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 ساخت کتابخانه )شماتیک(
 Schematic گزینه Add New to Projectروی نام پروژه کلیک راست کرده و از گزینه برای ساخت کتابخانه شماتیک

Library بر کلیدهایرا انتخاب نمایید و یا به صورت میان N+L را بفشارید. 
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 :ایجاد پروژه کتابخانه

  :کنیمبرای ایجاد پروژه کتابخانه به صورت زیر عمل می

File –> New –> Project –> Integrated Library –> OK 
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را انتخاب  Regtangler باالی صفحه کشیم. بدین صورت که از نواردر صفحه باز شده، شماتیک قطعه مورد نظر را می

 .کشیممی مستطیل یک و  کنیممی
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   :کنیمها را به مستطیل وصل میبه تعداد مورد نیاز پین Place Pin از همان نوار با ابزارسپس   

 

 

 

باشد و باید حتماً به سمت خارج المان قرار گیرداست محل اتصال ترک به پین می“*” نکته: قسمتی از پین که دارای عالمت   
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 Electrical و (قطعه  Usaer Manual شماره پایه مطابق با)  Designator  ،Name توانبا دبل کلیک روی پین می

Type را تنظیم کرد. 
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کلیک نمایید  Component چپ روی های قطعه را به همین ترتیب تنظیم کردید از نوار سمتبعد از اینکه تمام پایه

 .و اطالعات قطعه را وارد کنید
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استفاده حرفی را نوشته و حتماً  ردگذاری در شماتیک است. با توجه به قطعه مومربوط به شماره Register قسمت

 Default قسمت .گیردقطعه در آلتیوم به جای عالمت سوال قرار می را مقابل آن قرار دهید. شماره” ?“عالمت 

Comment  و Symbol Reference شود و در کتابخانه با این نام جستجو می نامی است که قطعه با آن ذخیره

 .شودذخیره می Symbol Reference از هم قرار داد ولی قطعه با نام اوتتوان این دو را متفشود. میمی
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 .توانید فونت، سایز و رنگ آن را تغییر دهیدشود که میصفحه تنظیمات آن باز می Text با دبل کلیک کردن روی  

 قسمت پچ سمت نوار  توانید آن را کپی کنید و درر را در پروژه دیگری دارید میاگر شماتیک قطعه مورد نظنکته: 

SCH Library آن را Paste نمایید. 

 

 

 


