
 

 

 (Altium Designerآلتیوم دیزاینر )آموزش 

 فصل اول

 

 کوتاه درباره ( نرم افزار آلتیوم دیزاینرAltium Designer) 

 Cadsoft eagle  ,Ivex  ،Circuit ، نرم افزاچهیی ( نرم افزاچهایی دتلفیی دچ بیااچ جودد داچد  PCBبرای طراحی بردهایی داراچ پای)ی     

maker  ،   PCB Designer ،Proteus  ادی نرم افزاچ ،  ... جAltium designer      داچای قیبفیک هیی قرچتمنرترین نرم افزاچی اسااک

بساییچ اییدی دچ ادین  هیی طراحی ج باهی  سایای ن ها  هی ، سیلک ا میی هیی دتلفم ، دسیرییبی دسلی ج لدد یچ فیهرهیی دراچ پی)ی ،     

، ترسیم طر  ب   Proteus ینی   ، بهی  سیای آی سیاگیچ بی نرم افزاچهیی دهیب  دیننر  ، )هالیهینی اا طر  هیی پنر دحیط هیی سا  بدری  

 ORCADبی حیبی  ندیس بیاگهلی ادینی ، انل یل دج طرف  برای بمیتیک ج  لیبتین   Verilog VHDLصادچ  پنر بدری ، ایاید ج  یدایی   

دچ )رجت  ب  لیطر  لیبتین  هیی  ید  اش بهر  داچد    این  PCBیط طراحی دح .ج ... دی بیبراین نرم افزاچ  PCBج جاچد  ردی فیی  هیی 

 هی نیز جودد داچد. FPGAجیژگی ددوب چاحلی ج سهد ک بیهلر برای طراحیی دی بدد.دچ این نرم افزاچ ادکیی بهی  سیای ج  رندیسی 

تنهی نرم افزاچی اسک    قیبفیک هیی ددچدنییا چا دچ یک وی  Altium Designerطراحی ا کلرجنیکی دچ سطح برد انایم دهیر ، اگر بتداهیر 

 ج دچ یک دحیط طراحی قیب  سییچبی  ردی چا ایاید  رده اسک.
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 ( آشنایی با نرم افزار آلتیوم دیزاینرAltium Designer) 

 ( چا بیا دی  نیر صیح  ایر نمییش داده دی بدد : Altium Designerجقلی نرم افزاچ آ لیدم دیزاینر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  یدچ یک ، دندی اصفی اسک

، ... (   بیا هسلنر قیب  نمییش هسلنر ج بی  فیک  pcb   ،schemsticاسک    دچ این دح  تمیدی اسنیدی   document tabs یدچ دج ، 

 آی سنر بسل  لداهر بر. closeچاسک چجی هر تب ج ادی چجی هر تب ، سنر دربدط ب  آی نمییش داده دی بدد ج بی  فیک 
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 ( ایجاد یک پروژه جدید در نرم افزار آلتیوم دیزاینرAltium Designer: ) 

( دچ قی ب یک )رجژه انایم دی بدد . یک )رجژه بید  فیی  هیی بمیتیک Altium Designerدچ نرم افزاچ آ لیدم دیزاینر    PCBطراحی یک 

 چا انلتیب  نیر : PCB Projectاسک ، برای ایاید یک )رجژه اا دسیر ایر  PCBج 

File        New        Project        PCB Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

)رجژه وریر ایاید بره اسک ج بییر بی نیم د تداه دچ دسیر ددچد نظر ذلیره گردد  ، برای این  یچ اا  PCB Project)س اا انلتیب گزین  

 ذلیره دی گردد : PrjPcb.یم ، این فیی  بی )سدنر نیم د تداه چا قراچ داده ج دچ دح  ددچد نظر ذلیره دیکن )رجژهدسیر ایر برای 

File        Save Project 
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 . دچ دسیر د تداه ذلیره  ردیم  ”Labkhand Electronic“دی دچ اینای )رجژه وریر چا بی نیم  

 

 

 

 

 

 

 

 4 صیح  -  آدداش آ لیدم دیزاینر  فص  اجل(

 

http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com/
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com
http://www.labkhandelec.com


 

 

 

  سند شماتیکایجاد یک ( در نرم افزار آلتیوم دیزاینرAltium Designer: ) 

  فیهر دراچ پی)ی( بسیایر دسیر ایر چا دنهیل  نیر : PCBبرای ایاید سنر بمیتیک دراچی    قصر داچیر برایش 

File        New        Schematic  

 

 

 

 

 

 )رجژه دربدط  ذلیره گردد ، دی تدای هر نیم د تداهی بر چجی آی قراچ داد :سنر بمیتیک ایاید بره بییر دقی ی دچ همیی دح  

File        save  
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 ( تنظیمات صفحه سند شماتیک در نرم افزار آلتیوم دیزاینرAltium Designer: ) 

 ب  نیر :یچا انلت document optionآدچس ایر اا سنر بمیتیک ظیمی  صیح  برای تن

Design        document option 
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 تنظیمی  اصفی بی بمیچه هیی یک تی )نج دهتص بره اسک    ب  بر  ایر دی بیبر :

 یک : تنظیمی  عمددی یی اف ی بددی صیح   یدچ 

  یدچ دج : تنظیمی  چنگ صیح  ج پیچپدب صیح 

  یدچ س  : تنظیمی  لطدط چاهنمی ج د ییس آی هی

 انلتیب بدد تی دچصدچتیک  نییا ب  )رینک اا آی دابلیر بی دهک  دداو  نهدیر( A3یی  A4 یدچ پهیچ : تنظیمی  سییز صیح   بهلر اسک 

 چد اسلییده  نیر دی تدانیر دچ این قسمک تنظیمی  د تداهلیی چا انایم دهیر. لداهیر اا تنظیمی  اسلینرا  یدچ )نج : دچصدچتیک  نمی

 

 :حیال هم  پیز آدیده اسک تی بمی دراچ د تداهلیی چا دچ صیح  چسم  نیر ، دچ قسمک دجم تدضیح لداهیم داد 

 چسم ن ه  بمیتیک اسلییده  نیر پگدن  اا  لیبتین  هیی نرم افزاچ دچ 

  نییا چا )یرا  نیرهیی ددچد پگدن  ا میی 

 تین  هی جودد نراچنر چا بسیایرپگدن  ا میی هییی    دچ  لیب 

  اضیف   نیرپگدن   لیبتین  هیی وریر چا ب  نرم افزاچتیی 

 پگدن  اچتهیط دهی بین ا میی هی چا ب  بهلرین  بیده ایاید  نیر 

 

 

 

 

 

 7 صیح  -  آدداش آ لیدم دیزاینر  فص  اجل(

 



،  ،  ،   تامین کنندهلبخند الکترونیک 
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