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 نرم افسارىای طراحی مذارات الکترونیکی

ایي هقالَ، تَ هؼرفی ترخی از ًرم افسارُای قذرتوٌذ ترای طراحی هذارات 

الکترًّیکی هی پردازد. غاخؽ ُای زیادی قثل از ایجاد ایي لیطت درًظر گرفتَ 

غذٍ اضت. ًرم افسارُای رایگاى، پْلی ّ اغتراکی ّجْد دارًذ کَ تیػتر آى ُا 

ت، کارترپطٌذ، پیچیذگی خاؼ ّ غیرٍ هی تاغٌذ. هي ضؼی کردٍ ام تا دارای کیفی

َ هوکي اضت هؼرفی کٌن. رضن هذار یا رضن غواتیک  تیػتر ایي ًرم افسارُایی را ک

الکترًّیکی ترای یادگیری در زهاى طْالًی کَ غوا تتْاًیذ تا توریي زیاد ّ تا 

 هػکل ًیطت.اًتخاب اتسار طراحی هذاری هٌاضة یادتگیریذ، آًچٌاى 

 نرم افسار ىای رایگان 

َ ضوت فضای اتری پیع هی رّد، EasyEDAاتسار تحت ّب  َ دًیای اطراف ها ت ، زهاًی ک

در ایي فضای اتری ّجْد دارد. در ایٌجا ها یک اتسار  EDAیک اتسار قذرتوٌذ 

 تحت ّب ترای غوا جِت اهتحاى ّ اضتفادٍ هؼرفی هی کٌین. EDAقذرتوٌذ 

  

EasyEDA-  یک اتسار قذرتوٌذEDA  ضازی َ تر اضاش فضای اتری کَ  رضن هذار، غثی

  07777را آضاى هی کٌذ. در حال حاضر، ایي ًرم افسار تیع از  PCBّ الیَ تٌذی 

 ّ َ قطؼات در دیتاتیص هْجْد هی تاغذ. غوا هیتْاًیذ هذارات  00777هذار  کتاتخاً

ُای هْجْد رضن کٌیذ. کارُای غوا هی تْاًذ  را تطرػت تا اضتفادٍ از کتاتخاًَ

ّ یا حتی تؿْرت اغتراک گساری در اختیار ػوْم قرار گیرد. هذارُا  خؿْؾی تواًذ 

ًیس ّارد گردًذ. فایل  Altium ،Eagle،KiCad  ّLtspiceّ کتاتخاًَ ُا هی تْاًذ از 

 َ تا ُسیٌَ  PCBخارج گردد. ضاخت  JSONُا ًیس هیتْاًٌذ در فرهت ُای زیادی از جول

ٍ اضت. تذلیل ایٌکَ ایي اپلیکیػي  ُای پاییي تؼٌْاى یک گسیٌَ ًیس پیػٌِاد غذ

در فضای اتری تاز هی گردد، تَ کارتراى اهکاى اًتقال راحت ّ پرتاتل را آضاى 

https://easyeda.com/fa
https://easyeda.com/fa
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َ در قثال ضازگاری  هی ضازد. هسیت دیگر آى اهکاى کارترد آى در فضای اتری اضت ک

 تاالی آى دارد. 

 

لیستی از نرم افسارىای رسم مذارىای الکترونیکی در اینجا 

 :بصورت رایگان ارائو شذه است

TinyCad-  یک ًرم افسار طراحی هذار تحت ّیٌذّز اضت. ایي ًرم افسار رضن هذارات

َ ضازی هذاری را پػ ّ غثی َ ُا  َ ی الی ّ تْضؼ تیثاًی هی کٌذ. ایي ًرم الکترًّیکی 

 افسار تؿْرت رایگاى قاتل داًلْد هی تاغذ. 

 

http://sourceforge.net/projects/tinycad/
http://sourceforge.net/projects/tinycad/


 مراجعو کنید.    Melec.irبو آدرس میکرو دیزاینر الکترونیک برای مقاالت و پروژه ىای رایگان بو وب سایت 

Xcircuit : َیک ًرم افسار طراحی هذار تا طراحی آضاى هذاری اضت ک

 APIترای ضیطتن ػاهل ُای یًْیکص/لیٌْکص ضاختَ غذٍ اضت. اگرغوا 

ّ یا  ضرّر داریذ، هی تْاًیذ ایي ًرم افسار رای تر رّی -Xّیٌذّز 

ٍ ًواییذ. ّرژى ُای زیادی از ایي ًرم افسار هْجْد  ّیٌذّزُا اضتفاد

هی تاغذ. غوا هی تْاًیذ قثل از غرّع تکار تا ایي ًرم افسار تَ 

 راٌُوای آهْزظ آى هراجؼَ کٌیذ.

 

iaD-  ترای ّ َ ای هذارات هی تاغذ  ایي ًرم افسار ًیس ترای رضن پای

رضن تلْک دیاگرام ُا هٌاضة هی تاغذ. ایي ًرم افسار اهکاى دضترضی 

تَ اجسای هِن ّ اّلیَ را فراُن کردٍ اضت. ایي ًرم افسار تیػتر 

ٍ اًذ  َ تازگی رضن هذارات الکترًّیکی را غرّع کرد َ ت ترای کطاًی ک

ترای ضیطتن ػاهل ُای  GPLاغذ. ایي ًرم افسار یک الیطٌص هٌاضة هی ت

هک ّ لیٌْکص دارد. در هْرد ّرژى ُای تحت ّیٌذّز ایي ًرم افسار 

 اطالػاتی در دضترش ًذارین.

http://opencircuitdesign.com/xcircuit/
http://opencircuitdesign.com/xcircuit/
http://dia-installer.de/index.html.en
http://dia-installer.de/index.html.en
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Pspice- ر پی اضپایص را هی غٌاضیذ کَ احتواال غوا ًرم افسا -نسخو دانشجویی

َ داًػجْیی رایگاى  َ ضازی اضت. لیٌک را دًثال کٌیذ تا ًطخ ًرم افساری ترای غثی

 در اختیار غوا قرار گیرد. 

 

LTSpice-  یک ًرم افسار غثیَ ضازی ازLinear ،غثیَ  اضت. گطترظ فضای غواتیکی

ّ تطیاری از ّیژگی ُای دیگر را دارا هی تاغذ.   ضازی قطؼات، ًوایع غکل هْج ُا 

http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/
http://www.linear.com/designtools/software/
http://www.linear.com/designtools/software/
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ی رسم مذارات الکترونیکی بصورت در اینجا لیستی از نرم افسارىا

 پولی آورده شذه است:

Orcad-  یک ًرم افسار تطیار هحثْب از غرکتCadence  َترا رضن هذار، طراحی الی

 ُا ّ غثیَ ضازی اضت. 

 

CadSoft Eagle- ا کیفیت تِتر ترای طراحی یک ًور افسار تPCB  هی تاغذ. ّیرایػگر

 ًاهیذٍ هی غْد.  Eagleالیَ ُای گرافیکی تا کارتری آضاى کَ تَ اختؿار 

http://www.orcad.com/
http://www.orcad.com/
http://www.cadsoftusa.com/
http://www.cadsoftusa.com/
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Tina-  ،ترای ؾٌایغ کْچک هی تاغذ. رضن هذارات را آضاى َ َ ؾرف ٍ حلی هفرّى ت یک را

َ ضا َ ُا، غثی ّ دارای تطیاری از ّیژگی ُای دیگر اضت. اهکاى اهکاى ایجاد الی زی 

 آزهایع زهاى حقیقی هذارات یکی دیگر از ّیژگی ُای تارز آى اضت.

 

Altera- وا ایي ًرم افسار ًیس ًرم افسارُای زیادی هطاتق تا ًیازُای هتؼذد غ

هی تاغذ.  DSP،ًرم افسار طراحی (NIOS II)دارد. ًرم افسارُای ترای طراحی ُای کْچک

 را هی تاغذ. QuartusII  ّModelsimیرای طراحی هذار هٌطقی ًیس دارای 

http://www.tina.com/
http://www.tina.com/
https://www.altera.com/products/design-software/overview.html
https://www.altera.com/products/design-software/overview.html
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غوا در هْرد ایي ًرم افسارُای طراحی هذار الکترًّیکی کَ قاتل اضتفادٍ ترای 

َ ُای ه ٍ ُطتٌذ، طراحی هذار الکترًّیکی، رضن الی ّ غیر ّ دیاگرام ضین تٌذی  ذاری 

 چَ فکری هی کٌیذ؟ 

هاًٌذ ًرم  تلَ ًرم افسار ُای زیادی ُطتٌذ کَ در ایي هقالَ ًٌْغتین

ٍ ُا ًرم افسار   ISE، ًرم افسار ادیطْى ،   Altium Designerافسار  ّ د

 هراجؼَ کٌیذ.  Melec.irدیگر ترای هطالؼَ تیػتر تَ ّب ضایت 

 


