
 ها چه عملی انجام می دهيم؟NET با استفاده از PCB بعد از انتقال طرح به محيط 

 ترسيم خطوط مسی -الف

 ☑ ما را جهت مرتب كردن قطعات راهنمايی می كنند -ب

 تست درستی ترسيم -ج

  كاربرد خاصی ندارد -د

  

 سيگنال )خطوط مسی( باال و پايين كدام گزينه است؟ رنگ اليه های

 ☑ قرمز و آبی -الف

 صورتي و آبی -ب

 قرمز و زرد -ج

  بنفش و قرمز -د

  

 را بايد ترسيم كنيد؟ KeepOutLayer چه زماني اليه

 بعد از ترسيم خطوط سيگنال -الف

 پايان تمام مراحل ترسيم -ب

 ☑ قطعات سازی بعد از مرتب -ج

  نتقال طرحابتدای ا -د

  

 چه زمان نام قطعات را مرتب می كنيم؟

 PCB از ابتدای انتقال طرح از محيط شماتيک به -الف

 ☑ و ترسيم خطوط سازی پايان مرتب -ب

 فرقي ندارد چه زمانی مرتب گردند -ج

  صورت اتوماتيک مرتب می شوند به -د

  

 موجود نباشد چه روشی بهتر است؟ PCB قطعاتی كه در كتابخانه

 يک كتابخانه از اينترنت دانلود كنيم -الف

 ☑ يک كتابخانه بسازيم و قطعه را طبق ديتا شيت طراحی كنيم -ب

 از قطعات مشابه آن استفاده می كنيم -ج

  افزار ايجاد می شود صورت خودكار توسط نرم قطعات به -د

  



 چيست؟ Wire با ابزار Line تفاوت ابزار

 باهم تفاوتی ندارند -الف

 استnet فاقدwire و ابزارnet دارایLine ابزار -ب

 ☑ استnet فاقدLine و ابزارnet دارایWire ابزار -ج

  هستندnet هر دو ابزار فاقد -د

  

می خواهيم بسازيم، شكل قطعه را در كدام اليه ترسيم  PCB وقتي قطعه ای را در كتابخانه شخصی

 ميكنيم؟

Bottom Layer 

Top Layer 

Multi Layer 

Top Overlay ☑ 

 كدام گزينه درست است؟ PCB براي اضافه كردن يا حذف كردن اليه ها در محيط كار

Design>Option ☑ 

Tools>preferences 

view>Layers 

Place>Add/Remove Layers 

  

می ضلعی پر می كنيم. برای استفاده از قابليت از كدام ابزار استفاده  8قسمت های خالی برد را با ابعاد 

 كنيم؟

Place Fill 

Place Polygon Plane ☑ 

Run Align 

Place Split Plane  

  

 در چيست؟ Via با PAD فرق بين

 ☑ استفاده می شودVia و برای ارتباط دو اليه از pad برای قرار گرفتن پايه قطعات از -الف

 استفاده مي شودpad و برای ارتباط دو اليه ازVia براي قرار گرفتن پايه قطعات از -ب

 باهم تفاوتی ندارند -ج

  استفاده می شودVia ازSMD و براي قطعاتPAD ازDIP برای قطعات -د

  



 وقتي در حالت دستی ترسيم خطوط سيگنال انجام می شود، با تركيب كدام كليدها زاويه آن تغيير می كند؟

shift+space ☑ 

Ctrl+Space 

Alt+shift 

Alt+space 

  

 پر استفاده مي كنيم؟چه زمان از جام

 .همديگر عبور كرده باشند كار، زمانيكه دو خط سيگنال در برد دو اليه از روی ابتدای -الف

 .همديگر عبور كرده باشند پايان كار، زمانيكه دو خط سيگنال در برد دو اليه از روی -ب

 .رده باشندهمديگر عبور ك اليه از روی كار، زمانيكه دو خط سيگنال در برد تک ابتدای -ج

 ☑ همديگر عبور كرده باشند اليه از روی پايان كار، زمانيكه دو خط سيگنال در برد تک -د

  

در محيط شماتيک، وقتی يك قطعه را ميخواهيم به ميز كار اضافه كنيم، برای آنكـه خصوصـيات آن را 

 قبـل از قـرار دادن در محيط تنظيم كنيم، كدام كليد را انتخاب ميكنيم؟

Tab ☑ 

Shift 

Ctrl 

Space  

  

درجه از كدام كليد  09وقتی يک قطعه را ميخواهيم به ميز كار اضافه كنيم، برای چرخش آن با زاويه 

 استفاده ميكنيم؟

Tab  

Shift 

Ctrl  

Space ☑ 

  

 نام كتابخانه پركاربرد در محيط شماتيک چيست؟

Mitel Analog 

Maxim Miscellaneous 

Miscellaneous Devices ☑ 

TI Telecommunication  

  



 printout اگر برد يک اليه باشد و بخواهيم خروجی چاپ نمای خطوط سيگنال را داشته باشيم، در قسمت

 كدام اليه ها الزم است؟

BottomLayer, KeepOutLayer, MultiLayer  ☑ 

BottomOverLay, KeepOutLayer, MultiLayer  

BottomLayer, TopOverLay, MultiLayer  

BottomOverLay, KeepOutLayer, TopOverLay  

 


