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 ازپروتئوس به پروتل PCBانتقال 

می باشد که البته قابل تعمیم به   Altium DXP 2013به  Proteuse 7.10در محیط  این آموزش

 کردم .استفاده بقیه ی ورژن های این نرم افزارها هم هست .من در این تبدیل از یک طرح متالیزه 

را  Gerber/Excellon outputگزینه  ... outputاز منوی  آن  pcbازطراحی مدار و بعد

 انتخاب کنید. 

 

 را انتخاب کنید : NOبا صفحه زیر روبرو می شوید گزینه 

 



 

 www.fadakpcb.com Page 2شهیدانی  
 

 شود درپنجره ای که بازمی

 

فایل رادریک پوشه با  دراین بخش دو نوع تنظیمات وجوددارد، تنظیمات محل ذخیره سازی که باید

 نام دلخواه ذخیره کنید 

 

 

شما یک الیه هست ویا چند الیه ، الیه های  انتخاب الیه ها : به نسبت اینکه بردوتنظیمات مربوط به 

بردی که تنظیماتش را مشاهده می کنید  کلیک کنید .  okمورد نظر راانتخاب کنید و سپس روی 

 می باشد. متالیزه هست و دارای دوالیه
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Top Copper   برای طرح دارای  الیه :top  قرمز ( باید فعال شود( 

Bottom Copper   برای طرح دارای الیه :Bottom .آبی( باید فعال شود( 

Top Silk  برای طرح دارای چاپ قطعه :top  باید فعال شود 

Bottom Silk  برای طرح دارای چاپ قطعه :Bottom  .باید فعال شود 

،  Top resistاگردرخواست  چاپ سبز یا قطعه دارید  با توجه به سفارش خود حالت های 

Bottom resist  ،Top mask  ،Bottom  mask   را فعال کنید 

Drill  برای سوراخ کاری برد فعال کنید : 

Edge  برای انتقال خط کادر )خط برش دور برد ( باید فعال کنید : 

با توجه به توضیحات باال من این تنظیمات را اعمال کردم .  برد من متالیزه با چاپ قطعه روی برد 

 :اخ کاری هم داره هست سور

 

 

 تئوس به پایان رسید، اکنون برنامه پروتل رابازکنید.وکار ما با پر

 را انتخاب کنید.  CAM Documentگزینه  file>new دربرنامه پروتل ،از مسیر 
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  را انتخاب نمایید : quick loadگزینه   file > importاز مسیر
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 ی فایل رفته در پنجره ای که باز می شود به محل ذخیره

 

کلیک   okه در آن فایل باال را ذخیره کردید( وآن راانتخاب نمایید و سپس بر روی )پوشه ای ک

کنید؛سپس پنجره ی زیر باز می شود، شما باید فایل موجود راداشته باشیدوگرنه درمراحل بعدی دچار 

 خطا می شوید
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 رواردشده است :شما در محیط پروتل به رنگ دیگ camمشاهده می کنید که 

 

  :کنید OKپنجره ی باز شده را 

 

 

 مکان مناسبی ذخیره نمایید .در را انتخاب کنید و فایل خود را save allگزینه ی   file ازمنوی
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 را انتخاب کنید :  Layersگزینه ی  Tablesاز منوی 

 

 

دقت کنید باید با نوع الیه هادر اون قسمت هماهنگ   Temporary، به پنجر ه زیر باز می شود 

 ... Drillو   Silkباشه .بعد  TOPدرسته، بعدی باید   Bottomشود اولی 

 

 

 



 

 www.fadakpcb.com Page 8شهیدانی  
 

 یعنی این :

 

 و

 

OK : کنید .پنجره زیر باز می شود 
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با عدد قرار گرفته در   layer logical order در این پنجره شما بایدعدد قرار گرفته درقسمت

 (برابر باشد. برای تغییر عدد موجود درقسمت   layer physical orderرویش )درقسمت روب

layer physical order  بر روی زبانه موجود کلیک کنید وعدد موجود را انتخاب کنید )در قسمت

layer physical order  1باشد وعدد پایین باید  2عدد باالباید. ) 

 

 

 pcb design check/ fixگزینه ی  analysisکلیک نمایید وازمنوی  okدرپنجره باال بر روی 

 را انتخاب نمایید:

 

در پنجره ای که باز می شود، همه گزینه هارا تیک بزنید )ممکن است همگی آنها تیک خورده باشند 

 کلیک کنید کلیه ی پیغام هاراتایید نمایید.okکه دراین صورت چیزی راتغییر ندهید ، وبرروی 
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ین عملیات ممکن است چند دقیقه طول بکشد ، بنابراین تاوقتی که پیغام زیرنمایش داده نشده ،به ا

 چیزی دست نزنید، فقط پیغام ها را تایید کنید.
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 پنجره آخر نیاید ولی تبدیل تا حدودی مکن استمداشته باشد  Polygan شما  PCBدقت کنید اگر

متاسفانه باید ،بقیه مراحل را انجام دهید  ،رم افزار تمام شدکار ن دانجام می شود ودر صورتی که دیدی

 .دوباره بسازید  طرح را Polygan، بعد از کامل شدن تبدیل 

 استفاده کنید .  Page Downو  Page UPکردن از کلید های  ZOOMنکته: دراین محیط برای 

را به قسمت باال در سند انتقال دهید )باالی عالمت ستاره(  camباید فایل  بعد ازاتمام مراحل باال

سند ازبین می رود وچیزی به محیط  pcb)درصورتی که این کارراانجام ندهید، هنگام ایجاد فایل 

pcb  ).منتقل نمی شود 

 

 را انتخاب کنید:  moveگزینه  editازمنوی برای این کار 
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 کلیک camمشاهده می کنید که اشاره گر موس به شکل یک مربع درمی آید، درگوشه ای ازفایل 

برای انتخاب فایل دریک گوشه آن کلیک کنید و نگه دارید وبه کنید و کل فایل راانتخاب نمایید ، 

سمت گوشه ی دیگربکشید ، هنگامی که کل فایل درداخل مربع قرارگرفت دوباره کلیک کنید تا کل 

 فایل به شکل زیر درآید:

 

دروسط فایل یک بار کلیک راست کنید و سپس کلیک چپ کنید و فایل را به قسمت باالی ستاره 

 بکشید و رهاکنید :
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را انتخاب نمایید ، مشاهده می کنید که پنجره  export to pcbگزینه ی   file>exportاز مسیر

 پروتل به نمایش درمی آید: PCBدیگری باز می شود و درآن مدار شما  در فایل 

 

 

 را ذخیره نمایید.PCBمراحل کار به پایان رسید، فایل 

البته فایل منتقل شده ممکن است دربعضی ازقسمت هامشکل پیداکرده باشد که با مقایسه این فایل با 

 فایل اصلی قابل اصالح هست. 
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