز شده نامگذاری انجام میشود. Yesانتخاب 

به همان حالت قبلی برمی  Toolsاز منوی   Reset Shematic Designatorگزینه با انتخابنکته:

 گردیم.
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 .نامگذاری سریع قطعات.181-1شکل




