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ВСТУП 
 

Розроблені методичні вказівки містять 8 комп’ютерних практикумів, які 

виконуються студентами напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» при 

вивченні ними дисципліни «Комп’ютерне проектування електронних схем».  

В розвитку сучасних технологій ключову роль на сьогоднішній день 

відіграють системи автоматизованого проектування (САПР). Особливо це 

стосується приладобудівної галузі. Для розробки принципових схем та 

друкованих плат приладів існує велика кількість САПР електронних пристроїв 

(англ. electronic computer-aided design, ECAD): Altium Designer, OrCAD, P-CAD, 

DipTrace, CadSoft EAGLE та ін. Вміння застосовувати САПР електронних 

пристроїв дозволить студентам підвищити ефективність розробки схем сучасних 

приладів та систем неруйнівного контролю. 

Порядок проведення комп’ютерних практикумів: 

1. Допуск до комп’ютерного практикуму. Студент повинен 

продемонструвати теоретичні знання по темі комп’ютерного практикуму, 

розуміти порядок виконання комп’ютерного практикуму, показати засвоєння 

основних методів проектування електричних принципових схем (або окремих 

елементів) та розуміння очікуваних результатів. 

2. Виконання комп’ютерного практикуму. Всі пункти комп’ютерного 

практикуму виконуються послідовно згідно протоколу, який заздалегідь 

видається студенту (в друкованому або електронному вигляді). Результатом 

виконання комп’ютерного практикуму є побудовані умовні графічні зображення 

електронних компонентів, їх посадкові місця, принципові схеми, провідний 

рисунок друкованої плати. 

3. Захист комп’ютерного практикуму. Студент повинен пояснити отримані 

результати, а також відповісти на запитання викладача щодо теоретичних та 

практичних положень теми комп’ютерного практикуму. 
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Комп’ютерний практикум № 1 
ОСНОВИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ P-CAD 2006 

 

Мета роботи: ознайомитися з технологіями монтажу електронних 

компонентів на друковані плати; ознайомитись з графічним редактором 

принципових схем P-CAD 2006 Schematic, редактором друкованих плат P-CAD 

2006 PCB, редактором для створення умовних графічних позначень електронних 

компонентів P-CAD 2006 Symbol Editor, меню та налаштуваннями, переліком 

основних команд; ознайомитись з методикою розробки завершеного типового 

компонентного модуля за допомогою програми Library Executive. 

 

1. Теоретичні відомості 

 

1.1. Технології монтажу електронних компонентів на друковані плати. 

 

Друкована плата (англ. PCB – printed circuit board) – пластина, виконана з 

діелектрика, на якій сформований (зазвичай друкованим методом) хоча б один 

електропровідний ланцюг. Друкована плата призначена для електричного і 

механічного з’єднання різних електронних компонентів або з’єднання окремих 

електронних вузлів. Електронні компоненти на друкованій платі з’єднуються 

своїми виводами з елементами провідного малюнка, зазвичай пайкою, або 

накруткою, або склепкою, або впресовуванням, в результаті чого збирається 

електронний модуль (або змонтована друкована плата). 

Класифікація друкованих плат за технологією монтажу: 

• для монтажу в отвори; 

• для поверхневого монтажу; 

• змішані. 

Основним, найбільш важливим для технолога критерієм поділу електронних 

компонентів на групи є метод їх монтування на плату – в отвори або на 

поверхню. Саме він в основному і визначає технологічні процеси, які необхідно 

використовувати при монтажі. 

Технологія монтажу в отвори (through hole technology, THT), яку іноді ще 

називають штирковим монтажем, є родоначальником переважної більшості 

сучасних технологічних процесів складання електронних модулів.  



6 
 

Технологія монтажу в отвори, як випливає з назви, являє собою метод 

монтажу компонентів на друковану плату, при якому виводи компонентів 

встановлюються в наскрізні отвори плати та припаюються до контактних 

площадок і/або металізованої внутрішньої поверхні отвору. 

Електронні компоненти, використовувані в технології монтажу в отвори, по 

типу корпусу можна розділити на такі основні групи (рис. 1.1): 

а) електронні компоненти з осьовими (аксіальними, англ. axial) виводами; 

б) електронні компоненти з радіальними виводами (англ. radial); 

в) SIP (Single In-Line Package) – корпус з однорядним розташуванням виводів; 

г) DIP (Dual In-Line Package) – корпус із дворядним розташуванням виводів; 

д) роз’єми, слоти;  

е) панелі для інтегральних схем, в тому числі DIP, ZIF (Zero Insertion Force, 

панелі з нульовим зусиллям вставки для штиркових інтегральних схем); PGA (Pin 

Grid Array, панелі для штиркових інтегральних схем з матрицею виводів); 

ж) різні компоненти складної форми. 

 
Рис. 1.1. Приклади THT-компонентів: а) з осьовими виводами; б) з радіальними 

виводами; в) в корпусах SIP; г) в корпусах DIP; д) роз’єми; е) панелі для 

інтегральних схем; ж) електронні компоненти складної форми 

 

Такий поділ компонентів насамперед пов’язаний з особливостями технології 

їх монтажу. Так, наприклад, осьові і радіальні виводи компонентів вимагають 

формовки та обрізки, тоді як більшість інших компонентів цього не потребують. 

Компоненти з осьовими виводами мають додатковий ступінь свободи (обертання 

навколо осі), тому їх маркують кольоровими кільцями (див. рис. 1.1а), що 

виключають установку таких компонентів «маркуванням вниз». 
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Також є відмінності в механізмах захоплення, базування і фіксації різних 

груп компонентів, тому часто компоненти в різних корпусах встановлюються 

кожен на своєму обладнанні. 

В даний час технологія монтажу в отвори поступається більш прогресивній 

технології поверхневого монтажу, особливо в масовому і крупносерійному 

виробництві, побутовій електроніці, обчислювальній техніці, телекомунікаціях, 

портативних пристроях та інших областях, де потрібна висока технологічність, 

мініатюризація виробів і хороші слабосигнальні характеристики . 

Поверхневий монтаж друкованих плат, який також називають технологією 

монтажу на поверхню (surface mount technology, SMT) або SMD-технологією (від 

surface mount device – прилад, що монтується на поверхню), з’явився в 60-х роках 

XX століття і отримав широкий розвиток в кінці 80-х років. Основною 

відмінністю даної технології від «традиційної» технології монтажу в отвори є те, 

що компоненти монтуються на поверхню друкованої плати, однак переваги 

технології поверхневого монтажу друкованих плат проявляються завдяки 

комплексу особливостей елементної бази, методів конструювання і технологічних 

прийомів виготовлення друкованих вузлів. 

 

1.2. Структура САПР P-CAD 2006. 

 

До складу P-CAD 2006 входять чотири основних модулі: P-CAD Schematic, 

P-CAD PCB, P-CAD Library Executive, автотрасувальник Situs та ряд інших 

допоміжних програм, що значно полегшують роботу проектувальника 

друкованих плат. 

P-CAD Schematic – графічний редактор принципових електричних схем. P-

CAD PCB дозволяє вручну або з використанням набору функцій Visual Placement 

Area (VPA) розмістити модулі на обраному монтажно-комутаційному полі та 

проводити ручне, напівавтоматичне і автоматичне трасування провідників. 

Структура меню та основні принципи роботи в модулях P-CAD Schematic та P-

CAD PCB наведені в Додатку А та Додатку Б відповідно. 

P-CAD Library Executive – менеджер бібліотек. Інтегровані бібліотеки P-

CAD містять як графічну інформацію про символи та типові корпуси компонентів, 

так і текстову інформацію (номера та імена виводів, число секцій у корпусі 

компонента, коди логічної еквівалентності секцій та їхніх виводів і т.д.). Програма 
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взаємодіє з модулями Symbol Editor – для створення і редагування символів 

компонентів та Pattern Editor – для створення і редагування посадкового місця 

корпусу компонента. 

 

1.3. Основні принципи розробки типового компонентного модуля. 

 

Інтегровані бібліотеки P-CAD 2006 містять компоненти (components), 

графічні зображення посадкових місць (pattern) і символи (symbol). На 

принциповій схемі компонент представляється символом, а на друкованій платі – 

зображенням посадкового місця під корпус (рис. 1.2). Окрім графіки символу і 

корпусу в бібліотеці міститься інформація про упаковку в корпус (підведення 

живлення, підключення виводів і т.д.). Єдність символу, графіки корпусу і 

пакувальної інформації складає поняття компонента. 

 
Рис. 1.2. Представлення електронного компонента (на прикладі транзистору) 

 

Фізичним втіленням принципової схеми є друкована плата. Основним 

елементом друкованої плати є посадкове місце електронного компонента. При 

розробці завершеного проекту важливою задачею є вміння об’єднувати умовне 

графічне позначення (УГП) компонента та зображення його посадкового місця, 

що значно спрощує поетапну реалізацію всього проекту. 

Типовий компонентний модуль (ТКМ) – це набір взаємопов’язаної 

конструкторської, технологічної та схемотехнічної інформації про елемент, що 

монтується на друковану плату. ТКМ включає: 
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• графічний символ елемента, який є умовним позначенням групи 

однотипних елементів (зокрема, це може бути окремий складовий 

елемент більш складного елементу схеми, наприклад, окремий вентиль, 

що входить в мікросхему); 

• УГП елемента, яке включає в себе один або кілька графічних символів 

та додаткову інформацію про сам елемент: позиційне позначення, тип, 

номінал і т.д.; 

• посадкове місце компоненту, яке є фрагментом друкованої плати і 

включає в себе дані, що відносяться до конструкції та технології 

виготовлення друкованої плати, зокрема: параметри отворів, 

контактних площадок і т.д.; 

• дані захисного шару (розміри, конфігурація); 

• дані про маркування, яке наноситься на друковану плату (може містити 

текстову і графічну інформацію, зокрема, контури або умовні 

зображення елементів); 

• графічний рисунок, який є складовою частиною складального 

креслення пристрою; 

• текстову і довідкову інформацію, що використовується при 

проектуванні, а також при складанні специфікацій, переліків та інших 

документів, що входять до складу конструкторської документації 

виробу. 

Склад ТКМ може відрізнятися від наведеного вище і визначається 

конкретними вимогами проекту. Проте при комплексному проектуванні 

пристрою використовуються всі перераховані складові частини.  

Для створення УГП компоненту застосовують графічний редактор P-CAD 

2006 Symbol Editor (також можна скористатись і редактором P-CAD 2006 

Schematic, проте його основне призначення – розробка принципових схем). Для 

створення посадкового місця застосовується редактор P-CAD Pattern Editor 

(також можна використовувати P-CAD 2006 PCB, проте його основне 

призначення – розробка друкованої плати). 

Для об’єднання УГП та посадкового місця електронного компоненту 

використовується програма Library Executive. 
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Важливо! 

Для того, щоб можна було об’єднати УГП елементу та посадкове місце в 

один ТКМ, необхідно, щоб вони були збережені в одній і тій же бібліотеці. 

 

Якщо в процесі роботи над ТКМ буде потрібно розробити новий символ або 

посадкове місце (або відкоригувати раніше розроблений об’єкт), то це можна 

зробити безпосередньо під час роботи, не виходячи з програми Library Executive. 

 

1.4. Створення таблиць відповідності в редакторі Library Executive. 

 

Окремі складові частини ТКМ можуть самостійно і незалежно розроблятися 

в програмах Pattern Editor (Редактор посадкових місць) і Symbol Editor (Редактор 

символів), а об’єднання всієї інформації в рамках одного ТКМ здійснюється 

спеціальною програмою Library Executive. 

Для створення нового ТКМ використовують команду Component/New. В 

результаті відкриється діалогове вікно Component Information (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3. Діалогове вікно програми Component Information 

 

Якщо посадкове місце було розроблено раніше і скопійовано в поточну 

бібліотеку, то слід клацнути по кнопці Select Pattern (Вибір посадкового місця) і 

в діалозі, що відкриється, Library Browse (Перегляд бібліотеки) вибрати потрібне 
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посадкове місце. Ім’я обраного посадкового місця з’явиться в текстовому полі 

вікна Component Information поруч з кнопкою Select Pattern. 

Далі необхідно обрати символ для ТКМ, для чого слід клацнути по кнопці 

Select Symbol (Вибір символу) і за допомогою діалогу Library Browse вибрати 

потрібний символ. 

Наступним кроком є введення інформації у вікна Number of Gates (Кількість 

логічних частин) і Refdes Prefix (Код позиційного позначення). Кількість логічних 

частин в більшості випадків відноситься до мікросхем, які можуть в межах одного 

корпусу мати декілька логічних частин. Наприклад, для електронних компонентів 

типу резистор, конденсатор і т.п. у вікно Number of Gates слід ввести цифру 1, 

тому що вони містять лише одну логічну частину.  

Код позиційного позначення елемента вибирається відповідно до стандартів, 

наприклад, для цифрових мікросхем це DD, для аналогових – DA.  

Далі необхідно встановити відповідність виводів символу і посадкового 

місця, що виконується в таблиці Pins View (Таблиця виводів), яка відкривається 

після натискання однойменної кнопки. Частина комірок в цьому діалозі зазвичай 

автоматично заповнена програмою, але решту доведеться заповнити самостійно. 

Для введення інформації в будь-яку (порожню або заповнену) комірку 

необхідно клацнути по ній мишею, після чого можна вводити з клавіатури будь-

який текст, який буде дублюватися в контрольному вікні, розташованому у 

верхній частині даного діалогу. При необхідності в контрольному вікні можна 

коригувати текст. 

Записана інформація в одній або декількох комірках може бути використана 

для заповнення інших комірок таблиці. Щоб вибрати групу суміжних комірок (у 

вертикальному або горизонтальному ряду), необхідно клацнути мишею по першій 

комірці з групи і не відпускаючи кнопку провести покажчиком миші по всіх 

комірках, які необхідно виділити. Якщо клацнути по комірці заголовка таблиці, 

то буде виділений весь стовпчик. А якщо клацнути по клітці з номером рядка в 

лівій частині таблиці, то буде виділений весь рядок. Для роботи з виділеним 

фрагментом таблиці необхідно клацнути правою кнопкою миші, після чого 

відкриється контекстне меню, в якому можна вибрати команди управління: 

• Sort Rows Ascending – сортувати в порядку зростання; 

• Sort Rows Descending – сортувати в порядку зменшення; 
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• Enumerate Up – пронумерувати в порядку зростання, або зверху вниз. 

В цьому випадку необхідно в одну з клітин ввести початкове число, 

потім вибрати весь стовпець і скористатися даною командою; 

• Enumerate Down – пронумерувати в порядку зменшення; 

• Cut – вирізати в буфер обміну; 

• Copy – скопіювати вміст виділених комірок в буфер обміну; 

• Paste – вставити у виділені (не обов’язково порожні) комірки вміст 

буфера обміну. Якщо вставляється вміст декількох комірок, то 

необхідно вибрати таку ж кількість порожніх комірок; 

• Electrical Type – тип виводу (тобто, електричне та функціональне 

призначення виводу). Даний рядок в контекстному меню активний 

тільки коли робота виконується зі стовпцем Elec Type.  

Таблиця має ряд постійно присутніх стовпчиків, кількість же рядків 

встановлюється автоматично за кількістю елементів для монтажу (що 

представляють собою різні монтажні отвори або плоскі контактні площадки) 

посадкового місця. 

Нижче описані особливості заповнення кожного стовпчика: 

• Pad# – номер виводу корпусу мікросхеми або номер контактної 

площадки (стосується корпусу). Даний стовпчик заповнюється 

програмою автоматично і виводить наскрізну нумерацію виводів від 1 

до максимального, відповідно кількості елементів для монтажу 

посадкового місця; 

• Pin Des – позиційне позначення виводу (стосується УГП). Як правило, 

відповідає номерам виводів, але бувають рідкісні винятки; 

• Gate# – номер логічної частини (секції). Для мікросхем, що включають 

кілька логічних частин, в даний стовпчик вноситься інформація для їх 

розділення. Усі виводи кожної логічної частини, незалежно від їх 

функціонального призначення, позначаються однією (однаковою в 

межах цієї частини) цифрою. Ця цифра є номером логічної частини, яка 

відображається на електричній схемі. Згідно з вимогами стандартів, 

логічні частини мікросхем позначаються цифрами від 1 і далі в порядку 

зростання; 

• Sym Pin# – номер виводу, який було задано при створенні УГП символу 

(стосується УГП – параметр Pin Number). Кожен символ логічної 
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частини має свою внутрішню нумерацію виводів, зазвичай наскрізну, 

від 1 і далі, але може бути використано позначення виводів за 

допомогою літер. Всі логічні частини в межах однієї мікросхеми 

(одного корпусу) мають однакову нумерацію виводів; 

• Pin Name – ім’я виводу (стосується УГП). В даному стовпчику 

записуються найменування виводів, які можуть бути літерними, 

цифровими або змішаними. Так само, як і номери у виводів символу, 

імена повинні бути однаковими для всіх логічних частин мікросхеми. 

Програма не завжди сприймає літери українського алфавіту (точніше, 

сприймає не всі літери); 

• Gate Eq – еквівалентність логічних частин (секцій). Логічні частини, як 

правило, взаємозамінні (для однотипних або гомогенних мікросхем). 

Можливість заміни логічних частин відзначається в даному стовпці 

введенням однакових цифр, відмінних від нуля (наприклад, 1). Якщо 

логічні частини невзаємозамінні (неоднотипні або гетерогенні 

мікросхеми), то кожна невзаємозамінна логічна частина відзначається 

простановкою різних цифр (1, 2 і т.д.) або просто залишається 

порожньою; 

• Pin Eq – еквівалентність виводів. В межах логічної частини можуть 

бути рівноцінні (взаємозамінні) виводи, які при проектуванні 

друкованої плати можуть вільно змінюватися, виходячи з міркувань 

зручності трасування по критерію мінімуму довжини зв’язків. Такі 

рівноцінні виводи відзначаються в межах логічної частини однаковими 

цифрами; 

• Elec Type – тип виводу (електричне та функціональне призначення 

виводу). В даний стовпчик може вводитися інформація про 

електричний тип виводу або його функціональне призначення. 

Використовується при пошуку помилок в принципових електричних 

схемах. 

Виводи, які не повинні показуватися на електричній схемі – це в основному 

ланцюги землі та живлення, – можуть бути приховані. Для цієї мети в колонці 

Gate# слід ввести літери PWR (Power), а в колонці Sym Pin# залишити комірку 

незаповненою. В колонці Pin Name має бути введено ім’я, що відповідає ланцюгу, 
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до якої даний вивід повинен бути підключений (наприклад, +5V, 12В, VCC та ін.). 

В колонці Elec Type слід ввести Power. 

Якщо в мікросхемі є вільні виводи (тобто виводи, до яких всередині 

мікросхеми не підводять ніякі ланцюги), вони все одно повинні бути присутніми 

в таблиці (пропуски виводів в таблиці неприпустимі). Для таких виводів всі 

комірки в рядку, крім Pin Des і Elec Type, повинні залишитися незаповненими, а 

в стовпику Elec Type необхідно ввести Unknown. 

В деяких мікросхемах, що складаються з однотипних логічних частин, 

виводи логічних частин можуть бути об’єднані і підключені до одного виводу 

мікросхеми. Для позначення таких виводів необхідно в рядку відповідного виводу 

мікросхеми в колонці Gate# ввести текст CMN  (Common). Решта комірок цього 

рядка заповнюються звичайним чином. Якщо в мікросхемі є декілька об’єднаних 

груп, то для кожної заповнюється свій рядок (з відміткою CMN ). 

Якщо логічні частини різних об’єднаних груп не взаємозамінні, то в 

стовпчику Pin Eq слід ввести 0 або залишити комірки порожніми. 

В деяких мікросхемах, в основному – аналогових або цифрових великого 

ступеня інтеграції, можуть бути ланцюги, виведені на кілька виводів. Це означає, 

що при проектуванні друкованої плати відповідний ланцюг схеми може 

рівноцінно підводитися до будь-якого виводу мікросхеми. В цьому випадку для 

кожного виводу заповнюються однакові за змістом рядки, а в стовпчику Pin Eq 

вводиться однакова цифра, наприклад 3, щоб відрізняти від інших випадків 

еквівалентності. 

В діалозі Component Information можна ввести додаткову інформацію про 

елемент. В зоні Component Type (Тип компонента) необхідно встановити 

відповідний тип: 

• Normal (нормальний). Це більшість використовуваних елементів; 

• Power (компоненти, пов’язані з живленням). Це умовні компоненти, що 

використовуються в схемі для позначення контактів і виводів, які 

з’єднуються з ланцюгами живлення. 

У зоні Component Style (Стиль компонента) можна встановити прапорець в 

одному з вікон: 

• Homogeneous (однорідний). Елементи, які складаються з кількох 

однакових логічних частин (до цього типу належить переважна 

більшість компонентів); 
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• Heterogeneous (неоднорідний). Елемент, що складається з декількох 

функціонально різних (неоднакових) частин. До даного стилю 

компонентів належать досить рідкісні мікросхеми (наприклад 

мікросхема 533ТР2), а також деякі пасивні елементи, які складаються з 

кількох різнорідних складових частин (наприклад, електромагнітні 

реле, що складаються з обмотки і контактних груп). 

У зоні Gate Numbering (Нумерація частин) слід встановити спосіб 

позначення складових частин компонентів, що включають кілька логічних частин. 

Відповідно до вимог вітчизняних стандартів нумерація частин повинна 

виконуватися цифрами. Тому в даній зоні завжди повинен стояти прапорець у 

вікні Numeric (Цифрова). 

Коли всі дії по створенню компонента виконані, його необхідно зберегти. Не 

закриваючи діалог Component Information необхідно в стандартній панелі 

інструментів програми Library Executive вибрати команду Component Save 

(Збереження компонента), після чого в діалозі Component Name (Ім’я компонента) 

ввести ім’я створеного ТКМ. 

Якщо при роботі з діалогом Component Information були допущені 

неточності, то програма відмовиться записати ТКМ і на інформаційному табло 

покаже, в чому полягає помилка. Після виправлення помилок процедура 

збереження повторюється знову. 

 

2. Завдання на комп’ютерний практикум 

 

1. Створити власну бібліотеку. 

2. Задати і зберегти початкові налаштування програми для використання в 

майбутніх проектах. 

 

3. Порядок виконання комп’ютерного практикуму 

 

3.1. Створення власної бібліотеки елементів.  

 

Запустити графічний редактор P-CAD 2006 Schematic. В меню Library обрати 

команду New… та у діалоговому вікні, що відкриється, ввести відповідне ім’я 

(наприклад, власне прізвище англійськими літерами).  
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Приєднати створену бібліотеку до P-CAD Schematic за допомогою команди 

Library/Setup. Для цього у діалоговому вікні Library Setup натиснути кнопку Add, 

після чого знайти та активувати створену бібліотеку. В результаті у діалоговому 

вікні Library Setup з’явиться підключена до графічного редактору бібліотека. 

 

3.2. Початкові налаштування програми P-CAD Schematic.  

 

Для ефективної роботи спочатку необхідно виконати деякі налаштування 

редактору P-CAD 2006 Schematic. 

 

Зауваження! 

Основним графічним редактором УГП електронних компонентів є 

Symbol Editor. Однак з цією метою можна з успіхом використовувати і 

середовище графічного редактора принципових схем Schematic, що і буде 

показано в наступних комп’ютерних практикумах.  

 

Спочатку викликати команду Options/Configure і діалоговому вікні Options 

Configure встановити розмір робочого поля формату А4 (в області Workspace Size 

активувати прапорець «А4») та включити міліметри як основну систему одиниць 

(в області Units активувати прапорець «mm»). 

Викликати команду Options/Grids. В діалоговому вікні Options Grids 

встановити нову сітку графічного редактора з кроком, рівним 0,1 мм (в області 

Grid Spacing набрати на клавіатурі 0,1 та натиснути на кнопку Add). Так само 

додати кроки 0,5 мм, 1 мм та 2 мм.  

За допомогою команди Options/Current Line встановити поточну лінію 

рисування. У діалоговому вікні Options Current Line в полі Width (ширина) обрати 

Thin (тонка лінія), а у полі Style (стиль) обрати Solid (суцільна лінія). 

Створити новий стиль тексту, що буде використовуватись в подальшому для 

атрибутів графічних позначень електронних компонентів. Для цього виконати 

команду Options/Text Style. В діалоговому вікні, що відкрилось, натиснути кнопку 

Add, після чого ввести ім’я стилю MyStyleSCH в рядку Style Name. У вікні 

властивостей нового стилю активувати прапорець Allow True Type, після чого в 

полі Display активувати прапорець True Type Font. Далі в тому ж вікні натиснути 

кнопку Font. У новому вікні, що відкрилось, вибрати шрифт Times New Roman 
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розміром 12 пт. У випадаючому меню Набор символов вибрати рядок 

Кириллический. Зберегти зміни, натиснувши на кнопку ОК. 

За допомогою команди View/Snap to Grid «прикріпити» курсор до вузлів 

сітки графічного редактора. 

 

Важливо! 

Основна частина налаштувань проекту з меню Options зберігаються 

системою в спеціальних файлах налаштувань, розташованих в папці P-CAD 

(Sch.ini) і при наступній роботі вони завантажуються автоматично. Інші 

налаштування (наприклад, знову введені кроки сітки, стилі тексту) 

зберігаються тільки в поточному проекті і в наступних проектах мають бути 

введені заново. Тому рекомендується зберігати деякий набір порожніх 

проектів (без схем і плат) як шаблони. При подальшій роботі потрібний 

шаблон можна буде завантажити командою File/Open, відновлюючи 

необхідні значення параметрів. Для того щоб створити шаблон в основному 

меню необхідно вибрати команду File/Save As і зберегти поточний пустий 

проект в свою робочу папку під ім’ям, наприклад, Template_SCH. 

 

3.3. Початкові налаштування програми P-CAD Symbol Editor.  

 

Запустити редактор P-CAD 2006 Symbol Editor. За допомогою команди 

Options/Configure встановити розмір робочого поля формату А4 та включити 

міліметри як основну систему одиниць. За допомогою команди Options/Grids 

задати нові кроки сітки графічного редактору: 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 мм (в якості 

основного кроку встановити 0,5). Встановити поточну лінію рисування за 

допомогою команди Options/Current Line з наступними параметрами: в полі 

Width вибрати Thin, а в полі Style обрати Solid.  

Створити новий стиль тексту, що буде використовуватись в подальшому для 

атрибутів графічних позначень електронних компонентів. Для цього виконати 

команду Options/Text Style. В діалоговому вікні, що відкрилось, натиснути кнопку 

Add, після чого ввести ім’я стилю MyStyleSCH в рядку Style Name. У вікні 

властивостей нового стилю активувати прапорець Allow True Type, після чого в 

полі Display активувати прапорець True Type Font. Далі в тому ж вікні натиснути 

кнопку Font. У новому вікні, що відкрилось, вибрати шрифт Times New Roman 
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розміром 12 пт. У випадаючому меню Набор символов вибрати рядок 

Кириллический. Зберегти зміни, натиснувши на кнопку ОК. 

«Прикріпити» курсор до вузлів сітки графічного редактора за допомогою 

команди View/Snap to Grid.  

 

Важливо! 

Як і Schematic редактор Symbol Editor після завершення сеансу роботи не 

зберігає налаштування знову введених шрифтів і кроків сітки. Тому 

рекомендується після установки всіх потрібних налаштувань зберегти 

пустий проект як шаблон в свою робочу папку під ім’ям, наприклад, 

Template_SymEd. Це робиться за допомогою команди Symbol/Save To File As.  

 

3.4. Початкові налаштування програми P-CAD PCB.  

 

Запустити графічний редактор P-CAD 2006 PCB. Викликати команду 

Options/Configure. У діалоговому вікні Options Configure включити міліметри як 

основну систему одиниць (в області Units активувати прапорець «mm») та 

встановити розмір робочого поля в області Workspace Size 300 на 300 мм.  

Викликати команду Options/Grids. У діалоговому вікні Options Grids 

встановити нову сітку графічного редактора з кроком, рівним 0,5 мм (в області 

Grid Spacing ввести 0,5 та натиснути на кнопку Add), 1 мм, 1,25 мм, 2 мм та 2,5 мм.  

«Прикріпити» курсор до вузлів сітки графічного редактора за допомогою 

команди View/Snap to Grid. 

Створити новий стиль тексту, що буде використовуватись в подальшому для 

атрибутів посадкових місць електронних компонентів. Для цього виконати 

команду Options/Text Style. В діалоговому вікні Options Text Style натиснути 

кнопку Add, після чого ввести ім’я стилю MyStylePCB в рядку Style Name. У вікні 

властивостей нового стилю активувати прапорець Allow True Type, після чого в 

полі Display активувати прапорець True Type Font. Далі в тому ж вікні натиснути 

кнопку Font. У новому вікні, що відкрилось, встановити шрифт Times New Roman 

розміром 6 пт, а за допомогою випадаючого меню Набор символов вибрати рядок 

Кириллический. Зберегти зміни, натиснувши кнопку ОК. 

Додати нові товщини ліній для рисування контурів посадкових місць. 

Викликати команду Options/Current Line. У діалоговому вікні Options Current 
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Line в полі Line Width набрати значення 0,1 мм та натиснути на кнопку Add. Таким 

же чином додати товщину лінії 0,2 мм. 

 

Зауваження! 

Лінією товщиною 0,2 мм будуть рисуватись контури електронних 

компонентів для монтажу у отвори, а лінією товщиною 0,1 мм – для 

поверхневого монтажу. 

 

Створити нові стилі контактних отворів. Викликати команду Options/Pad 

Style. У діалоговому вікні створити новий стиль круглих контактних отворів, 

натиснувши на кнопку Copy, та привласнивши новому стилю ім’я 

THT_КР1.4/1.4/0.8. Змінити створений стиль через пункт Modify (Simple): обрати 

тип контакту Thru (круглий штировий), ширину (Width) 1,4 мм, висоту (Height) 

1,4 мм та діаметр (Diameter) 0,8 мм (в області Hole). В списку Shape вибрати 

Ellipse.  

Аналогічно описаному вище створити стиль THT_КР1.8/1.8/1.3, для кого тип 

контакту Thru (Width=1,8 мм, Height=1,8 мм, Diameter=1,3 мм).  

Створити нові стилі планарних площадок, використовуючи ту ж команду 

Options/Pad Style. Назвати новий стиль SMD_ПР1.0/1.3. Тип контакту обрати Top 

(в області Hole параметр Diameter автоматично стане недоступним, а в списку 

Shape автоматично з’явиться рядок Rectangle). В полі Width ввести 1,0, в полі 

Height – 1,3. 

 

Важливо! 

Як і Schematic редактор PCB не зберігає такі налаштування, як нові 

кроки сітки та стилі тексту. В такому випадку також рекомендується 

зберігати деякий набір порожніх проектів (без схем і плат) як шаблони. При 

подальшій роботі потрібний шаблон можна буде завантажити командою 

File/Open, відновлюючи необхідні значення параметрів. Для того щоб 

створити шаблон в основному меню необхідно вибрати команду File/Save As 

і зберегти поточний пустий проект в свою робочу папку під ім’ям, наприклад, 

Template_PCB. 
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4. Питання для самоконтролю 

 

1. Які існують технології монтажу електронних компонентів на друковані 

плати? 

2. Опишіть структуру програми P-CAD 2006. 

3. Поясніть призначення кожного програмного модуля, що входить до складу 

P-CAD 2006. 

4. Що собою представляє типовий компонентний модуль? 

5. Яким чином заповнюється таблиця відповідності в редакторі Library 

Executive? 

6. Як створити власну бібліотеку в програмі P-CAD 2006? 

7. Опишіть, як задавати або змінювати основні налаштування програми P-

CAD 2006. 

8. Як зберегти налаштування програмних модулів P-CAD 2006 для 

подальшого використання? 
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Комп’ютерний практикум № 2 
СТВОРЕННЯ ТИПОВИХ КОМПОНЕНТНИХ МОДУЛІВ ПАСИВНИХ 

ЕЛЕКТРОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ: РЕЗИСТОРУ, КОНДЕНСАТОРУ І 

КОТУШКИ ІНДУКТИВНОСТІ 

 

Мета роботи: ознайомитись з вимогами щодо розробки умовних графічних 

позначень пасивних електронних елементів; ознайомитися з типами корпусів 

електронних елементів; створити умовні графічні позначення та посадкові місця 

різного типу для резисторів, конденсаторів та котушок індуктивності. 

 

1. Теоретичні відомості 

 

До пасивних електронних компонентів належать резистори, конденсатори та 

котушки індуктивності. 

 

1.1. Резистори. 

 

Найбільш використовуваним елементом в радіотехнічних пристроях є 

резистор, основною характеристикою якого є опір, що вимірюється в Омах. У 

кожної речовини є свій опір, у деяких він дуже великий (дерево, пластмаса), у 

інших маленький (метали, рідини). Величина опору залежить від матеріалу (а 

точніше, від питомого опору матеріалу, наприклад, у золота він буде меншим, ніж 

у алюмінію), від довжини провідника (залежність пряма: чим довше, тим більше 

опір) і від площі зрізу провідника (чим більша площа, тим опір менший). 

До основних характеристик резистора належить також розсіювана 

потужність. Розсіювана потужність – це потужність, яку резистор може розсіяти 

без пошкодження (вимірюється у ватах). Потужність розраховується за 

формулою: 

P=I2R,  

де I – сила струму, R – опір резистора. 

В табл. 2.1 наведена класифікація резисторів. 
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Табл. 2.1. Класифікація резисторів 

Ознака, за якою відбувається 
класифікація 

Короткий опис 

За характером зміни опору 
Постійні 
Змінні регулювальні 
Змінні підлаштовувальні 

За призначенням 

Загального призначення 
Прецизійні та надпрецизійні 
Високочастотні 
Високовольтні 
Високомегаомні 

За матеріалом резистивного елементу 
Дротові 
Недротові 
Металофольгові 

За способом монтажу 
Для навісного монтажу 
Для монтажу на друковану плату 
Для мікросхем і мікромодулів 

За способом захисту 

Ізольовані 
Неізольовані 
Герметизовані 
Вакуумні 

 

Найпоширенішим видом резисторів є постійні резистори (рис. 2.1), опір яких 

завжди є константою (за виключенням можливої зміни опору під дією 

кліматичних факторів).  

 
Рис. 2.1. Зовнішній вигляд постійних резисторів різного типу та номіналу 
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На рис. 2.2 наведено умовні графічні позначення (УГП) постійних резисторів 

різної потужності на принципових електричних схемах. 

 
Рис. 2.2. Позначення постійних резисторів на принциповій схемі 

 

Окрім постійних резисторів також застосовуються змінні резистори (рис. 

2.3), опір яких можна регулювати в певних межах. 

 
Рис. 2.3. Зовнішній вигляд змінних резисторів різного типу 

 

Змінний резистор, який управляє напругою називається потенціометром, а 

той, який управляє силою струму – реостатом1. Змінні резистори функціонально 

                                                 
1 Змінний резистор – це радіоелемент. Потенціометр і реостат – це дві схеми включення 
змінного резистора. 
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діляться на регулювальні і підлаштовувальні. Підлаштовувальними називаються 

змінні резистори, у яких опір можна змінювати тільки за допомогою викрутки або 

шестигранного ключика (у них є спеціальні пази для регулювання опору). 

Регулювальні змінні резистори служать для оперативної зміни опору, підлаштовувальні 

використовуються зазвичай для налагодження різних параметрів схем. 

УГП змінних резисторів на принципових схемах наведено на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Позначення змінних резисторів: а) потенціометр, загальне позначення 

змінного резистору (стрілка означає рухомий контакт), б-в) при реостатному 

включенні, г) підлаштовувальний 

 

Змінні резистори зазвичай мають три виводи. Щоб включити змінний 

резистор як реостат, необхідно з’єднати два виводи разом. 

Номінальний опір змінного резистора, що вказується на схемі, – це повний 

опір резистора між його крайніми виводами, який не регулюється. 

В закордонних стандартах (зокрема, американських) застосовуються інші 

УГП резисторів, ніж у вітчизняних (рис. 2.5).  

 
Рис. 2.5. УГП резисторів, що використовується в закордонних стандартах:  

а) постійний, б) змінний 

 

За призначенням резистори можна віднести до: резисторів загального 

призначення і резисторів спеціального призначення. Виробництво резисторів 

спеціального призначення (наприклад, стабільних) дороге і тому вони 

використовуються в дорогій високоточній апаратурі. В основному ж 

використовуються резистори загального призначення, опір яких може 

змінюватись в межах ±10% (залежить від температурного коефіцієнту опору). У 

звичайних резисторів температурний коефіцієнт опору (ТКО) позитивний, тобто 
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із збільшенням температури збільшується опір. Резистори загального 

призначення використовуються як навантаження активних елементів, дільників, 

елементів фільтрів, в ланцюгах формування імпульсів і т.д. Діапазон опорів 

резисторів загального призначення лежить в межах 1 Ом – 10 МОм, номінальні 

потужності розсіювання – 0,125-100 Вт.  

До резисторів спеціального призначення належать прецизійні і 

надпрецизійні, високочастотні, високовольтні та високомегаомні резистори. 

Прецизійні і надпрецизійні резистори характеризуються високою стабільністю 

параметрів і високою точністю виготовлення. Ці резистори застосовуються в 

основному в вимірювальних приладах, в системах автоматики і т.д. 

Високочастотні резистори характеризуються малою власною індуктивністю та 

ємністю і застосовуються у високочастотних ланцюгах, кабелях і хвилеводах. 

Високовольтні резистори застосовуються в схемах з великими значеннями 

напруги (від одиниць до десятків кіловольт). Високомегаомні резистори мають 

широкий діапазон номінальних опорів від десятків мегаом до одиниць тераом. 

Високомегаомні резистори застосовуються в схемах з робочою напругою до 400 

вольт і працюють в режимі малих струмів.  

У резисторів крім основного параметра – опору, існує ряд інших параметрів. 

Одним із таких є допуск або максимальне допустиме відхилення опору від 

номінального. Допуск – це різниця між дійсним і номінальним значенням опору 

резистора. Допустиме відхилення виражається у відсотках. Резистори загального 

призначення випускаються з допустимим відхиленням ±20%, ±10%, ±5%, ±2% і 

±1%. Прецизійні резистори випускаються з допусками менше 1%. Зазвичай в 

більшості електронних пристроїв достатньо застосовувати резистори з допуском 

10%. 

На рис. 2.6 наведена класифікація резисторів за видом використовуваного 

матеріалу. 
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Рис. 2.6. Типи резисторів за матеріалом резистивного елементу 

 

Дротові резистори – це тип резисторів, в яких як резистивний елемент 

використовується високоомний дріт (ніхром, константан, нікелін). Високоомний 

дріт намотується на керамічний корпус, виводи закріплюються, а корпус 

заливається спеціальним покриттям. Зазвичай даний вид резисторів 

застосовується в ланцюгах, де протікають високі струми, або де необхідна висока 

точність опору (вимірювальні прилади).  

Недротові резистори – це тип резисторів, в яких резистивним елементом є 

або плівки або об’ємні композиції з високим питомим опором. Тонка плівка 

наноситься на циліндричний керамічний корпус і герметизується епоксидним або 

скляним покриттям.  

Металофольгові резистори – це тип резисторів, в яких як резистивний 

елемент застосовується фольга певної конфігурації. 

Найбільш поширеними видами постійних резисторів загального призначення 

були МЛТ та ОМЛТ2. Сучасними аналогами резисторів МЛТ та ОМЛТ є 

                                                 
2 Радянський стандарт. 
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резистори С2-33, С2-33Н та MF. На рис. 2.7 та в табл. 2.2 наведені основні 

геометричні та електричні характеристики резисторів серії MF. 

 
Рис. 2.7. Схематичне зображення корпусу резистору MF 

 

Табл. 2.2. Геометричні характеристики корпусів  

резисторів MF різної потужності 

Тип 
Розмір (мм) Потуж-

ність 

Макс. 
робоча 
напруга 

Переванта-
ження по 
напрузі 

Діапазон опорів 
L D H d±0,05 

МF-12 3,2±0,2 1,5±0,2 28±1,0 0,45 0,125 Вт 200 В 400 В 0,1-10*106 Ом 

MF-25S 3,2±0,2 1,5±0,2 28±1,0 0,45 0,25 Вт 250 В 500 В 0,1-10*106 Ом 

МF-25 6,0±0,5 2,3±0,3 28±1,0 0,55 0,25 Вт 250 В 500 В 0,1-10*106 Ом 

МF-50S 6,0±0,5 2,3±0,3 28±1,0 0,55 0,5 Вт 350 В 500 В 0,1-10*106 Ом 

МF-50 9,0±0,5 3,2±0,5 28±1,0 0,65 0,5 Вт 350 В 700 В 0,1-10*106 Ом 

МF-100S 9,0±0,5 3,2±0,5 28±1,0 0,65 1 Вт 500 В 1000 В 0,1-10*106 Ом 

МF-100 11±1,0 4,0±0,5 35±3,0 0,75 1 Вт 500 В 1000 В 0,1-10*106 Ом 

МF-200S 11±1,0 4,0±0,5 35±3,0 0,75 2 Вт 500 В 1000 В 0,1-10*106 Ом 

МF-200 15±1,0 5,0±0,5 35±3,0 0,75 2 Вт 500 В 1000 В 0,1-10*106 Ом 

МF-300 17±1,0 6,0±0,5 35±3,0 0,75 3 Вт 500 В 1000 В 0,1-10*106 Ом 

 

В залежності від стандарту, який використовується виробником резисторів, 

опір резисторів може маркуватись на корпусі самого компоненту або буквено-

цифровим кодом, або у вигляді кольорових смуг (міжнародний стандарт). 

Маркування з трьома кольоровими смужками використовується для резисторів з 

точністю 20%, з чотирма смужками – з точністю 5% і 10%, з п’ятьма – з точністю 

до 0,05%. Додавання шостої смуги у маркування резистора характеризує 

температурний коефіцієнт опору. Розшифровування кольорових маркувань 

резисторів наведене в Додатку В. 
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Окрім корпусів для монтажу в отвори, резистори також випускаються в 

корпусах для поверхневого монтажу. Зазвичай типорозмір такого корпусу 

складається з чотирьох цифр, які відображають його довжину і ширину. 

Наприклад, корпус 0805 виходить так: 0805 = довжина х ширина = (0,08 х 0,05) 

дюйма. 

Корпуси з однією і тією ж назвою можуть мати різну висоту (це обумовлено, 

наприклад, для резисторів – потужністю, що розсіюється; для конденсаторів – 

величиною ємності і робочою напругою і т.д.), різні контактні площадки і бути 

виконані з різних матеріалів, але розраховані для монтажу на стандартне 

установче місце. В Додатку Д наведені розміри в міліметрах найбільш 

популярних типів корпусів пасивних SMD компонентів. Рекомендації щодо 

розробки контактних площадок для SMD-резисторів наведені в Додатку Е. 

 

1.2. Конденсатори. 

 

Конденсатор – система з двох чи більше електродів (обкладинок), які 

розділені діелектриком, товщина якого менша у порівнянні з розміром 

обкладинок. Така система має взаємну електричну ємність і здатна зберігати 

електричний заряд. Основною характеристикою конденсатора є його електрична 

ємність (точніше номінальна ємність), яка визначає накопичений заряд. 

На електричних принципових схемах номінальна ємкість конденсаторів 

зазвичай вказується в мікрофарадах (1 мкФ = 1·106 пФ = 1·10-6 Ф) і пікофарадах, 

але нерідко і в нанофарадах (1 нФ = 1·10-9 Ф). При ємності не більше 0,01 мкФ 

ємність конденсатора вказують в пікофарадах, при цьому допустимо не 

проставляти одиницю вимірювання, тобто постфікс «пФ» опускають. При 

позначенні номіналу ємності в інших одиницях вказують одиницю вимірювання. 

Для електролітичних конденсаторів, а також для високовольтних конденсаторів, 

на схемах після позначення номіналу ємності вказують їх максимальну робочу 

напругу у вольтах (В) або кіловольтах (кВ). Наприклад так: «10 мкФ x 10 В». 

Багато конденсаторів з оксидним діелектриком (електролітичні) 

функціонують тільки при коректній полярності напруги із-за хімічних 

особливостей взаємодії електроліту з діелектриком. При зворотній полярності 

напруги електролітичні конденсатори зазвичай виходять з ладу із-за хімічного 
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руйнування діелектрика з подальшим збільшенням струму, скипанням 

електроліту всередині і, як наслідок, з вірогідністю вибуху корпусу. 

В табл. 2.3 наведені найбільш вживані УГП конденсаторів та їх короткий 

опис.  

 

Табл. 2.3. Позначення конденсаторів на принципових схемах 

Позначення 

згідно ГОСТ 

2.728-74 

Американський 

стандарт 

Опис 

  

Конденсатор сталої ємності 

 

 

Полярний конденсатор 

 

Полярний електролітичний конденсатор 

 

Підлаштовувальний конденсатор змінної 

ємності 

 

Конденсатор змінної ємності 

 

Конденсатори, як і резистори також випускаються в корпусах для монтажу в 

отвори і поверхневого монтажу. Серед найбільш поширених типів конденсаторів 

для монтажу в отвори можна виділити наступні: керамічні, плівкові та 

електролітичні. 

Керамічні конденсатори (рис. 2.8) зроблені з маленького керамічного диска, 

покритого з двох сторін провідником (зазвичай сріблом). 
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Рис. 2.8. Керамічний конденсатор: а) внутрішнябудова, б) зовнішній вигляд 

 

Завдяки досить високій відносній діелектричній проникності (від 6 до 12) 

керамічні конденсатори можуть вмістити значну ємність при відносно малому 

фізичному розмірі. Діапазон ємності цього типу конденсаторів – від декількох 

пікофарад (пФ або pF) до декількох мікрофарад (мкФ або uF). Проте їх номінальна 

напруга, як правило, невисока. 

Відомо, що ємність конденсатора залежить від площі обкладок. В плівкових 

конденсаторах застосовують принцип «багатошаровості», тобто створюють 

багато шарів діелектрика, що чергується шарами обкладок. Це дозволяє збільшити 

загальну площу обкладок, а отже, і ємність конденсатора. В якості діелектрика 

плівкових конденсаторів зазвичай використовують тефлон, металізований папір, 

майлар, полікарбонат, поліпропілен, поліестер. Діапазон ємності цього типу 

конденсаторів становить приблизно від 5 pF до 100 uF. Діапазон номінальної 

напруги плівкових конденсаторів досить широкий (деякі високовольтні 

конденсатори цього типу досягають більш 2 кВ). 

Електролітичні конденсатори зазвичай використовуються, коли потрібна 

велика ємність. Конструкція цього типу конденсаторів схожа на конструкцію 

плівкових, тільки замість діелектрика використовується спеціальний папір, 

просочений електролітом, а обкладки конденсатора створюються з алюмінію або 

танталу (рис. 2.9). Проте електроліт добре проводить електричний струм, що 

повністю суперечить принципу пристрою конденсатора, де два провідника 

повинні бути розділені діелектриком. Справа в тому, що шар діелектрика 

створюється вже після виготовлення конструкції компонента. Через конденсатор 

пропускають струм, і в результаті електролітичного окислення на одній з 

обкладок з’являється тонкий шар оксиду алюмінію або оксиду танталу (в 

залежності від того, з якого металу складається обкладка). Цей шар є дуже тонким 
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і ефективним діелектриком, що дозволяє електролітичним конденсаторам 

перевершувати по ємності в сотні разів «звичайні» плівкові і керамічні 

конденсатори. 

 
Рис. 2.9. Електролітичний конденсатор: а) конструкція, б) зовнішній вигляд 

 

Недоліком вищеописаного процесу окислення є полярність конденсатора. 

Оксидний шар має властивості односторонньої провідності. При неправильному 

підключенні напруги оксидний шар руйнується, і через конденсатор може піти 

великий струм. Це призведе до швидкого нагріву і розширенню електроліту, в 

результаті чого може відбутися вибух конденсатора! Тому необхідно завжди 

дотримуватись полярності при підключенні електролітичного 

конденсатора. У зв’язку з цим на корпусі компонента виробники вказують, куди 

підключати мінус. 

Внаслідок своєї полярності електролітичні конденсатори не можуть бути 

використані в ланцюгах зі змінним струмом. Але іноді можна зустріти 

компоненти, які складаються з двох конденсаторів, що з’єднані мінус-до-мінуса і 

формують «не полярні» конденсатори. Їх можна використовувати в ланцюгах зі 

змінним струмом малої напруги. 

Конденсатори, як і резистори, випускаються не тільки в корпусах для 

монтажу в отвори, а й у вигляді SMD-компонентів, специфікація яких аналогічна 

розглянутим для резисторів.  

 

 



32 
 

1.3. Котушки індуктивності. 

 

Котушка індуктивності – гвинтова, спіральна або гвинтоспіральна котушка 

із згорнутого ізольованого провідника, що володіє значною індуктивністю при 

відносно малій ємності та малому активному опорі. Така система здатна запасати 

енергію при протіканні через неї електричного струму. Електричні 

характеристики котушок індуктивності визначаються їх конструкцією, 

властивостями матеріалу магнітопроводу і його конфігурацією, числом витків 

обмотки. 

Застосовуються для придушення перешкод, згладжування пульсацій, 

накопичення енергії, обмеження змінного струму, в резонансних (коливальний 

контур) ланцюгах, як елементи індуктивності штучних ліній затримки із 

зосередженими параметрами, створення магнітних полів, датчиків переміщень і 

т.д. 

Основним параметром котушки індуктивності є її індуктивність L, яка 

чисельно рівна відношенню створюваного струмом потоку магнітного поля Ф, що 

пронизує котушку, до сили струму I: 

I

Ф
L = . 

Типові значення індуктивностей котушок від десятих часток мкГн до 

десятків Гн.  

Позначення котушки індуктивності на принципових схемах наведено на рис. 

2.10. 

 
Рис. 2.10. УГП котушки індуктивності: а) без осердя, б) з феромагнітним 

осердям 

 

Відомо, що найпростіша котушка індуктивності представляє собою 

спірально намотаний ізольований дріт на немагнітне осердя продовгуватої форми. 

Такі котушки мають дуже малу індуктивність. Суттєво підвищити індуктивність 

дозволяє використання як осердя феритових та залізних матеріалів (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Котушки індуктивності з осердям 

 

Очевидно, що для котушок, які намотані власноруч, розміри посадкового 

місця на платі підбираються індивідуально. Однак на сьогоднішній день 

промислово випускається значна кількість котушок індуктивності в 

різноманітних корпусах (рис. 2.12), деякі з яких схожі на корпуси для резисторів 

або конденсаторів (в тому числі і SMD). 

 
Рис. 2.12. Котушки індуктивності (масштаб не збережено): а) в корпусі ЕС24 

(аксіальні виводи), б) в корпусі RLB0914 (радіальні виводи), в) в корпусі 0805 

для поверхневого монтажу 

 

1.4. Варіанти установки пасивних електронних компонентів, 

призначених для монтажу у отвори. 

 

При конструюванні друкованих плат необхідно для кожного компонента 

створити так звані посадкові місця – набір конструктивних елементів друкованих 
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плат, що дозволяють змонтувати його на плату. Як правило, цей набір включає в 

себе контактні площадки, монтажні та кріпильні отвори, елементи маркування та 

спрощене зображення компонента (графіку складального креслення).  

Посадкові місця для деяких компонентів можуть змінюватися в залежності 

від варіанту їх установки. Наприклад, для однакових по конструкції резисторів, 

але встановлених вертикально і горизонтально, принаймні відстані між 

контактними майданчиками повинні бути різними (рис. 2.13). 

 
Рис. 2.13. Варіанти установки резисторів на платі 

 

При формуванні виводів не допускається їх механічне пошкодження, 

порушення захисного покриття, вигин в місцях з’єднання виводу і корпусу, 

скручування щодо осі корпусів, розтріскування скляних ізоляторів і пластмасових 

корпусів. На розмір від корпусу електронного компоненту до осі вигнутого 

виводу (L) і внутрішній радіус вигину виводу (R) накладаються деякі обмеження 

(рис. 2.14). Мінімальний розмір L в залежності від типу електронного компоненту 

знаходиться в межах 0,75-4 мм (але не менше двох діаметрів виводу); розмір R 

залежить від діаметра виводу і складає мінімум 0,5-1,5 мм (але не менше одного 

діаметру виводу). Також на виводах не повинно бути деформацій і стоншень, що 

перевищують 10% від діаметра, ширини або товщини виводу. 

 
Рис. 2.14. Основні параметри вигину виводів  

 



35 
 

2. Завдання на комп’ютерний практикум 

 

Створити типові компонентні модулі для наступних електронних елементів: 

постійний резистор для монтажу в отворі серії MF потужністю 0,125 та 0,25 Вт, 

постійний резистор для поверхневого монтажу в корпусі 0805, змінний резистор 

CA9V10, керамічний конденсатор серії К10-17Б, електролітичний конденсатор 

Hitano ECR, котушка індуктивності серії КІГ. Для цього спочатку нарисувати УГП 

компонентів, зображених на рис. 2.15, використовуючи вказані геометричні 

розміри. 

 
Рис. 2.15. УГП електронних компонентів із вказаними геометричними 

розмірами: а) постійний резистор, б) змінний резистор, в) змінний резистор при 

реостатному включенні, г) постійний конденсатор, д) полярний електролітичний 

конденсатор, е) котушка індуктивності 

 

Далі нарисувати посадкові місця компонентів, зображених на рис. 2.16-2.21, 

використовуючи вказані геометричні розміри. 
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Рис. 2.16. Постійний резистор серії MF: а) реальне зображення,  

б) геометричні розміри посадкового місця для монтажу в отвори 

 

 
Рис. 2.17. SMD резистор в корпусі 0805: а) реальне зображення,  

б) геометричні розміри посадкового місця для поверхневого монтажу 

 

 

Рис. 2.18. Підлаштовувальний резистор CA9V10: а) реальне зображення,  

б) геометричні розміри посадкового місця для монтажу в отвори 
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Рис. 2.19. Керамічний конденсатор серії К10-17Б: а) реальне зображення,  

б) геометричні розміри компонента (параметри L, W, H, F, Tmax визначаються з 

таблиць в технічній документації на дану серію) 

 

 

 
Рис. 2.20. Електролітичний конденсатор Hitano ECR: а) реальне зображення,  

б) геометричні розміри компонента (параметри D, L, d, p визначаються з таблиць 

в технічній документації на дану серію) 
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Рис. 2.21. Котушка індуктивності серії КІГ: а) реальне зображення, б) 

геометричні розміри компонента (параметри A, B, C, D визначаються з таблиць в 

технічній документації на дану серію) 

 

Для створення ТКМ необхідно об’єднати УГП і посадкове місце відповідного 

елементу  

 

3. Порядок виконання комп’ютерного практикуму 

 

3.1. Створення УГП резисторів. 

 

3.1.1. Створення УГП постійного резистора. 

Відкрити програму P-CAD Schematic і завантажити файл налаштувань 

Template_SCH. Наблизити область рисування, натискаючи клавішу клавіатури 

«плюс», до появи сітки основного кроку (основним кроком сітки попередньо 

вибрати 1 мм). 

Контур елементу нарисувати за допомогою команди Place/Line.  

Виводи елементів створювати за допомогою команди Place/Pin. Нумерація 

виводів повинна починатись з 1 і послідовно збільшуватись з кроком 1. Для 

створюваних в даному комп’ютерному практикумі УГП елементів лівий вивід має 

номер 1, правий – номер 2. 

 

Важливо! 

В межах одного елементу номери виводів не повинні повторюватись. 

Номери виводів задаються в полі Pin Number. 



39 
 

 

Для того, щоб відключити видимість на схемі імен та номерів виводів в 

діалоговому вікні Place Pin в розділі Display вимкнути опції Pin Name та Pin Des. 

Довжина виводів для кожного створюваного елементу повинна дорівнювати 5 мм. 

Для цього в розділі Length вказати тип виводу User та задати довжину виводу 

5.000 mm (див. рис. 2.22).  

 

Рекомендація! 

Для повороту виводу на 180о (дзеркальне відображення) потрібно при 

натиснутій лівій кнопці миші натиснути клавішу F, для повороту на 90о 

натиснути клавішу R. 

 

 
Рис. 2.22. Діалогове вікно Place Pin 

 

За допомогою команди Place/Ref Point ввести точку прив’язки ( ) та 

розмістити її на кінці лівого виводу резистора. 

 

Зауваження! 

Точка прив’язки використовується для того, щоб перетягувати елемент 

на схемі; при цьому вона завжди потрапляє у вузол сітки. Саме відносно цієї 
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точки відбувається обертання УГП елементу з використанням клавіш «R» та 

«F». На УГП елементів не є принциповим, де розміщувати точку прив’язки. 

Як правило, її розміщують або на одному з виводів (найчастіше на першому) 

або по центу контуру елементу. 

 

Кожен елемент на принциповій схемі повинен мати свої атрибути 

(наприклад, над УГП резистора наноситься латинська літера R, яка показує на 

приналежність до класу резисторів, і його порядковий номер; а під УГП 

наноситься номінальний опір резистора).  

Для введення атрибутів будь-якого символу використовують команду 

Place/Attribute. Для розміщення позиційного позначення символу (що є 

обов’язковим з точки зору системи P-CAD) у діалоговому вікні обирають з 

переліку Attribute Category пункт Component, а з переліку Name пункт RefDes 

(позиційне позначення). В області Justification вікна Place Attribute встановити 

прив’язку атрибуту по центру. У випадаючому меню Text Style вибрати створений 

раніше стиль MyStyleSCH. 

Аналогічно описаному вище вводиться атрибут Value (номінал елементу), 

який розміщується під контуром, та Type (тип елементу), що розміщується трохи 

нижче3. Хоча параметр Type на даному етапі розробки УГП резистору і 

відображається, проте при збереженні символу в бібліотеку відображення цього 

параметру на схемі буде відключене. 

 

3.1.2. Створення УГП змінного резистора. 

УГП змінного резистору побудувати аналогічно описаному вище. Довжина 

виводу над прямокутником – 4 мм. На верхньому виводі нарисувати лінію зі 

стрілкою, вістря якої створити за допомогою команди Place/Polygon. 

Нумерація виводів: лівий – 1, правий – 2, верхній – 3. 

Остаточний результат побудов зображений на рис. 2.23. 

                                                 
3 Параметри Value та Type не завжди відображаються на схемах, але можуть бути використані 
для створення переліків елементів.  
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Рис. 2.23. Побудовані УГП резисторів: а) постійного, б) змінного 

 

3.2. Створення УГП конденсаторів. 

 

3.2.1. Створення УГП конденсатора постійної ємності. 

За допомогою команди Place/Line накреслити контур елементу – дві 

паралельні лінії довжиною 8 мм на відстані 1,5 мм одна від одної. За допомогою 

команди Place/Pin додати виводи довжиною 5 мм. 

Ввести атрибути позиційного позначення RefDes над елементом та номіналу 

Value і типу Type під елементом. В усіх випадках обрати стиль тексту 

MyStyleSCH з вирівнюванням посередині. Ввести точку прив’язки Ref Point на 

першому виводі. 

 

3.2.2. Створення УГП полярного електролітичного конденсатору. 

УГП полярного електролітичного конденсатора побудувати аналогічно 

описаному вище, використовуючи геометричні розміри, наведені на рис. 2.15. 

Остаточний результат побудов зображений на рис. 2.24. 

  
Рис. 2.24. Побудовані УГП конденсаторів: а) постійного; б) полярного 

електролітичного 
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3.3. Створення УГП котушки індуктивності. 

 

Нарисувати чотири півкола радіусом 1,5 мм. Для рисування півкола 

використовується команда Place/Arс. Проте за замовчуванням за цією командою 

будується коло. Щоб отримати півколо виділяють побудоване коло і у його 

властивостях в полях Start Angle та End Angle ставлять відповідно 0 та 180. Щоб 

отримати дзеркальне відображення півкола необхідно двічі натиснути клавішу R.  

За допомогою команди Place/Pin додати виводи довжиною 5 мм. 

Ввести атрибути позиційного позначення RefDes над елементом та номіналу 

Value і типу Type під елементом. В усіх випадках обрати стиль тексту 

MyStyleSCH з вирівнюванням посередині. Ввести точку прив’язки Ref Point. 

Остаточний результат побудов зображений на рис. 2.25. 

 

Рис. 2.25. Побудоване УГП котушки індуктивності без осердя 

 

3.4. Збереження УГП резисторів, конденсаторів та котушка 

індуктивності. 

 

Утримуючи ліву клавішу миші, виділити все зображення окремого елементу, 

який зберігається. Викликати діалогове вікно Symbol Save As використовуючи 

меню Library. У вікні, що відкрилося, в пункті Library обрати створену раніше 

власну бібліотеку. 

В області Display ввімкнути мітки RefDes та Value, а мітку Туре вимкнути. 

Ввімкнути мітку занесення інформації в бібліотеку як окремого елементу Create 

Component. B полі Symbol набрати ім’я: 

• для постійного резистору елементу SYM_R_CONST; 

• для змінного резистору SYM_R_VAR; 
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• для постійного конденсатора SYM_C_CONST; 

• для полярного електролітичного конденсатора SYM_C_EL; 

• для котушки індуктивності SYM_L_CONST. 

Після натискання кнопки ОК у вікні Symbol Save As з’явиться нове діалогове 

вікно Save Component As, у якому в полі Component Type повинен бути вказаний 

тип кожного компоненту Normal. 

 

Важливо! 

Встановлення прапорця Create Component у вікні збереження символу 

Symbol Save As призводить до створення нового компоненту на основі 

побудованого УГП. В цілому так робити не зовсім правильно, тому що 

поняття «електронний компонент» і «умовне графічне позначення» не 

еквівалентні. Наприклад, резистори для монтажу у отвори серії MF і для 

поверхневого монтажу серії 0805 матимуть однакове УГП, але різні посадкові 

місця. Навіть резистори одного типу відрізняються габаритами в залежності 

від опору. Тому коли створюється УГП галочку Create Component не 

встановлюють. При цьому варто пам’ятати, що хоча символ записується в 

бібліотеку, він не відображається в ній. Доступ до символу з бібліотеки 

(наприклад, для його редагування) можна отримати із редактору Symbol 

Editor. На даному ж комп’ютерному практикумі (і наступних) створення 

компоненту на основі тільки його УГП використовується виключно з 

ознайомчою метою (з іншого боку такий підхід можна розглядати як 

створення віртуального компоненту). Тому всім компонентам на основі УГП 

привласнюється префікс «Sym». 

 

Будь-який символ, що збережений в бібліотеці, з легкістю може бути 

відредагований або за допомогою редактора Symbol Editor, або засобами 

Schematic. Для того, щоб відредагувати вже збережений символ за допомогою 

Schematic, необхідно розмістити символ із бібліотеки на листі. Після чого елемент 

виділяється, натисканням правої клавіші миші викликається контекстне меню, в 

якому вибирається пункт Explode (розібрати на складові частини).  

 

3.5. Створення посадкового місця резистору. 
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3.5.1. Створення посадкового місця резистору для монтажу у отвори. 

Відкрити програму P-CAD PCB і завантажити файл налаштувань 

Template_PCB. Встановити поточним шаром Top за допомогою випадаючого 

меню Select Layer в рядку стану (параметрів) внизу вікна P-CAD 2006 PCB. 

Фрагмент екрану в процесі вибору шару показаний на рис. 2.26. 

 
Рис. 2.26. Випадаюче меню Select Layer 

 

Викликати команду Options/Pad Style. У вікні Options Pad Style обрати стиль 

THT_КР1.4/1.4/0.8 поточним (виконується за допомогою подвійного кліка лівою 

кнопкою мишки по назві стилю). За допомогою команди Place/Pad розмістити дві 

контактні площадки, відстань між центрами яких повинна становити 6 мм.  

 

Зауваження! 

При створенні контактних площадок немає різниці, який шар є 

поточним. Їх розміщення на шарах залежить від заданих їм властивостей. 

 

Перенумерувати контактні площадки, застосовуючи команду Utils/Renumber 

Tool4. У діалоговому вікні Utils Renumber Tool в полі Type встановити режим 

перенумерації контактних площадок Pad Num. Перевірити, щоб Starting Pad 

Number та Increment Pad Number дорівнювали одиниці. Натиснути на кнопку ОК 

та натиснути по черзі у центри кожної КП (спочатку – ліва, потім – права). З 

використанням тієї ж команди Utils/Renumber Tool виконати перенумерацію 

позиційних позначень виводів (рядок Default Pin Des в полі Type). 

                                                 
4 Перенумерація контактних площадок за допомогою команди Utils/Renumber Tool можлива 
тільки при активному шарі Top.  
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Накреслити прямокутний контур резистору, обравши команду Place Line. 

Контур повинен мати розміри 2х4 мм та бути намальованим посередині між двома 

встановленими контактами при обраному поточним шарі Тор Silk. 

 

Важливо! 

Контактні площадки завжди рисуються при активному шарі Top або 

Bottom. При створенні посадкового місця компонента різні графічні елементи 

виконують на певних шарах. Top Silk – це шар шовкографії5. На цьому шарі 

рисують те, що з точки зору того чи іншого розробника плати повинно бути 

нанесене спеціальною фарбою у вигляді непровідного рисунку на платі, 

наприклад, контури елементів6, полярності конденсаторів і діодів, позиційні 

позначення елементів і т.п. Перевантажувати шар шовкографії 

різноманітною графікою не рекомендується. Зазвичай на шарі шовкографії 

рисують тільки те, що необхідно при монтажі і налаштуванні. Все інше 

рисують на графічних шарах. До таких шарів належить Top Assy, на якому 

рисують те, що необхідно відобразити на складальному кресленні, т. зв. 

«механічній» частині плати (тут можуть бути контури, що відповідають 

реальним геометричним розмірам електронних компонентів; елементи 

кріплень; позиційні позначення та ін.). Для розмірів і допоміжної графіки 

бажано створити окремий шар (можна навіть не один). При такому підході 

включаючи і вимикаючи шари можна отримувати різні варіанти креслень, 

наприклад складальні або креслення самих плат. Також можна створити 

кілька варіантів графіки, наприклад для різних масштабів. 

 

 

 
                                                 
5 Шовкографія – це процес нанесення фарби на плату шляхом продавлювання її через сітчастий 
шаблон (найчастіше це шовкова сітка з рисунком). Рисунок трафарету на шовку формується 
фотоескпонуванням. Фотошаблон для шовкографії по суті мало чим відрізняється від 
фотошаблонів, які застосовуються в інших фотохімічних процесах на платі. 

6 В даних вказівках по виконанню комп’ютерних практикумів контури елементів завжди 
рисуються на шарі Top Silk. При цьому під контуром елементів на шарі Top Silk мається на 
увазі набір ліній або геометричних фігур, що роблять рисунок посадкового місця на платі краще 
читаним. В цьому випадку контур не обов’язково співпадає з геометричними характеристиками 
реального корпусу компоненту (найчастіше, взагалі не співпадає). 
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Зауваження! 

Якщо ж якийсь елемент випадково був побудований не на тому шарі, то 

його можна перемістити на потрібний шар без видалення і перебудови. Для 

цього шар, на який треба перенести елемент робиться поточним, сам елемент 

виділяється, після чого виконується команда Edit/Move to Layer. 

 

Виконати команду Place/Point. У відкритому вікні вибрати пункт RefPoint та 

ввести точку прив’язки елементу, розмістивши її у центрі першої контактної 

площадки. 

 

Зауваження! 

Як і в редакторі Schematic в PCB точка прив’язки використовується для 

того, щоб перетягувати елемент на полі друкованої плати; при цьому вона 

завжди потрапляє у вузол сітки друкованої плати. Особливих правил, де 

встановлювати точку прив’язки на графічному зображенні посадкового 

місця немає, проте, наприклад, для пасивних та активних електронних 

компонентів, що монтуються в отвори, використовується прив’язка в центрі 

першого виводу, а для компонентів поверхневого монтажу – в 

геометричному центрі графічного зображення посадкового місця 

компонента. Для посадкових місць мікросхем точку прив’язки 

встановлюють на перший вивід.  

 

Використовуючи команду Place/Attribute ввести над контуром атрибут 

позиційного позначення RefDes, під контуром – Value, в межах контуру – Type 

(який зробити невидимим). В якості стилю тексту обрати MyStylePCB з 

вирівнюванням посередині. 

Зберегти створене посадкове місце у свою бібліотеку, для чого виділити весь 

елемент та викликати команду Library/Pattern Save As. У діалоговому вікні 

Pattern Save As обрати створену попередньо власну бібліотеку. Включити мітку 

занесення інформації в бібліотеку як окремого елементу Create Component. 

Ввести у полі Pattern ім’я посадкового місця PAT_RES_CONST_L6D0.8 та 

натиснути кнопку ОК. 

Аналогічно описаному вище створити посадкове місце для резистора MF 

потужністю 0,25 Вт. Для цього встановити відстань між центрами контактних 
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площадок 10 мм. Все інше залишити без змін. Зберегти нове посадкове місце під 

іменем PAT_RES_CONST_L10D0.8. 

Остаточний результат зображений на рис. 2.27. 

  

Рис. 2.27. Посадкове місце резистору: а) MF 0,125; б) MF 0,25 

 

3.5.2. Створення посадкового місця резистору для поверхневого монтажу. 

Встановити дві контактні площадки, що мають стиль SMD_ПР1.0/1.3, та 

провести лінії (товщина 0,1 мм) контурів посадкового місця згідно заданих 

геометричних розмірів (див. рис. 2.17). Задати номери контактних площадок: ліва 

– 1, права – 2. 

Використовуючи команду Place/Attribute ввести над контуром атрибут 

позиційного позначення RefDes, під контуром – Value (який зробити невидимим) 

та Type. В якості стилю тексту обрати MyStylePCB з вирівнюванням посередині. 

Встановити точку прив’язки в центрі першої контактної площадки. 

Остаточний результат зображений на рис. 2.28. 

 
Рис. 2.28. Посадкове місце резистору для поверхневого монтажу 0805 

 

Зберегти посадкове місце під іменем PAT_RES_0805. 
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3.5.3. Створення посадкового місця підлаштовувального резистору для 

монтажу у отвори. 

Встановити три контактні площадки, що мають стиль THT_КР1.8/1.8/1.3, 

згідно заданих геометричних розмірів (див. рис. 2.18). Нумерацію площадок 

задати згідно рис. 2.29. Обрати товщину ліній 0,2 мм. Нарисувати прямокутну 

область, що охоплює контактні площадки, розмірами 11х10 мм (лінії 

прямокутника перериваються на контактних площадках). Нарисувати коло 

діаметром 4 мм в центрі посадкового місця за допомогою команди Place/Arc. 

Також нарисувати лінію по центру кола. Всі побудови виконувати при активному 

шарі Top Silk. 

Ввести атрибути символу RefDes (над контуром) та Type (під контуром), 

використовуючи команду Place/Attribute. В якості стилю тексту обрати 

MyStylePCB з вирівнюванням посередині. Встановити точку прив’язки в центрі 

першої контактної площадки. 

Остаточний результат зображений на рис. 2.29. 

 
Рис. 2.29. Посадкове місце підлаштовувального резистору CA9V10 

 

Зберегти посадкове місце під іменем PAT_RES_VAR_L5H10D1.3. 
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3.6. Створення посадкового місця конденсатору. 

 

3.6.1. Створення посадкового місця керамічного конденсатору для 

монтажу у отвори. 

За допомогою команди Place/Pad розмістити дві контактні площадки, що 

мають стиль THT_КР1.4/1.4/0.8, відстань між центрами яких повинна становити 

5,0 мм. Задати номери контактних площадок: ліва – 1, права – 2. 

Накреслити прямокутний контур із закругленими краями лініями товщиною 

0,2 мм. Контур повинен мати габаритні розміри 6,9х2,2 та бути нарисованим при 

обраному поточним шарі Тор Silk. 

Використовуючи команду Place/Attribute ввести над контуром атрибут 

позиційного позначення RefDes, під контуром – Value (який зробити невидимим) 

та Type. В якості стилю тексту обрати MyStylePCB з вирівнюванням посередині. 

Встановити точку прив’язки в центрі першої контактної площадки. 

Остаточний результат зображений на рис. 2.30. 

 
Рис. 2.30. Посадкове місце керамічного конденсатору серії К10-17Б 

 

Зберегти створене посадкове місце у свою бібліотеку під іменем 

PAT_CAP_CERAM_L5.0D0.8. Включити мітку занесення інформації в 

бібліотеку як окремого елементу Create Component.  

 

3.6.2. Створення посадкового місця полярного електролітичного 

конденсатору для монтажу у отвори. 

За допомогою команди Place/Pad розмістити дві контактні площадки, що 

мають стиль THT_КР1.4/1.4/0.8, відстань між центрами яких повинна становити 

2,5 мм. Задати номери контактних площадок: ліва – 1, права – 2. 



50 
 

Накреслити коло діаметром 5 мм, що охоплює контактні площадки (товщина 

лінії 0,2 мм), при обраному поточним шарі Тор Silk. За допомогою команди 

Place/Text поставити маркер, що вказуватиме полярність (це знак «+» біля 

контактної площадки з номером 1). 

Використовуючи команду Place/Attribute ввести над контуром атрибут 

позиційного позначення RefDes, під контуром – Value (який зробити невидимим) 

та Type. В якості стилю тексту обрати MyStylePCB з вирівнюванням посередині. 

Встановити точку прив’язки в центрі першої контактної площадки. 

Остаточний результат зображений на рис. 2.31. 

 
Рис. 2.31. Посадкове місце електролітичного конденсатору Hitano ECR 

 

Зберегти створене посадкове місце у свою бібліотеку під іменем 

PAT_CAP_POLAR_L2.5D0.8. Включити мітку занесення інформації в бібліотеку 

як окремого елементу Create Component.  

 

3.7. Створення посадкового місця котушки індуктивності. 

 

За допомогою команди Place/Pad розмістити дві контактні площадки, що 

мають стиль THT_КР1.4/1.4/0.8, відстань між центрами яких повинна становити 

6,5 мм. Задати номери контактних площадок: ліва – 1, права – 2. 

Накреслити контур, який складається з двох рядів по чотири півкола радіусом 

0,5 мм (ряди встановлені між контактними площадками на відстані 1,6 мм один 

від одного) при обраному поточним шарі Тор Silk. Товщина ліній 0,2 мм. 

Використовуючи команду Place/Attribute ввести над контуром атрибут 

позиційного позначення RefDes, під контуром – Value (який зробити невидимим) 
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та Type. В якості стилю тексту обрати MyStylePCB з вирівнюванням посередині. 

Встановити точку прив’язки в центрі першої контактної площадки. 

Остаточний результат зображений на рис. 2.32. 

 
Рис. 2.32. Посадкове місце котушки індуктивності герметичної (КІГ), діапазон 

індуктивностей якої лежить в межах 1-500 мкГн 

 

Зберегти створене посадкове місце у свою бібліотеку під іменем 

PAT_L_L6.5D0.8. Включити мітку занесення інформації в бібліотеку як окремого 

елементу Create Component. 

 

3.8. Створення компонентних модулів резисторів.  

 

Перейти в програму Library Executive. Після завантаження Library Executive 

виконати команду створення нового компонента Component/New і вказати файл 

власної бібліотеки, в яку раніше були занесені: корпус і символ компонента.  

У вікні Component Information натиснути кнопку Select Symbol, після чого у 

новому вікні, що відкрилось, Library Browse вибрати символ постійного 

резистору SYM_R_CONST. Далі натиснути кнопку Select Pattern, після чого у 

новому вікні, що відкрилось, Library Browse вибрати посадкове місце постійного 

резистору PAT_RES_CONST_L6D0.8.  

Перевірити (і за потреби відредагувати) наступні поля у вікні Component 

Information: Number of Gates – 1, Refdes Prefix – R, Component Type – Normal, 

Component Style – Homogeneous, Gate Numbering – Numeric. 

Натиснути кнопку Pins View та заповнити таблицю виводів так, як показано 

на рис. 2.33.  
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Рис. 2.33. Заповнення таблиці виводів для постійного резистору 

 

Виконати перевірку створеного компоненту на наявність помилок за 

допомогою команди Component/Validate. 

Зберегти компонентний модуль у власну бібліотеку під іменем 

RES_MF_0.125, використовуючи команду Component/Save As. 

Аналогічно описаному вище створити компонентний модуль RES_MF_0.25, 

для якого обрати той же символ SYM_R_CONST, а посадкове місце 

PAT_RES_CONST_L10D0.8. Заповнення таблиці Pins View таке ж, що і на рис. 

2.33. 

Аналогічно описаному вище створити компонентний модуль RES_0805, для 

якого обрати той же символ SYM_R_CONST, а посадкове місце PAT_RES_0805. 

Заповнення таблиці Pins View таке ж, що і на рис. 2.33. 

Створити компонентний модуль підлаштовувального резистору CA9V10, для 

якого обрати символ SYM_R_VAR, а посадкове місце 

PAT_RES_VAR_L5H10D1.3. Поля у вікні Component Information заповнити 

аналогічно постійним резисторам. 

Натиснути кнопку Pins View та заповнити таблицю виводів так, як показано 

на рис. 2.34. 

 
Рис. 2.34. Заповнення таблиці виводів для підлаштовувального резистору 

 

Зберегти створений компонентний модуль під іменем RES_CA9V10. 
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3.9. Створення компонентних модулів конденсаторів.  

 

Виконати команду створення нового компонента Component/New. У вікні 

Component Information за допомогою кнопки Select Symbol вибрати символ 

постійного конденсатору SYM_C_CONST, а за допомогою кнопки Select Pattern 

вибрати посадкове місце керамічного конденсатору 

PAT_CAP_CERAM_L5.0D0.8. В полі Refdes Prefix ввести С, всі інші поля 

залишити такими ж, як і у випадку розробки компонентного модуля постійного 

резистору. 

Натиснути кнопку Pins View та заповнити таблицю виводів так, як показано 

на рис. 2.35. 

 
Рис. 2.35. Заповнення таблиці виводів для конденсаторів 

 

Зберегти створений компонентний модуль під іменем CAP_К10-17Б. 

Аналогічно описаному вище створити компонентний модуль 

CAP_HITANO_ECR , для якого обрати той же символ SYM_C_EL, а посадкове 

місце PAT_CAP_POLAR_L2.5D0.8. Заповнення таблиці Pins View таке ж, що і 

на рис. 2.35. 

 

3.10. Створення компонентного модуля котушки індуктивності.  

 

Виконати команду створення нового компонента Component/New. У вікні 

Component Information за допомогою кнопки Select Symbol вибрати символ 

постійного конденсатору SYM_L_CONST, а за допомогою кнопки Select Pattern 

вибрати посадкове місце керамічного конденсатору PAT_L_L6.5D0.8. В полі 

Refdes Prefix ввести L, всі інші поля залишити такими ж, як і у випадку розробки 

компонентного модуля постійного резистору. 
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Натиснути кнопку Pins View та заповнити таблицю виводів так, як показано 

на рис. 2.36. 

 
Рис. 2.36. Заповнення таблиці виводів для котушки індуктивності 

 

Зберегти створений компонентний модуль під іменем IND_KIG . 

 

4. Питання для самоконтролю 

 

1. Опишіть види резисторів і області їх застосування. 

2. Які вимоги до побудови УГП постійних і змінних резисторів? 

3. Опишіть види змінних резисторів. 

4. Як маркується опір резисторів? 

5. Опишіть УГП конденсаторів. 

6. Поясніть принципи роботи керамічних і електролітичних конденсаторів. 

7. Що таке котушка індуктивності? 

8. Опишіть деякі варіанти установки пасивних електронних компонентів, 

призначених для монтажу у отвори. 

9. Опишіть порядок розробки ТКМ в програмі P-CAD 2006 на прикладі 

резистору. 

10. Поясніть, навіщо використовується точка прив’язки. 
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Комп’ютерний практикум № 3 
СТВОРЕННЯ ТИПОВИХ КОМПОНЕНТНИХ МОДУЛІВ АКТИВНИХ 

ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ: ДІОДУ, БІПОЛЯРНОГО ТА 

ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРІВ 

 

Мета роботи: створити умовні графічні позначення діоду, біполярного та 

польового транзисторів з використанням з графічного редактору P-CAD 2006 

Symbol Editor; ознайомитися з типами корпусів електронних компонентів; 

створити посадкові місця для активних електронних компонентів: діоду, 

біполярного та польового транзисторів. 

 

1. Теоретичні відомості 

 

Напівпровідникові прилади – електронні прилади, дія яких заснована на 

електронних процесах в напівпровідниках7. Основою напівпровідникових 

приладів є електронно-діркові переходи – область на межі між напівпровідниками 

з р- і n- провідністю. 

 

1.1. Діоди. 

 

Напівпровідниковий діод (рис. 3.1) – напівпровідниковий прилад з одним 

електричним p-n переходом і двома виводами (електродами). Принцип дії 

напівпровідникового діода ґрунтується на явищі p-n-переходу. Електрод діода, що 

підключається до додатного полюса джерела струму, коли діод відкритий (тобто 

має малий опір), називають анодом, а той, що підключається до від’ємного полюса 

– катодом. 

                                                 
7 В даному комп’ютерному практикумі розглядаються лише два типи напівпровідникових 
приладів: діоди та транзистори. Особливий клас напівпровідникових приладів – 
напівпровідникові інтегральні схеми, які представляють собою закінчені електронні пристрої у 
вигляді єдиного блоку (пластинки) з кремнію, германію та інших елементів, на якому методами 
напівпровідникової технології утворені зони, що виконують функції активних і пасивних 
елементів (діодів, транзисторів, резисторів і т. д.), – розглядатимуться в наступних 
комп’ютерних практикумах.  
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Рис. 3.1. Позначення напівпровідникового діоду 

 

Основне завдання звичайного випрямного діода – проводити електричний 

струм в одному напрямку і не пропускати його в протилежному. Отже, ідеальний 

діод повинен бути дуже хорошим провідником з нульовим опором при прямому 

підключенні напруги (плюс – до анода, мінус – до катода) і абсолютним 

ізолятором з нескінченним опором при зворотному. 

На рис. 3.2 показана вольт-амперна характеристика діоду. 

 
Рис. 3.2. Вольт-амперна характеристика діоду 

 

При прямому включенні напруга на діоді має досягти певного порогового 

значення - VΥ. Це напруга, при якій p-n-перехід в напівпровіднику відкривається 

достатньо, щоб діод почав добре проводити струм. До того як напруга між анодом 

і катодом досягне цього значення, діод є дуже поганим провідником. Величина VΥ 

у кремнієвих діодів приблизно 0,7 В, у германієвих – близько 0,3 В. 

При прямому включенні напівпровідниковий діод здатний витримати 

обмежену силу струму ID_MAX. Коли струм перевищує цю межу, діод 

перегрівається, в результаті чого руйнується кристалічна структура 

напівпровідника і прилад стає непридатним. 
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При зворотному включенні діод здатний витримувати обмежену напругу – 

напругу пробою PIV. Якщо зовнішня різниця потенціалів перевищує це значення, 

діод різко знижує свій опір і перетворюється в провідник. Такий ефект небажаний, 

тому що діод повинен бути хорошим провідником тільки при прямому включенні. 

Залежно від області застосування напівпровідникові діоди ділять на наступні 

основні групи: випрямні, універсальні, імпульсні, надвисокочастотні, 

стабілітрони, варикапи, тунельні, обернені, фотодіоди, світловипромінюючі 

діоди, генератори шуму, магнітодіоди. 

Оскільки основною функцією діода є пропускання електричного струму в 

одному напрямку (відповідно, не пропускання його у зворотному), то при 

встановлені діоду на друковану плату дуже важливо правильно підключати 

виводи діода (тобто, враховувати полярність включення діоду). 

На корпусах діодів завжди є маркування, яке показує, де катод, а де анод. На 

рис. 3.3 показано наступний спосіб маркування: катод – це сторона зі смугою, анод 

– сторона без смуги. 

 
Рис. 3.3. Маркування діоду, що вказує напрямок пропускання струму 

 

На рис. 3.4 зображені найбільш популярні корпуси діодів з їх геометричними 

характеристиками (вказані граничні розміри в міліметрах). 
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Рис. 3.4. Корпуси діодів 

 

На даному комп’ютерному практикумі буде створене посадкове місце для 

діодів, що випускаються в корпусі DO-41, геометричні характеристики якого 

наведені на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Геометричні розміри корпусів діодів DO-41 

 



59 
 

Діод Шотткі (рис. 3.6) – напівпровідниковий діод з малим падінням напруги 

при прямому включенні. Названий на честь німецького фізика Вальтера Шотткі. 

Діоди Шотткі використовують перехід метал-напівпровідник як бар’єр Шотткі 

(замість р-n-переходу, як у звичайних діодів). 

 
Рис. 3.6. Позначення діоду Шотткі 

 

1.2. Транзистори. 

 

Транзистор – трьохелектродний напівпровідниковий прилад. Транзистори 

призначені для підсилення, перетворення і генерування електричних коливань.  

Розрізняють два види транзисторів: біполярні і польові (рис. 3.7). Біполярні 

транзистори управляються струмом, польові – напругою. Транзистори бувають 

потужні (розсіювана потужність більше 1 Вт) і малопотужні (розсіювана 

потужність менше 100 мВт), високочастотні і низькочастотні та ін.  

 

Рис. 3.7. Типи транзисторів 
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Електроди біполярного транзистора підключені до трьох послідовно 

розташованих шарів напівпровідника з типом домішкової провідності, що 

чергується (рис. 3.8). За цим способом чергування розрізняють n-p-n і p-n-p 

транзистори (n (negative) – електронний тип домішкової провідності, p (positive) – 

дірковий). Таким чином у біполярному транзисторі використовуються заряди 

одночасно двох типів, носіями яких є електрони і дірки (від слова «бі» – «два»).  

Електрод, підключений до центрального шару, називають базою (Б), 

електроди, підключені до зовнішніх шарів, називають колектором (К) і емітером 

(Е). На простій схемі відмінності між колектором і емітером не видні. Насправді 

ж головна відмінність колектора – більша площа р-n-переходу.  

 
Рис. 3.8. Позначення біполярного транзистору: а) тип p-n-p, б) тип n-p-n 

 

Біполярний транзистор можна представити як два послідовно сполучених 

діода, у випадку n-p-n-типу разом з’єднуються аноди, а у випадку p-n-p-типу – 

з’єднуються катоди (рис. 3.9). 

 
Рис. 3.9. Представлення біполярного транзистору як послідовно сполучених 

діодів: а) тип p-n-p, б) тип n-p-n 

 

Польовий транзистор – транзистор, в якому сила струму, що проходить 

через нього, регулюється зовнішнім електричним полем, тобто напругою. Це 
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принципова відмінність між ним і біполярним транзистором, де сила основного 

струму регулюється керуючим струмом. 

Оскільки у польового транзистора немає керуючого струму, то у нього дуже 

високий вхідний опір, що досягає сотень гігаом і навіть тераом (проти сотень 

кілоом у біполярного транзистора). 

Польові транзистори є уніполярними, оскільки носіями електричного заряду 

в них виступають тільки електрони або тільки дірки. В роботі ж біполярного 

транзистора, як випливає з назви, бере участь одночасно два типи носіїв заряду – 

електрони і дірки. 

Польові транзистори (FET: Field-Effect-Transistors) поділяються на два типи 

– польовий транзистор з керуючим р-n-переходом (JFET: Junction-FET) і 

польовий транзистор з ізольованим затвором (MOSFET: Metal-Oxid-

Semiconductor-FET). 

Кожен з типів може бути як з n-каналом, так і з p-каналом. У транзисторів з 

n-каналом в ролі носіїв електричного заряду виступають електрони. У 

транзисторів з p-каналом – дірки. 

Польовий транзистор з керуючим р-n-переходом (рис. 3.10) – це польовий 

транзистор, затвор якого відділений в електричному відношенні від каналу8 р-n-

переходом, зміщеним у зворотному напрямку. 

 

Рис. 3.10. Позначення на схемі JFET транзистора: а) Р-канал, б) N-канал 

 

Електроди польового транзистора називаються наступним чином: 

                                                 
8 Каналом називається область, товщина і поперечний переріз якої управляється зовнішньою 
напругою на керуючому p-n-переході і по якій проходить керований струм основних носіїв. 



62 
 

• джерело (англ. source, рос. исток) – електрод, з якого в канал входять 

основні носії заряду; 

• сток (англ. drain, рос. сток) – електрод, через який з каналу йдуть основні 

носії заряду; 

• затвор (англ. gate, рос. затвор) – електрод, який слугує для регулювання 

поперечного перерізу каналу. 

Польовий транзистор з ізольованим затвором (рис. 3.11) – це польовий 

транзистор, затвор якого відділений в електричному відношенні від каналу шаром 

діелектрика. Структура такого транзистора називається «метал-діелектрик-

напівпровідник» (МДН), а сам транзистор – МДН-транзистор. В якості 

діелектрика найчастіше використовується діоксид кремнію (SiO2), тому МДН-

транзистори також називають МОН-транзистори (МОН є скороченням від «метал-

оксид-напівпровідник»). В закордонній термінології МОН-транзистори 

називаються MOSFET9. 

 
Рис. 3.11. Позначення на схемі MOSFET: а) з індукованим каналом,  

б) з вбудованим каналами 

 

На деяких позначеннях MOSFET на принципових схемах рисують діод 

всередині (рис. 3.12), який є паразитним елементом, що виникає як неминучість в 

                                                 
9 Останнім часом MOSFET-ами називають тільки потужні польові транзистори, які працюють 
як ключі, хоча насправді таку ж структуру мають і високочастотні малопотужні польові 
транзистори, в тому числі і двозатворні для змішувачів радіоприймачів. 
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процесі виробництва. Є технології, які дозволяють уникнути цього «зайвого» 

діода, тоді його і не рисують. Але частіше, навіть при вдосконалених технологіях, 

цей діод спеціально вводять в кристал, тому що він дозволяє захистити структуру 

від зворотної напруги, що критично важливо для імпульсних схем. 

 
Рис. 3.12. Діод Шотткі на позначенні MOSFET 

 

MOSFET транзистори застосовуються в основному для комутації великих 

струмів. MOSFET транзистори спеціально розроблені для ключових схем, можна 

сказати як заміна реле, але в деяких випадках їх можна використовувати для 

підсилення (наприклад, в потужних підсилювачах низької частоти). 

Польові транзистори практично витіснили біполярні в ряді застосувань. 

Найбільш широке поширення вони одержали в інтегральних схемах в якості 

ключів (електронних перемикачів). 

До головних переваг польових транзисторів можна віднести наступне: 

• завдяки дуже високому вхідному опору, ланцюг польових транзисторів 

витрачає вкрай мало енергії, тому що практично не споживає вхідного 

струму; 

• підсилення по струму у польових транзисторів набагато вище, ніж у 

біполярних; 

• значно вище завадостійкість і надійність роботи, оскільки через 

відсутність струму через затвор транзистора, керуючий ланцюг з боку 

затвору ізольований від вихідного ланцюга з боку стоку і джерела; 

• у польових транзисторів на порядок вище швидкість переходу між 

станами провідності і непровідності струму, тому вони можуть 

працювати на більш високих частотах, ніж біполярні. 

Найбільш популярними корпусами, в яких випускаються біполярні та 

польові транзистори є SOT-54 (TO-92), SOT-23 (TO-236), IPAK (TO-251), DPAK 

(TO-252), D2PAK (TO-263AB) та ін. 
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Враховуючи, що виробників напівпровідникових приладів значна кількість, 

деякі з них розробляють власні стандарти корпусів. Наприклад, стандарт DPAK 

розроблений фірмою Motorola. Для приведення стандартів різних виробників до 

однієї класифікації використовується стандарт JEDEC10, в якому корпуси 

напівпровідникових приладів мають позначення TO-ххх. 

Геометричні розміри корпусу SOT-54 наведені на рис. 3.13. 

 
Рис. 3.13. Геометричні розміри корпусу SOT-54 (в міліметрах) 

 

Геометричні розміри корпусу SOT-23-3 наведені на рис. 3.14. 

        
Рис. 3.14. Геометричні розміри корпусу SOT-23-3 

 

Геометричні розміри корпусу DPAK наведені на рис. 3.15. 

                                                 
10 JEDEC (англ. Solid State Technology Association, відома як Joint Electron Device Engineering 
Council, або Співтовариство (комітет) інженерів, що спеціалізуються в галузі електронних 
пристроїв) – комітет інженерної стандартизації напівпровідникової продукції при Electronic 
Industries Alliance (EIA), промислової асоціації, що представляє всі галузі електронної індустрії. 
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Рис. 3.15. Геометричні розміри корпусу DPAK 

 

1.3. Установка відповідності нумерації контактних площадок 

функціональному призначенню виводів. 

 

Загалом для всіх типів корпусів транзисторів (та й деяких інших електронних 

компонентів) треба бути уважним при завданні нумерації контактних площадок 

та їх відповідності функціональному призначенню виводів. Це пов’язано з тим, 

що для різних типів транзисторів різні фірми-виробники визначають свою 

відповідність номерів виводів їх функціональному призначенню. Розглянемо це 

на прикладі корпусу SOT-23. В цьому корпусі можуть випускатись як біполярні, 

так і польові транзистори. Фізична нумерація виводів такого корпусу строго 

визначена (див. рис. 3.23б). Проте з функціональної точки зору, наприклад, для 

транзистору JFET BFT46 (виробник NXP Semiconductors) та JFET MMBFJ111 

(виробник Fairchild Semiconductor) перший вивід – сток, другий – джерело; а для 

транзистору JFET PMBFJ308 (виробник Philips) та JFET MMBF4091 (виробник 

Fairchild Semiconductor) перший вивід – джерело, а другий – сток. Для MOSFET 

транзисторів відповідність функціонального призначення виводів до їх нумерації 

в корпусі SOT-23 значно може відрізнятись від розглянутої для JFET. Наприклад, 

на рис. 3.16 представлена нумерація виводів з їх функціональним призначенням 

для MOSFET IRLML2502 (виробник International Rectifier), де перший вивід – 

затвор, другий – джерело, третій – сток.  
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Рис. 3.16. Нумерація виводів з їх функціональним призначенням для транзистору 

MOSFET IRLML2502 

 

Тобто, функціональне призначення виводів 1, 2 та 3 корпусу SOT-23 

відрізняється як у різних виробників, так і у різних типів напівпровідникових 

приладів одного й того ж виробника. Отже, якщо це не враховувати, то можна 

неправильно встановити транзистор на плату, що призведе до неможливості 

роботи схеми. Тому важливою задачею є встановлення правильної відповідності 

функціонального призначення виводів та їх номерів в корпусі мікросхеми. Для 

цього обов’язково попередньо необхідно ознайомитись зі специфікацією 

(datasheet) на мікросхему від виробника. 

Біполярні транзистори серії BC547 (структури n-p-n) і BC557 (структури p-n-

p) випускаються в корпусах SOT-54, нумерація виводів якого наведена на рис. 

3.17. 

 
Рис. 3.17. Транзистор серії BC547 в корпусі SOT-54 

 

2. Завдання на комп’ютерний практикум 

 

Створити типові компонентні модулі для наступних електронних елементів: 

діод 1N4001, біполярні транзистори BC547 і BC557, JFET транзистор PMBFJ308, 
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MOSFET транзистор IRFR9310. Для цього спочатку нарисувати УГП 

компонентів, зображених на рис. 3.18-3.20, використовуючи вказані геометричні 

розміри. 

 
Рис. 3.18. УГП електронних компонентів: а) напівпровідниковий діод, б) діод 

Шотткі 

 

 
Рис. 3.19. УГП біполярного транзтстора  

 

 
Рис. 3.20. УГП електронних компонентів: а) польовий транзистор, б) MOSFET 
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Далі нарисувати посадкові місця для електронних компонентів, що зображені 

на рис. 3.21-3.24. 

 

Рис. 3.21. Діод в корпусі DO-41: а) реальне зображення, б) геометричні розміри 

посадкового місця для монтажу в отвори 

 

 
Рис. 3.22. Біполярний транзистор в корпусі SOT-54: а) реальне зображення, б) 

геометричні розміри посадкового місця для монтажу в отвори 

 

 
Рис. 3.23. JFET транзистор в корпусі SOT-23-3: а) реальне зображення, б) 

рекомендовані геометричні розміри посадкового місця для поверхневого 

монтажу 



69 
 

 

 
Рис. 3.24. MOSFET транзистор в корпусі DPAK: а) реальне зображення, б) 

рекомендовані геометричні розміри посадкового місця для поверхневого монтажу 

 

3. Порядок виконання комп’ютерного практикуму 

 

3.1. Створення УГП діоду. 

 

Відкрити програму P-CAD Symbol Editor і завантажити файл налаштувань 

Template_SymEd. Накреслити контур елементу за допомогою команди 

Place/Line. Для цього потрібно накреслити рівнобедрений трикутник, одна 

сторона якого (основа) складає 5 мм, а висота складає 4 мм. Провести вертикальну 

лінію довжиною 5 мм, яка проходить через вершину трикутника паралельно 

основі. 

Встановити виводи елементу довжиною 5 мм за допомогою команди 

Place/Pin. Для першого виводу (який розміщується з лівого боку символу) у 

діалоговому вікні Place Pin в полі Default Pin Name ввести «+»; в полі Default Pin 

Des ввести 1; в розділі Display вимкнути опції Pin Name і Pin Des (відключити 

видимість на схемі імен і номерів виводів). Аналогічно створити другий вивід, 

задавши в полі Default Pin Name «-», а в полі Default Pin Des – 2.  

Ввести точку прив’язки елементу за допомогою команди Place/Ref Point та 

розмістити її всередині трикутника. 
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Встановити атрибут позиційного позначення RefDes над контуром елементу, 

а атрибут типу елементу Туре під контуром з вирівнюванням посередині та стилем 

тексту для обох атрибутів MyStyleSCH.  

Остаточний результат приведений на рис. 3.25. 

 

Рис. 3.25. УГП діоду 

 

Зберегти створений елемент у власну бібліотеку за допомогою команди 

Symbol/Save As. У вікні збереження вибрати раніше створену власну бібліотеку, в 

області Symbol набрати ім’я символу SYM_DIODE . Активувати прапорець Create 

Component, і в полі Component ввести ім’я компоненту SYM_DIODE . У 

діалоговому вікні Save Component As в полі Component Type повинен бути 

вказаний тип кожного компоненту Normal. 

 

3.2. Створення УГП діоду Шотткі. 

 

Аналогічно підрозділу 3.1 створити УГП діоду Шотткі. Довжину додаткових 

ліній, що рисуються на краях прямої, яка проходить через вершину трикутника, 

обрати рівною 1 мм. 

Остаточний результат приведений на рис. 3.26. 

 

Рис. 3.26. УГП діоду Шотткі 
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Зберегти створене УГП у власну бібліотеку під назвою 

SYM_DIODE_SCHOTTKY . 

 

3.3. Створення УГП біполярного транзистору. 

 

Викликати команду Place/Arс та накреслити коло довільного радіусу у 

довільній точці. Потім, натиснувши правою кнопкою миші на колі, викликати 

підменю Properties. У діалоговому вікні Arс Properties в полі Radius ввести 5 мм.  

Відповідно до розмірів, наведених на рис. 3.19 провести необхідні лінії 

всередині кола. 

Викликати команду Place/Polygon та нарисувати стрілку на правій нижній 

прямій (для транзистору n-p-n має напрямок від бази, для p-n-p – до бази). Для 

більш точного позиціонування стрілки рекомендується використовувати крок 0,1 

мм. 

Створити виводи транзистору за допомогою команди Place/Pin. У 

діалоговому вікні Place Pin в полі Length встановити прапорець User та задати 

довжину виводу 2,5 мм. У полі Display вимкнути опції Pin Name і Pin Des. У полі 

Default Pin Name ввести англійську11 літеру Е (емітер); в полі Default Pin Des 

ввести 1. Розмістити вивід знизу під контуром елементу (там, де стрілочка). 

Аналогічно створити виводи для бази B (в полі Default Pin Des ввести 2) та 

колектору K (в полі Default Pin Des ввести 3) і розмістити їх відповідно зліва та 

зверху елементу. 

 

Зауваження! 

В принципі нумерація виводів транзистора може бути довільною. В 

даному випадку вибір саме такого порядку нумерації виводів пов’язаний з 

тим, що на наступних комп’ютерних практикумах при створенні типового 

компонентного модуля біполярного транзистора BC547 (BC557) буде обрано 

                                                 
11 Рекомендація вводити імена виводів саме англійською пов’язана із тим, що при створенні та 
збереженні типового компонентного модуля за допомогою програми Library Executive на 
наступних комп’ютерних практикумах може виникнути повідомлення про помилку, якщо 
позначення введені українською. 
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посадкове місце під корпус типу SOT54, нумерація виводів якого відповідає 

заданій в даному комп’ютерному практикумі. 

 

Ввести точку прив’язки елементу за допомогою команди Place/Ref Point та 

розмітити її на виводі бази. 

Ввести атрибути позиційного позначення RefDes над елементом та типу Туре 

справа від елементу. В обох випадках обрати стиль тексту MyStyleSCH з 

вирівнюванням по центру для RefDes та по лівому краю для Туре.  

Остаточний результат приведений на рис. 3.27. 

   

а)                                                               б) 

Рис. 3.27. УГП біполярного транзистору: а) тип n-p-n, б) тип p-n-p 

 

Зберегти створені УГП у власну бібліотеку під назвами SYM_TR_NPN та 

SYM_TR_PNP для відповідних позначень.  

 

3.4. Створення УГП польових транзисторів JFET. 

 

Нарисувати коло радіусом 5 мм. Відповідно до рис. 3.20(а) вибрати значення 

a=5 мм, b=7 мм. Нарисувати всі необхідні лінії всередині кола. 

Створити виводи транзистору за допомогою команди Place/Pin довжиною 

2,5 мм. У діалоговому вікні Place Pin в полі Display вимкнути опції Pin Name і Pin 

Des. У полі Default Pin Name ввести для джерела (sources) літеру S (в полі Default 

Pin Des ввести 1), стоку (drain) – D (в полі Default Pin Des ввести 2), затвору (gate) 

– G (в полі Default Pin Des ввести 3). Розмістити виводи відповідно їх 

призначенню на УГП польового транзистора.  
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Ввести точку прив’язки елементу за допомогою команди Place/Ref Point та 

розмітити її на виводі затвору. 

Ввести атрибути позиційного позначення RefDes над елементом та типу Туре 

під елементом. В обох випадках обрати стиль тексту MyStyleSCH з 

вирівнюванням посередині.  

Остаточний результат приведений на рис. 3.28. 

   

а)                                     б) 

Рис. 3.28. УГП польових транзисторів JFET 

 

Зберегти створені УГП у власну бібліотеку під назвами SYM_N_JFET та 

SYM_P_JFET для відповідних позначень. 

 

3.5. Створення УГП MOSFET-транзисторів з вбудованим каналом. 

 

Аналогічно підрозділу 3.4 створити УГП MOSFET із вбудованим каналом.  

Радіус кола вибрати 6 мм. Відповідно до рис. 3.20(б) використовувати 

значення a=6 мм, b=8 мм, с=4 мм. Нарисувати всі необхідні лінії всередині кола. 

Створити виводи транзистору за допомогою команди Place/Pin довжиною 

2,5 мм. У діалоговому вікні Place Pin в полі Display вимкнути опції Pin Name і Pin 

Des. У полі Default Pin Name ввести для затвору літеру G (в полі Default Pin Des 

ввести 1), джерела – S (в полі Default Pin Des ввести 2), стоку – D (в полі Default 

Pin Des ввести 3). Розмістити виводи відповідно їх призначенню на УГП MOSFET 

транзистора. 

Ввести точку прив’язки елементу за допомогою команди Place/Ref Point та 

розмітити її на виводі затвору. 



74 
 

Ввести атрибути позиційного позначення RefDes над елементом та типу Туре 

під елементом. В обох випадках обрати стиль тексту MyStyleSCH з 

вирівнюванням посередині.  

Остаточний результат приведений на рис. 3.29. 

  

а)                                      б) 

Рис. 3.29. MOSFET із вбудованим каналом: а) n-канал; б) p-канал 

 

Зберегти створені УГП у власну бібліотеку під назвами 

SYM_N_MOSFET_INBUILT  та SYM_P_MOSFET_INBUILT  для відповідних 

позначень. 

 

3.6. Створення УГП MOSFET-транзисторів з індукованим каналом. 

 

Аналогічно підрозділу 3.5 створити УГП MOSFET з індукованим каналом. 

Остаточний результат приведений на рис. 3.30. 

  

а)                                         б) 

Рис. 3.30. MOSFET з індукованим каналом: а) n-канал; б) p-канал 
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Зберегти створені УГП у власну бібліотеку під назвами 

SYM_N_MOSFET_INDUCED та SYM_P_MOSFET_INDUCED для відповідних 

позначень. 

 

3.7. Додаткові налаштування програми P-CAD 2006 PCB.  

 

Запустити графічний редактор P-CAD 2006 PCB. Завантажити збережений 

при виконанні попереднього комп’ютерного практикуму шаблон Template_PCB. 

Створити новий стиль контактних отворів з іменем THT_КР1.6/1.6/1.0, для 

якого Width=1,6 мм, Height=1,6 мм, Diameter=1,0 мм.  

Створити новий стиль контактних отворів з іменем THT_КР1.2/1.2/0.8, для 

якого Width=1,2 мм, Height=1,2 мм, Diameter=0,8 мм. 

Створити новий стиль планарних площадок SMD_ПР1.0/1.4, для якого 

обрати тип контакту Top (в полі Width ввести 1,0, в полі Height – 1,4, в списку 

Shape вибрати Rectangle). 

Створити новий стиль планарних площадок SMD_ПР1.4/2.3, для якого 

обрати тип контакту Top (в полі Width ввести 1,4, в полі Height – 2,3, в списку 

Shape вибрати Rectangle). 

Створити новий стиль планарних площадок SMD_ПР5.7/6.2, для якого 

обрати тип контакту Top (в полі Width ввести 5,7, в полі Height – 6,2, в списку 

Shape вибрати Rectangle). 

Зберегти нові налаштування в файлі Template_PCB, виконавши команду 

Save. 

 

3.8. Створення посадкового місця діоду. 

 

За допомогою команди Place/Pad розмістити дві контактні площадки, що 

мають стиль THT_КР1.6/1.6/1.0, відстань між центрами яких повинна становити 

9 мм. Нумерація площадок згідно рис. 3.21. 

Накреслити контур діоду за допомогою команд Place Line та Place Arc. 

Контур повинен мати вигляд округленого прямокутника (основа 3х3 мм та 

півколо радіусом 1,5 мм) та бути нарисованим при обраному поточним шарі Тор 

Silk. 
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В межах контуру нарисувати зображення діоду, як показано на рис. 3.31. 

Використовуючи команду Place/Attribute ввести над контуром атрибут 

позиційного позначення RefDes, під контуром – Type. Як стиль тексту обрати 

MyStylePCB з вирівнюванням посередині. Встановити точку прив’язки в центрі 

першої контактної площадки. 

Остаточний результат зображений на рис. 3.31. 

 

Рис. 3.31. Посадкове місце для діоду в корпусі DO-41 

 

Зберегти створене посадкове місце у свою бібліотеку під іменем PAT_DO41. 

Включити мітку занесення інформації в бібліотеку як окремого елементу Create 

Component.  

 

3.9. Створення посадкового місця біполярного транзистору. 

 

За допомогою команди Place/Pad розмістити по горизонталі три контактні 

площадки, що мають стиль THT_КР1.2/1.2/0.8, відстань між центрами яких 

повинна становити 1,3 мм. Нумерація площадок згідно рис. 3.22. 

Накреслити контур діоду за допомогою команд Place Line та Place Arc. 

Контур повинен мати вигляд обрізаного кола (у вікні властивостей кола Arc 

Properties встановити Radius 2,2 мм, параметр Start Angle – 145 deg, End Angle – 

35 deg) та бути нарисованим при обраному поточним шарі Тор Silk. 

Використовуючи команду Place/Attribute ввести над контуром атрибут 

позиційного позначення RefDes, під контуром – Type. Як стиль тексту обрати 

MyStylePCB з вирівнюванням посередині. Встановити точку прив’язки в центрі 

першої контактної площадки. 

Остаточний результат зображений на рис. 3.32. 
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Рис. 3.32. Посадкове місце для біполярного транзистору в корпусі SOT-54 

 

Зберегти створене посадкове місце у свою бібліотеку під іменем 

PAT_SOT54. Включити мітку занесення інформації в бібліотеку як окремого 

елементу Create Component. 

 

3.10. Створення посадкового місця JFET транзистору. 

 

За допомогою команди Place/Pad розмістити три планарні площадки, що 

мають стиль SMD_ПР1.0/1.4, використовуючи геометричні розміри та нумерацію, 

які наведені на рис. 3.23.  

Накреслити корпус елементу за допомогою команди Place/Line (товщина 

лінії 0,1 мм). Корпус повинен складатися з двох прямих кутів і прямої лінії, які 

позначають умовне з’єднання виводів (див. рис. 3.33), та бути нарисованим при 

обраному поточним шарі Тор Silk. 

Використовуючи команду Place/Attribute ввести над контуром атрибут 

позиційного позначення RefDes, під контуром – Type. Як стиль тексту обрати 

MyStylePCB з вирівнюванням посередині. Встановити точку прив’язки в центрі 

першої контактної площадки. 

Остаточний результат зображений на рис. 3.33. 
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Рис. 3.33. Посадкове місце для польового транзистору JFET в корпусі SOT-23-3  

 

Зберегти створене посадкове місце у свою бібліотеку під іменем 

PAT_SOT23-3. Включити мітку занесення інформації в бібліотеку як окремого 

елементу Create Component. 

 

3.11. Створення посадкового місця MOSFET транзистору. 

 

За допомогою команди Place/Pad розмістити дві планарні площадки, що 

мають стиль SMD_ПР1.4/2.3, та одну площадку, що має стиль SMD_ПР5.7/6.2, 

використовуючи геометричні розміри та нумерацію, які наведені на рис. 3.24.  

Накреслити корпус елементу за допомогою команди Place/Line (товщина 

лінії 0,1 мм). Корпус повинен складатися з двох прямих кутів і прямої лінії, які 

позначають умовне з’єднання виводів (див. рис. 3.34), та бути нарисованим при 

обраному поточним шарі Тор Silk. 

Використовуючи команду Place/Attribute ввести над контуром атрибут 

позиційного позначення RefDes, під контуром – Type. Як стиль тексту обрати 

MyStylePCB з вирівнюванням посередині. Встановити точку прив’язки в центрі 

першої контактної площадки. 

Остаточний результат зображений на рис. 3.34. 



79 
 

 
Рис. 3.34. Посадкове місце для польового транзистору MOSFET в корпусі DPAK  

 

Зберегти створене посадкове місце у свою бібліотеку під іменем PAT_DPAK . 

Включити мітку занесення інформації в бібліотеку як окремого елементу Create 

Component. 

 

3.12. Створення компонентного модуля діоду.  

 

Перейти в програму Library Executive. Після завантаження Library Executive 

виконується команда створення нового компонента Component/New і вказується 

файл власної бібліотеки, в яку раніше занесені: корпус і/або символ компонента.  

Виконати команду створення нового компонента Component/New. У вікні 

Component Information за допомогою кнопки Select Symbol вибрати символ діоду 

SYM_DIODE , а за допомогою кнопки Select Pattern вибрати посадкове місце 

діоду PAT_DO41. В полі Refdes Prefix ввести VD, всі інші поля залишити такими 

ж, як і у випадку розробки компонентного модуля постійного резистору. 

Натиснути кнопку Pins View та заповнити таблицю виводів так, як показано 

на рис. 3.35. 
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Рис. 3.35. Заповнення таблиці виводів для діоду 

 

Зберегти створений компонентний модуль під іменем 1N4001. 

 

3.13. Створення компонентного модуля біполярного транзистора.  

 

Виконати команду створення нового компонента Component/New. У вікні 

Component Information за допомогою кнопки Select Symbol вибрати символ 

транзистору SYM_TR_NPN, а за допомогою кнопки Select Pattern вибрати 

посадкове місце діоду PAT_SOT54. В полі Refdes Prefix ввести VT, всі інші поля 

залишити такими ж, як і у випадку розробки компонентного модуля постійного 

резистору. 

Натиснути кнопку Pins View та заповнити таблицю виводів так, як показано 

на рис. 3.36. 

 
Рис. 3.36. Заповнення таблиці виводів для біполярного транзистору 

 

Зберегти створений компонентний модуль під іменем BC547. 

Аналогічно описаному вище створити компонентний модуль BC557, для 

якого обрати символ SYM_TR_PNP, а посадкове місце PAT_SOT54. Заповнення 

таблиці Pins View таке ж, що і на рис. 3.36. 
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3.14. Створення компонентного модуля транзистора JFET.  

 

Виконати команду створення нового компонента Component/New. У вікні 

Component Information за допомогою кнопки Select Symbol вибрати символ 

транзистору SYM_N_JFET, а за допомогою кнопки Select Pattern вибрати 

посадкове місце діоду PAT_SOT23-3. В полі Refdes Prefix ввести VT, всі інші 

поля залишити такими ж, як і у випадку розробки компонентного модуля 

постійного резистору. 

Натиснути кнопку Pins View та заповнити таблицю виводів так, як показано 

на рис. 3.37. 

 
Рис. 3.37. Заповнення таблиці виводів для транзистору JFET 

 

Зберегти створений компонентний модуль під іменем PMBFJ308. 

 

3.15. Створення компонентного модуля транзистора MOSFET.  

 

Виконати команду створення нового компонента Component/New. У вікні 

Component Information за допомогою кнопки Select Symbol вибрати символ 

транзистору SYM_P_MOSFET_INDUCED, а за допомогою кнопки Select Pattern 

вибрати посадкове місце діоду PAT_DPAK . В полі Refdes Prefix ввести VT, всі 

інші поля залишити такими ж, як і у випадку розробки компонентного модуля 

постійного резистору. 

Натиснути кнопку Pins View та заповнити таблицю виводів так, як показано 

на рис. 3.38. 
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Рис. 3.38. Заповнення таблиці виводів для транзистору MOSFET 

 

Зберегти створений компонентний модуль під іменем IRFR9310. 

 

4. Питання для самоконтролю 

 

1. Поясніть, що таке p-n-перехід. 

2. Поясніть принцип роботи напівпровідникового діоду. 

3. Поясніть, що собою представляє вольт-амперна характеристика діоду, та 

які основні параметри можна визначити з неї. 

4. Як по корпусу діоду визначити, де – катод, а де – анод? 

5. В яких корпусах випускаються діоди? 

6. Опишіть основні види транзисторів і поясніть відмінності між ними. 

7. Поясніть принцип роботи біполярного транзистору. 

8. Поясніть принцип роботи польового транзистору. 

9. Що таке MOSFET-транзистори? 

10. В яких корпусах випускаються транзистори? 

11. Що треба враховувати при завданні нумерації контактних площадок та їх 

відповідності функціональному призначенню виводів транзисторів? 

12. Опишіть процес розробки ТКМ в P-CAD 2006 на прикладі біполярного 

(або польового) транзистора. 
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Комп’ютерний практикум № 4 
РОЗРОБКА ТИПОВОГО КОМПОНЕНТНОГО МОДУЛЯ СХЕМНОГО 

БІБЛІОТЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ К155ЛА3 

 

Мета роботи: ознайомитись з конструкцією та призначенням мікросхеми 

К155ЛА3; створити умовне графічне позначення структурного елементу 

мікросхеми К155ЛА3 – логічного елементу І-НЕ; розробити посадкове місце для 

мікросхеми К155ЛА3. 

 

1. Теоретичні відомості 

 

1.1. Основні вимоги до розробки УГП мікросхем. 

 

УГП аналогової та цифрової мікросхеми має форму прямокутника, що 

містить три поля: основне і два додаткові (рис. 4.1). Додаткові поля 

розташовуються праворуч і ліворуч від основного поля і можуть додатково 

розділятися горизонтальною лінією на зони (число зон не обмежене). 

 
Рис. 4.1. Основні графічні елементи УГП мікросхем 
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Розміри УГП визначаються по висоті числом вхідних і вихідних ліній 

виводів, інтервалів, рядків інформації в основному і додаткових полях та розміром 

шрифту, а по ширині – наявністю додаткових полів, числом знаків у рядку, 

розміром шрифту. Відстань між лініями виводів повинна бути не менше 5 мм або 

кратною їй; між виводом і горизонтальною стороною УГП (або межею зони) – не 

менше 2,5 мм або кратна цій величині. Розміри УГП по висоті повинні бути 

кратними 2,5 мм, ширина додаткового поля не менше 5 мм (залежно від числа 

символів у рядку), розмір покажчика не більше 3 мм.  

Умовне графічне позначення елемента виконують без додаткових полів 

(ліворуч або праворуч), якщо всі виводи логічно рівнозначні (взаємозамінні без 

зміни функції елемента) або функції виводів однозначно визначаються функцією 

елемента. 

Для позначення функцій, виконуваних аналоговими або цифровими 

елементами, в основному полі на першому рядку містяться латинські літери, 

цифри та спеціальні знаки. 

До прямокутника підводять лінії виводів елементів, які діляться на входи, 

виходи, двонаправлені виводи, а також виводи, що не несуть логічної інформації. 

Входи зображуються з лівої сторони УГП, виходи — із правої; іноді входи 

розташовуються зверху, а виходи – знизу. Двонаправлені виводи і виводи, що не 

несуть логічної інформації, містяться з правої або лівої сторони прямокутника. 

Лінії виводів не допускається проводити на рівні сторін прямокутника. 

Варто не забувати, що положення виводів на умовних графічних позначеннях 

мікросхем (на принциповій схемі) та положення виводів в корпусі мікросхеми не 

обов’язково повинні співпадати. 

Виводи мікросхем на принциповій схемі групуються проектувальником за 

якоюсь спільною ознакою (або так, щоб зручніше було з’єднувати входи і виходи 

різних мікросхем). При цьому рекомендовано, щоб входи розташовувались 

ліворуч УГП, а виходи – праворуч. 

Виводи ж в корпусах реальних мікросхем завжди розташовуються 

послідовно (незалежно від того, чи це входи, чи виходи), починаючи з першої 

відносно «ключа». 
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1.2. Основні характеристики мікросхеми К155ЛА3. 

 

Мікросхема К155ЛА3 належить до сімейства цифрових мікросхем і являє 

собою чотири логічних елемента 2І-НЕ (рис. 4.2), виготовлених за технологією 

транзисторно-транзисторної логіки (ТТЛ). 

 
а)                                             б) 

Рис. 4.2. Мікросхема К155ЛА3: а) позначення логічного елементу 2І-НЕ,  

б) внутрішня структура мікросхеми 

 

Наведена на рисунку інтегральна схема К155ЛА3 містить чотири логічні 

елементи І-НЕ з двома входами кожний. У зв’язку з цим таку схему називають 

логічною схемою на чотири елементи І-НЕ з двома входами. Живлення подається 

на мікросхему через виводи, позначені як Загальний (вивід 7) і Vсс (вивід 14). Усі 

інші виводи є входами та виходами чотирьох ТТЛ-елементів. 

Мікросхема К155ЛА3 виготовляється в корпусі DIP. DIP (Dual In-line 

Package) – тип корпусу мікросхем і деяких інших електронних компонентів, який 

має прямокутну форму з двома рядами штирових виводів по довгим сторонам 

(рис. 4.3). Може бути виконаний з пластика (plastic DIP, PDIP) або кераміки 

(ceramic DIP, CDIP). 
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Рис. 4.3. Зовнішній вигляд корпусу мікросхеми DIP 

 

Кількість ніжок в корпусі - 8, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 48 або 56. Відстань між 

виводами (крок): для вітчизняного стандарту 2,5 мм, закордонного – 2,54 мм (0,1 

дюйма). Ширина виводів близько 0,5 мм. Відстань між рядами 0,3 або 0,6 дюйма 

(7,62 або 15,24 міліметри). Щоб визначити знаходження першої ніжки, потрібно 

знайти на корпусі «ключик» (рис. 4.4). За «ключиком» на корпусі (якщо рухатися 

в напрямку проти годинникової стрілки) завжди розташований вивід 1. Подальша 

нумерація виводів здійснюється в напрямку проти годинникової стрілки від 1 до 

N, якщо дивитися на корпус мікросхеми зверху. 

 
Рис. 4.4. Можливі варіанти «ключиків» на корпусах мікросхем 

 

Зазвичай в позначенні DIP корпусів також вказується кількість виводів, 

наприклад, корпус мікросхеми, що має 14 виводів, може позначатися як DIP14. 

На рис. 4.5 наведені геометричні характеристики корпусу мікросхеми 

К155ЛА3. 
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Рис. 4.5. Геометричні характеристики корпусу мікросхеми К155ЛА3 

 

2. Завдання на комп’ютерний практикум 

 

1. Створити УГП логічного елементу 2І-НЕ та зберегти його у власній 

бібліотеці. 

2. Створити посадкове місце для мікросхеми К155ЛА3 в корпусі DIP. 

3. За допомогою модуля Library Executive об’єднати графічне зображення 

компоненту та посадкове місце мікросхеми К155ЛА3 для створення завершеного 

бібліотечного елементу. 

 

3. Порядок виконання комп’ютерного практикуму 

 

3.1. Створення УГП мікросхеми К155ЛА3.  

 

Запустити редактор P-CAD 2006 Schematic. Відкрити раніше збережений 

файл шаблону Template_SCH. 

Накреслити контур елементу у вигляді прямокутника розміром 8х10 мм 

(ширина - висота). 

Додати виводи елементу, використовуючи команду Place/Pin. У діалоговому 

вікні Place Pin в розділі Display ввімкнути опцію Pin Des (активувати видимість 

на схемі номерів виводів), а опцію Pin Name виключити. В розділі Length задати 

тип виводу User, вказавши довжину 5 мм. В області Display Characteristics обрати 

у всіх переліках значення None. В полі Default Pin Des та Pin Number ввести 
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цифру 1. Натиснути кнопку ОК та розмістити вивід елементу у 2,5 мм від 

верхнього краю лівої бічної грані. Аналогічно додати 2-й вивід (в полі Default Pin 

Des та Pin Number ввести цифру 2) на лівій бічній грані у 2,5 мм від її нижнього 

краю та 3-й по центру правої бічної грані (в полі Default Pin Des та Pin Number 

ввести цифру 3), змінивши для останнього опцію None у переліку Outside Edge на 

Dot.  

Викликати команду Place/Text. У діалоговому вікні в полі Text набрати 

символ &  (стиль тексту – MyStyleSCH, вирівнювання – посередині), натиснути 

кнопку Place та розмістити текст у правому верхньому куті прямокутника. 

Ввести точку прив’язки за допомогою команди Place/RefPoint та розмістити 

її на лівому краю першого виводу елементу. 

Ввести атрибути позиційного позначення RefDes над елементом та типу Туре 

під елементом. В обох випадках обрати стиль тексту MyStyleSCH з 

вирівнюванням посередині. 

Остаточний результат приведений на рис. 4.6. 

 
Рис. 4.6. УГП елементу К155ЛА3 

 

Зберегти створений символ у власну бібліотеку під іменем NAND (в 

діалоговому вікні збереження елементу в області Display включити мітки Refdes і 

Туре, а мітку Value вимкнути; включити мітку занесення інформації в бібліотеку 

як окремого елементу Create Component).  
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3.2. Створення посадкового місця типу DIP для мікросхеми К155ЛА3. 

 

Використовуючи геометричні характеристики, наведені на рис. 4.7 створити 

посадкове місце для мікросхеми К155ЛА3. 

 
Рис. 4.7. Геометричні характеристики посадкового місця мікросхеми К155ЛА3 

 

Запустити графічний редактор P-CAD 2006 PCB. Відкрити раніше 

збережений файл шаблону Template_PCB.  

Викликати команду Options/Pad Style. Створити новий стиль, який назвати 

THT_ПР1.4/1.4/0.8. Встановити наступні параметри стилю: тип контакту Thru, 

форма виводу – прямокутна (в списку Shape вибрати Rectangle), ширина (Width) 

– 1,4 мм; висота (Height) – 1,4 мм; діаметр (Diameter) – 0,8 мм.  

Зберегти нові налаштування в файлі Template_PCB, виконавши команду 

Save. 

Встановити основним кроком сітки 2,5 мм. Встановити поточним шаром Top. 

Згідно зі специфікацією мікросхеми проставити контактні площадки за 

допомогою команди Place Pad (з використанням стилю THT_КР1.4/1.4/0.8) в два 

ряди по 7 площадок в кожному: відстань між рядами – 7,5 мм, відстань між 

окремими контактними площадками в ряду – 2,5 мм (див. рис. 4.8). Виділити 

верхню ліву контактну площадку та у її властивостях змінити стиль на 

THT_ПР1.4/1.4/0.8. 

Встановити основним кроком сітки 0,5 мм. У рядку стану відкрити список 

шарів і вибрати поточним шар Top Silk. Нарисувати контури посадкового місця 

посередині в межах двох рядків контактних площадок – прямокутник розмірами 
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4,5х17 мм (перевірити, щоб товщина поточної лінії Line Width становила 0,2 мм). 

У верхній частині прямокутника нарисувати «ключ» у вигляді півкола радіусом 1 

мм (для кращого позиціонування півкола по центру верхньої частини 

прямокутника необхідно використовувати крок сітки 0,25 мм).  

Всі створені контактні площадки мають один і той же номер 0. Для 

автоматичної перенумерації контактів потрібно викликати команду 

Utils/Renumber Tool (щоб скористатися цією операцією необхідно встановити 

спочатку активним шар Top, на якому нанесені контактні площадки). В 

діалоговому вікні Utils Renumber Tool встановити режим перенумерації контактів 

(в полі Туре встановити прапорець Pad Num). Перевірити, щоб початковий номер 

контакту (Starting Number) і прирощення нумерації (Increment Value) були рівні 

одиниці. Натиснути кнопку ОК. З’явиться попередження про незворотність дії 

команди: This operation is not undoable. Continue? (Ця операція не може бути 

скасована. Продовжити?). Натиснути кнопку «Да». Після цього необхідно 

послідовно, починаючи з верхньої лівої контактної площадки, виділити 

(натисканням лівої клавіші миші) послідовно всі контактні площадки в напрямку 

проти годинникової стрілки (якщо виділення відбулось успішно, то контактні 

площадки змінять свій колір). 

Ввести точку прив’язки елементу RefPoint за допомогою команди Place 

Point, поставивши її на першій (прямокутній) контактній площадці. 

Встановити поточним шар Top Silk. Розмістити над контуром посадкового 

місця атрибут позиційного позначення RefDes з вирівнюванням посередині та 

стилем тексту MyStylePCB. В межах контуру посадкового місця вертикально 

ввести атрибут Type, для якого також застосувати стиль MyStylePCB.  

Остаточний результат показано на рис. 4.8.  

Зберегти у власну бібліотеку розроблене посадкове місце під іменем 

DIP14_W7.5_X2.5 (при збереженні включити мітку занесення інформації до 

бібліотеки як окремого елементу Create Component).  
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Рис. 4.8. Посадкове місце мікросхеми К155ЛА3 

 

3.3. Створення ТКМ мікросхеми К155ЛА3. 

 

Запустити програму Library Executive. Викликати команду Component/New. 

У вікні Component Information за допомогою команд Select Pattern та Symbol 

View вибрати раніше створені посадкове місце DIP14_W7.5_X2.5 та УГП NAND.  

У вікні Component Information заповнити наступні поля: 

• Number of Gates – ввести значення 4 (тому що мікросхема К155ЛА3 має 

чотири логічні вентилі 2І-НЕ); 

• Number of Pins – число виводів (повинно стояти число 14);  

• Refdes Prefix – ввести значення DD; 

• Component Type – обрати Normal; 

• Component Style – обрати Homogeneous; 

• Gate Numbering – обрати Numeric; 

Заповнити таблицю виводів, натиснувши на кнопку Pins View вікна 

Component Information: 

• Pad # – для мікросхеми в корпусі DIP14 виводи нумеруються від 1 до 14;  

• Pin Des – також ввести значення від 1 до 14 (номери Pad# і Pin Des повинні 

збігатися); 

• Gate # – для мікросхеми К155ЛА3, що має чотири логічні елементи 2І-НЕ, 

для виводів 1,2,3 ввести значення 1 (перша секція); для виводів 4,5,6 – 
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значення 2 (друга секція); для виводів 8,9,10 – значення 3; для виводів 

11,12,13 – значення 4; для виводів живлення 7 і 14 на даному етапі нічого не 

заносити;  

• Sym Pin# – для УГП К155ЛА3 одна секція має три виводи з номерами 1,2,3. 

Тому з виводами кожної секції (всі виводи в межах одного вентиля мають 

однаковий номер Gate#) необхідно зіставити виводи символу 1,2,3 і т.д. 

(проте треба бути уважним, тому що згідно специфікації мікросхеми 

К155ЛА3 виводи вентилів на лівій стороні мікросхеми чергуються в 

послідовності 1,2,3, а на правій – 3,1,2); 

• Pin Name – ввести імена виводів першої і останньої секцій. Імена виводів в 

секціях для багатосекційних компонентів повторюватимуться (наприклад, 

для К155ЛА3 це 1,2,3 і знову 1,2,3, але далі треба бути уважним, тому що 

згідно специфікації мікросхеми К155ЛА3 імена виводів будуть іти в 

наступній послідовності 3,1,2 і знову 3,1,2); 

• Gate Eq – у використовуваній мікросхемі К155ЛА3 всі секції еквівалентні 

(на принциповій схемі їх можна міняти місцями), тобто для кожної секції 

ввести значення 1; 

• Pin Eq – для використовуваної логічної функції 2І-НЕ входи можна міняти 

місцями один з одним в межах одного логічного вентиля, тобто для входів 

ввести значення 1, а для виходів нічого не ставити (вихід один, і міняти його 

з входами не можна). 

• Elec Type – у нашому випадку для входів задати тип виводу Input, для 

виходів – тип виводу Output, для виводів живлення обрати тип Power. При 

цьому в стовпчик Gate# автоматично буде поставлено PWR. При 

редагуванні таблиці це значення треба буде встановлювати самостійно. 

Імена виводів живлення повинні збігатися з іменами ланцюгів живлення і 

схемної землі. 

Остаточний вигляд таблиці Pins View приведений на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Заповнення таблиці виводів мікросхеми К155ЛА3 

 

Перед збереженням компонента в бібліотеці доцільно виконати команду 

перевірки Component/Validate. При виявленні помилок виводяться інформаційні 

повідомлення, наприклад: Missing Pin Des in row 1. Only ''unused'' pads are 

allowed to have а blank Pin Des. (Пропущений номер виводу в рядку 1. Лише 

невживані виводи можуть не мати інформації в графі Pin Des) або The gate 

equivalence specified in Component Information for gate 4 does not match the pin's 

gate equivalence specified in row 14 (Код логічної еквівалентності у вікні 

Component Information для секції 4 не відповідає коду логічної еквівалентності, 

вказаному в рядку 14). Якщо ж помилок не виявлено, програма повідомляє: No 

errors found! 

Після виправлення всіх помилок виконується команда збереження 

компонента в поточній бібліотеці Component/Save або Component/Save As. Проте 

перед виконанням цих команд все одно перевіряється наявність помилок, і доки 

помилки не виправлені, компонент зберегти буде неможливо. Ім’я нового 

компонента вказати К155ЛА3. 

 

4. Питання для самоконтролю 

 

1. Опишіть елементи, з яких складається УГП мікросхем. 
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2. Поясніть логічну функцію, яку виконує елемент 2І-НЕ. 

3. Опишіть характеристики мікросхеми К155ЛА3. 

4. Опишіть тип корпусу DIP. 

5. Яким чином визначається нумерація виводів в корпусах DIP? 

6. Опишіть процес створення ТКМ мікросхеми К155ЛА3. 
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Комп’ютерний практикум № 5 
РОЗРОБКА ТИПОВОГО КОМПОНЕНТНОГО МОДУЛЯ ТАЙМЕРА 555 

 

Мета роботи: ознайомитись з конструкцією та призначенням мікросхеми 

Таймер 555; створити умовне графічне позначення та посадкове місце Таймера 

555. 

 

1. Теоретичні відомості 

 

Timer 555 – аналогова інтегральна схема, універсальний таймер – пристрій 

для формування (генерації) одиночних і повторюваних імпульсів зі стабільними 

часовими характеристиками. Застосовується для побудови різних генераторів, 

модуляторів, реле часу, порогових пристроїв та інших вузлів електронної 

апаратури. Вперше випущений в 1971 році компанією Signetics під позначенням 

NE555. Функціональні аналоги оригінального NE555 випускаються в безлічі 

біполярних і КМОП-варіантів. Здвоєна версія 555 випускається під позначенням 

556, а мікросхема, в якій 4 таймери, – під позначенням 558. 

Мікросхема складається з дільника напруги з двома опорними напругами для 

порівняння, двох прецизійних компараторів (низького і високого рівнів), RS-

тригера з додатковим входом скидання, транзисторного ключа з відкритим 

колектором і вихідного підсилювача потужності для збільшення 

навантажувальної здатності. 

Мікросхема 555 дозволяє або разово видавати імпульси певної довжини, або 

видавати імпульси постійно, через задані проміжки часу. Режим роботи і 

параметри вихідного сигналу залежать від підключеної до виводів мікросхеми 

«обв'язки», яка будується з конденсатора і резисторів. 

На схемах зазвичай позначається у вигляді прямокутника з написом "G1/GN", 

який розшифровується як спеціалізований генератор, використовуваний для 

формування одиночних імпульсів або серій імпульсів.  

На рис. 5.1 наведена внутрішня будова мікросхеми NE555, яка випускається 

фірмою Fairchild Semiconductor, із вказівкою нумерації виводів та їх призначення. 
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Рис. 5.1. Внутрішня будова мікросхеми NE555 

 

На рис. 5.2 наведені геометричні характеристики корпусу мікросхеми NE555, 

яка випускається фірмою Fairchild Semiconductor. 

  

а)                                                                    б) 
Рис. 5.2. Геометричні характеристики корпусу мікросхеми NE555 (Fairchild 

Semiconductor): а) DIP; б) SO 

 

Таймер 555 найчастіше випускається в корпусі PDIP8 і SO8 (SOIC8), але 

зустрічаються й інші варіанти корпусу. Що собою представляє корпус DIP було 

описано в попередньому комп’ютерному практикумі. Тепер розглянемо тип 
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корпусу мікросхем SOIC (Small-Outline Integrated Circuit), призначений для 

поверхневого монтажу. Корпус має форму прямокутника з двома рядами виводів 

по довгим сторонам (рис. 5.3). Мікросхеми для поверхневого монтажу ще 

називаються планарними мікросхемами, ніжки яких припаюються з тієї ж сторони 

плати, де знаходиться сам корпус. Кількість ніжок і їхня нумерація – такі ж як у 

DIP . Крок виводів – 1,25 мм (вітчизняний) або 1,27 мм (закордонний). Ширина 

виводів – 0,33...0,51. 

 
Рис. 5.3. Зовнішній вигляд корпусу мікросхеми SOIC 

 

Крім скорочення SOIC для позначення корпусів цього типу можуть 

використовуватися літери SO, а також SOP (Small Outline Package) і число виводів. 

 

2. Завдання на комп’ютерний практикум 

 

1. Створити УГП мікросхеми таймера NE555.  

2. Створити посадкові місця для мікросхеми таймера NE555 в корпусах DIP 

та SOIC. 

3. Об’єднати УГП та посадкові місця таймера NE555 для створення 

завершених бібліотечних компонентів. 

 

 



98 
 

3. Порядок виконання комп’ютерного практикуму 

 

3.1. Створення УГП таймеру NE555.  

 

Запустити редактор P-CAD 2006 Symbol Editor. Відкрити раніше збережений 

файл шаблону Template_SymEd. 

Створити новий стиль тексту Style_TimesNR_6pt для форматування імен 

виводів. У вікні властивостей нового стилю активувати прапорець Allow True 

Type, після чого в полі Display активувати прапорець True Type Font. Вибрати 

шрифт Times New Roman розміром 6 пт. В меню Набор символов вибрати рядок 

Кириллический. 

Зберегти нові налаштування в файлі Template_SymEd, виконавши команду 

Save To File. 

Накреслити контур елементу за допомогою команди Place/Line у вигляді 

прямокутника розміром 20х25 мм (ширина - висота). Всередині прямокутника 

нарисувати дві вертикальні лінії на відстані 6,5 мм від кожного краю. 

Додати виводи елементу довжиною 5 мм за допомогою команди Place/Pin. 

Налаштувати відображення імен контактів (у полі Display включити мітки Pin Des 

і Pin Name). Розмістити чотири контакти з лівого боку корпусу таймера через 

кожні 5 мм та два – з правого боку на відстані 10 мм один від одного (див. рис. 

5.4). Для кожного контакту викликати підменю Pin Properties та змінити назву 

відповідно до табл. 5.1. Для імен виводів встановити стиль шрифту 

Style_TimesNR_6pt. 

Табл. 5.1. Нумерація та назви виводів таймеру 
Pin 

Number 

1 2 3 4 5 6 

Default Pin 

Des 

2 3 4 5 6 7 

Default Pin 

Name 

TRIG  OUT RST  CON THRES DIS 

 

Важливо! 

Нумерація Default Pin Des повинна відповідати нумерації виводів 

мікросхеми, яку можна подивитися в специфікації. Нумерація Pin Number – 

це внутрішня нумерація виводів символу, яка може бути довільною, проте 
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номера проставляються строго від 1 до кількості виводів на УГП. Інакше при 

збереженні символу компоненту система виведе повідомлення про помилку. 

Найкращий випадок, коли нумерація Default Pin Des співпадає з Pin Number, 

проте це не завжди можливо. Наприклад, для схеми NE555 перший вивід – це 

земля, а восьмий – живлення. На УГП ці виводи не показуються (не 

встановлюються), проте при створенні ТКМ вони обов’язково мають бути 

враховані. Тоді виходить, що 1-го і 8-го номеру немає на УГП, а буде показано 

всього лише 6 виводів. Для цих виводів довільно встановлюється внутрішня 

нумерація Pin Number від 1 до 6 (в таблиці 5.1 показаний один з можливих 

варіантів), хоча в нумерації Default Pin Des не буде 1 і 8. Якою б не була 

внутрішня нумерація Pin Number вона завжди має бути узгоджена в 

подальшому з нумерацією Default Pin Des при створенні ТКМ. 

 

Викликати команду Place/Text. У діалоговому вікні в полі Text набрати 

літеру G (стиль тексту – MyStyleSCH, вирівнювання – посередині), натиснути 

кнопку Place та розмістити текст у верхній частині основного поля УГП. 

Ввести точку прив’язки елементу за допомогою команди Place/Ref Point та 

розмітити її на першому контакті. 

Ввести атрибути позиційного позначення RefDes над елементом та типу Туре 

під елементом. В обох випадках обрати стиль тексту MyStyleSCH з 

вирівнюванням посередині. 

Остаточний результат приведений на рис. 5.4. 

 

Рис. 5.4. УГП таймера NE555 
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Зберегти створений символ у власну бібліотеку під іменем Timer_555 

(включити мітку занесення інформації в бібліотеку як окремого елементу Create 

Component) 

 

3.2. Створення посадкового місця для мікросхеми NE555. 

 

Використовуючи геометричні характеристики, наведені на рис. 5.5 створити 

посадкове місце для мікросхеми NE555. 

 
Рис. 5.5. Геометричні характеристики посадкового місця мікросхеми NE555: а) в 

корпусі DIP8; б) в корпусі SO8 

 

Запустити графічний редактор P-CAD Pattern Editor. Викликати команду 

Options/Configure. У діалоговому вікні Options Configure включити міліметри як 

основну систему одиниць (в області Units активувати прапорець «mm») та 

встановити розмір робочого поля в області Workspace Size 300 на 300 мм.  

Викликати команду Options/Grids. У діалоговому вікні Options Grids 

встановити нову сітку графічного редактора з кроком, рівним 0,5 мм (в області 

Grid Spacing ввести 0,5 та натиснути на кнопку Add), 1 мм, 1,25 мм, 1,27 мм, 2 мм, 

2,5 мм та 2,54 мм.  
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Створити новий стиль тексту, для чого виконати команду Options/Text Style. 

В діалоговому вікні Options Text Style натиснути кнопку Add, після чого ввести 

ім’я стилю MyStylePCB в рядку Style Name. У вікні властивостей нового стилю 

активувати прапорець Allow True Type, після чого в полі Display активувати 

прапорець True Type Font. Далі в тому ж вікні натиснути кнопку Font. У новому 

вікні, що відкрилось, встановити шрифт Times New Roman розміром 6 пт, а за 

допомогою випадаючого меню Набор символов вибрати рядок Кириллический. 

Зберегти зміни, натиснувши на кнопку ОК. 

Додати нові товщини ліній для рисування контурів посадкових місць. 

Викликати команду Options/Current Line. У діалоговому вікні Options Current 

Line в полі Line Width набрати значення 0,1 мм та натиснути на кнопку Add. Таким 

же чином додати товщину лінії 0,2 мм. 

Створити нові стилі контактних отворів. Викликати команду Options/Pad 

Style. У діалоговому вікні створити новий стиль круглих контактних отворів, 

натиснувши на кнопку Copy, та привласнивши новому стилю ім’я 

THT_КР1.4/1.4/0.8. Змінити створений стиль через пункт Modify (Simple): обрати 

тип контакту Thru, ширину (Width) 1,4 мм, висоту (Height) 1,4 мм та діаметр 

(Diameter) 0,8 мм (в області Hole). В списку Shape вибрати Ellipse.  

Створити ще один стиль, який назвати THT_ПР1.4/1.4/0.8. Встановити 

наступні параметри стилю: тип контакту Thru, форма виводу – прямокутна (в 

списку Shape вибрати Rectangle), ширина (Width) – 1,4 мм; висота (Height) – 1,4 

мм; діаметр (Diameter) – 0,8 мм.  

Створити новий стиль планарних контактних майданчиків SMD_ПР1.0/0.6, 

для якого обрати тип контакту Top (в полі Width ввести 1,0, в полі Height – 0,6, в 

списку Shape вибрати Rectangle).  

Зберегти нові налаштування в файлі Template_PatEd, виконавши команду 

Save to File As. 

 

3.2.1. Створення посадкового місця під корпус DIP. 

Запустити майстер створення посадкового місця Pattern Wizard, натиснувши 

піктограму  в панелі інструментів редактора P-CAD Pattern Editor або за 

допомогою команди Pattern/Pattern Wizard.  

З правого боку екрану майстру Pattern Wizard у діалоговому вікні заповнити 

наступні поля: 
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• Pattern Type - тип корпусу компонента. Можливі 3 варіанти: DIP - корпус з 

дворядним розташуванням планарних або штирових виводів; QUAD - 

прямокутний корпус з розташуванням виводів по периметру; ARRAY - 

корпус «масив виводів». Вибрати тип корпусу DIP. 

• Number Of Pads Down - число виводів по вертикалі (Для корпусу типу DIP 

вказується загальне число виводів). Ввести значення 8. 

• Number Of Pads Across - число виводів по горизонталі. Редагування поля 

можливе лише для корпусів типу QUAD і ARRAY. 

• Pad To Pad Spacing (On Center) - відстань між центрами контактних 

майданчиків. Ввести значення 2,54 мм. 

• Pattern Width - відстань між рядами контактних майданчиків по вертикалі. 

У нашому випадку для заданої мікросхеми відстань становить 7,62 мм. 

• Pattern Height - відстань між рядами контактних майданчиків по 

горизонталі. Для корпусу типу DIP поле недоступне. 

• Pad 1 Position - положення першого (ключового) виводу. Для корпусів типу 

DIP вказується перший вивід. 

• Pad Style (Pad 1) - стиль першого контактного майданчика. Компоненти з 

штировими виводами зазвичай мають квадратний майданчик для першого 

виводу і круглий – для останніх. Обрати стиль прямокутного контактного 

майданчика THT_ПР1.4/1.4/0.8. 

• Pad Style (Other) - стиль контактних майданчиків інших виводів 

компонента. Обрати стиль круглого контактного майданчика 

THT_КР1.4/1.4/0.8. 

• Silk Screen - якщо опція вибрана, то дозволяється виконання графічного 

малюнка проекції корпусу мікросхеми на плату. Оскільки в нашому випадку 

передбачається виконання графічного зображення, то опція має бути 

встановлена. 

• Silk Line Width - товщина лінії, якою зображується корпус компонента. 

Встановити значення 0,2 мм. 

• Silk Rectangle Width і Silk Rectangle Height - відповідно ширина і висота 

прямокутника, що позначає корпус компонента. Занести значення 5 мм і 10 

мм відповідно. 

• Notch Type - тип зображення ключа на корпусі компонента. Обрати 

значення Arc – півколо. 
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Завершити опис компоненту натисканням кнопки Finish. 

Доопрацювання корпусу здійснюється стандартними засобами графічного 

редактора P-CAD Pattern Editor.  

Для атрибутів позиційного позначення RefDes і типу Type встановити стиль 

тексту MyStylePCB з вирівнюванням посередині.  

Остаточний результат представлений на рис. 5.6. 

 
Рис. 5.6. Посадкове місце для таймеру в корпусі DIP 

 

Зберегти створене посадкове місце під іменем DIP8_W7.62_X2.54. 

 

3.2.2. Створення посадкового місця під корпус SO. 

Повністю видалити попереднє посадкове місце. Знову запустити майстер 

створення посадкового місця Pattern Wizard. 

З правого боку екрану майстру Pattern Wizard у діалоговому вікні заповнити 

наступні поля: 

• Pattern Type – DIP.  

• Number Of Pads Down – ввести значення 8. 

• Pad To Pad Spacing (On Center) – ввести значення 1,270 мм. 

• Pattern Width – ввести значення 5,7 мм. 

• Pad 1 Position – для корпусів типу DIP (або SOIC) вказується перший вивід. 

• Pad Style (Pad 1) – обрати стиль SMD_ПР1.0/0.6.  
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• Pad Style (Other) – обрати стиль SMD_ПР1.0/0.6. 

• Silk Screen – активувати прапорець. 

• Silk Line Width – ввести значення 0,1 мм 

• Silk Rectangle Width і Silk Rectangle Height – ввести значення 4 мм і 5 мм 

відповідно. 

• Notch Type – обрати значення Arc. 

Підтвердити введені дані натисненням на кнопку Finish. Відредагувати 

створене посадкове місце, встановивши для атрибутів позиційного позначення 

RefDes і типу Type стиль тексту MyStylePCB з вирівнюванням посередині.  

Остаточний результат приведений на рис. 5.7. 

 
Рис. 5.7. Посадкове місце для таймеру в корпусі SO 

 

Перевірити створене посадкове місце на наявність помилок натисненням на 

піктограму  на головній панелі. Зберегти створене посадкове місце під іменем 

SO8_W5.7_X1.27. 

 

3.3. Створення ТКМ мікросхеми таймеру NE555. 

 

Запустити програму Library Executive. Викликати команду Component/New. 

У вікні Component Information за допомогою команд Select Pattern та Symbol 

View вибрати раніше створені посадкове місце DIP8_W7.62_X2.54 та УГП 

Timer_555.  
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У вікні Component Information заповнити наступні поля: Number of Gates – 1; 

Refdes Prefix – DD; Component Type – Normal; Component Style –Homogeneous; 

Gate Numbering – Numeric. 

Заповнити таблицю виводів, натиснувши на кнопку Pins View: 

• Pad # – послідовно від 1 до 8; 

• Pin Des – послідовно від 1 до 8 (номери Pad # і Pin Des повинні збігатися); 

• Gate # – для виводів від 2 до 7 задати цифру 1 (для виводу 1 і 8 на даному 

етапі нічого не заносити). 

• Sym Pin # – ввести номера виводів, що відповідає нумерації Pin Number, яка 

була проставлена при створенні УГП символу; 

• Pin Name – ввести імена виводів згідно табл. 5.1, а для виводу 1 ввести GND, 

для виводу 8 – Vcc; 

• Gate Eq – для виводів від 2 до 7 задати цифру; 

• Pin Eq – залишити незаповненим; 

• Elec Type – вибрати для виводів 1 і 8 значення Power, а для всіх інших 

виводів – Unknown.  

Повернутися до стовпика Gate # і вписати PWR для виводів 1 і 8. 

Остаточний вигляд таблиці Pins View приведений на рис. 5.8. 

 

Рис. 5.8. Заповнення таблиці виводів мікросхеми NE555 

 

Згідно специфікації фірми Fairchild Semiconductor мікросхема таймеру в 

корпусі DIP8 має назву NE555N, тому саме під таким ім’ям і зберегти компонент.  
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Після збереження таймеру в корпусі DIP8, розробити ТКМ таймеру в корпусі 

SO8. Для цього у вікні Component Information за допомогою команди Select 

Pattern вибрати посадкове місце SO8_W5.7_X1.27, а УГП залишити тим же.  

Заповнити всі поля та таблицю виводів таким же чином, як і для 

попереднього ТКМ. Зберегти новий ТКМ під іменем NE555D, що відповідає назві 

мікросхеми таймеру в корпусі SO8. 

 

4. Питання для самоконтролю 

 

1. Опишіть призначення таймеру 555. 

2. Поясніть принцип роботи таймеру 555. 

3. Наведіть приклади застосування таймеру 555. 

4. Поясніть, що собою представляє тип корпусу SOIC. 

5. Поясніть, в чому відмінність між Default Pin Des та Pin Number. 
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Комп’ютерний практикум № 6 
РОЗРОБКА ТИПОВИХ КОМПОНЕНТНИХ МОДУЛІВ ОПЕРАЦІЙНИХ 

ПІДСИЛЮВАЧІВ LMH6714MF ТА AD642  

 

Мета роботи: ознайомитись з теорією операційних підсилювачів; створити 

умовне графічне позначення операційного підсилювача; ознайомитись з 

конструкцією та призначенням мікросхем операційних підсилювачів LMH6714MF 

та AD642; побудувати посадкові місця для зазначених мікросхем. 

 

1. Теоретичні відомості 

 

Операційний підсилювач (ОП) – це електронний підсилювач напруги з 

високим коефіцієнтом підсилення, що має диференціальний вхід і зазвичай один 

вихід. Напруга на виході може перевищувати різницю напруг на входах в сотні 

або навіть тисячі разів. 

Основне призначення ОП – побудова схем з точно синтезованою 

передавальною функцією, яка залежить практично тільки від властивостей 

ланцюга зворотного зв'язку. На основі ОП створюються прецизійні масштабуючі 

підсилювачі, генератори сигналів, генератори функцій, стабілізатори напруги і 

струму, активні частотні фільтри, логарифмувальні підсилювачі, інтегратори та 

диференціатори і т.д. 

ОП зазвичай живляться від симетричних джерел, що забезпечують однакові 

за величиною позитивну і негативну напруги +Uп, -Uп щодо нульового проводу 

("землі"). Для більшості сучасних ОП напругу живлення можна змінювати в 

досить широких межах від ±3 В до ±18 B. 

ОП випускаються як у вигляді окремих інтегральних мікросхем, так і можуть 

бути складовою частиною багатьох спеціалізованих аналогових мікросхем. 

Як і всі радіодеталі ОП позначаються на схемах за допомогою умовних 

графічних позначень. Позначення можуть бути досить різноманітні, хоча, 

загалом, означають одне і те ж. На рис. 6.1 представлені типові приклади УГП 

операційних підсилювачів. 
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Рис. 6.1. Приклади УГП операційних підсилювачів 

 

ОП випускаються в найрізноманітніших корпусах. Приклади деяких типів 

корпусів представлені на рис. 6.2-6.5. 

 
Рис. 6.2. Зовнішній вигляд ОП в корпусі TO-99 

 

 
Рис. 6.3. ОП в корпусі DIP 
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Рис. 6.4. ОП в корпусі SIP 

 

 
Рис. 6.5. ОП в корпусі SOIC, TSSOP, SOT, LCC, LFCSP 

 

2. Завдання на комп’ютерний практикум 

 

1. Створити загальне УГП операційного підсилювача. 

2. Створити посадкове місце для мікросхеми операційного підсилювача 

AD642 в корпусі TO-99 і посадкове місце для мікросхеми LMH6714MF в корпусі 

SOT-23-5. 

3. Об’єднати УГП та відповідні посадкові місця мікросхем LMH6714MF та 

AD642 для створення завершених бібліотечних компонентів. 

 

3. Порядок виконання комп’ютерного практикуму 

 

3.1. Створення УГП операційного підсилювача.  

 

Запустити редактор P-CAD 2006 Symbol Editor. Відкрити раніше збережений 

файл шаблону Template_SymEd. 
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Накреслити контур елементу за допомогою команди Place/Line у вигляді 

прямокутника розміром 15х20 мм (ширина-висота). Всередині прямокутника 

нарисувати дві вертикальні лінії на відстані 5 мм від кожного краю. 

Додати виводи елементу довжиною 5 мм за допомогою команди Place/Pin. 

Налаштувати відображення імен контактів (у полі Display включити мітки Pin Des 

і Pin Name). Розмістити два контакти з лівого боку контуру операційного 

підсилювача на відстані 10 мм один від одного (див. рис. 6.6) та один вивід – по 

центру контуру справа. Для кожного контакту викликати підменю Pin Properties 

та змінити назву відповідно до табл. 6.1 (поле Default Pin Des для всіх виводів 

залишити пустим). Для імен виводів встановити стиль шрифту 

Style_TimesNR_6pt. 

Табл. 6.1. Нумерація та назви виводів ОП 

Pin Number 1 2 3 

Default Pin Des    

Default Pin Name IN- IN+ OUT 

 

Викликати команду Place/Arс, за допомогою якої накреслити коло радіусом 

0,75 мм. Коло розмістити на перетині виводу 1 та контуру елементу. 

Викликати команду Place/IEEE Symbol. У діалоговому вікні вибрати пункт 

Amplifier (Підсилювач), після чого натиснути кнопку ОК та розмістити символ 

підсилювача у верхній частині основного поля УГП.  

Ввести точку прив’язки елементу за допомогою команди Place/Ref Point та 

розмітити її на першому контакті. 

Ввести атрибути позиційного позначення RefDes над елементом та типу Туре 

під елементом. В обох випадках обрати стиль тексту MyStyleSCH з 

вирівнюванням посередині. 

Остаточний результат приведений на рис. 6.6. 
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Рис. 6.6. УГП операційного підсилювача 

 

Зберегти створений символ у власну бібліотеку під іменем SYM_OP_AMP 

(мітку занесення інформації в бібліотеку як окремого елементу Create Component 

НЕ включати). 

 

3.2. Створення посадкового місця для мікросхеми в корпусі TO-99. 

 

Використовуючи геометричні характеристики, наведені на рис. 6.7 створити 

посадкове місце для мікросхеми AD642. 

 
Рис. 6.7. Геометричні характеристики посадкового місця мікросхеми AD642 
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Запустити графічний редактор P-CAD Pattern Editor. Завантажити файл з 

налаштуваннями Template_PatEd. 

Встановити основним кроком сітки 0,1 мм. Встановити поточним шаром Top. 

За допомогою команди Place Arc (товщина лінії 0,2 мм) нарисувати коло радіусом 

2,6 мм, яке використовуватиметься для установки контактних отворів. Згідно 

геометричних характеристик, показаних на рис. 6.7, за допомогою команди Place 

Pad встановити 8 контактних отворів, стиль яких THT_КР1.4/1.4/0.8. Після 

установки отворів коло можна видалити. Пронумерувати отвори згідно 

специфікації, що показана на рис. 6.7. Встановити стиль першого отвору 

THT_ПР1.4/1.4/0.8. 

Вибрати поточним шар Top Silk. Нарисувати контур посадкового місця у 

вигляді кола радіусом 3,7 мм, який охоплює зображення контактних отворів. 

Зверху нарисувати за допомогою команди Place Line (товщина лінії 0,2 мм) 

«ключ» розмірами 1х0,8 мм.  

Ввести точку прив’язки елементу RefPoint за допомогою команди Place 

Point, поставивши її в центрі кола. 

Розмістити над контуром посадкового місця атрибут позиційного позначення 

RefDes, під контуром ввести атрибут Type. Для обох атрибутів встановити стиль 

тексту MyStylePCB з вирівнюванням посередині  

Остаточний результат показано на рис. 6.8.  

 
Рис. 6.8. Посадкове місце мікросхеми в корпусі TO-99 
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Зберегти у власну бібліотеку розроблене посадкове місце під іменем 

PAT_TO-99 (при збереженні включити мітку занесення інформації до бібліотеки 

як окремого елементу Create Component). 

 

3.3. Створення посадкового місця для мікросхеми в корпусі SOT-23-5. 

 

Використовуючи набуті при виконанні попередніх комп’ютерних 

практикумів знання нарисувати посадкове місце для електронного компоненту в 

корпусі SOT-23-5 згідно геометричних розмірів корпусу, наведених на рис. 6.9. 

 
Рис. 6.9. Геометричні розміри корпусу та рекомендації до геометричних розмірів 

посадкового місця SOT-23-5 (згідно datasheet на мікросхему LMH6714) 

 

Зберегти у власну бібліотеку розроблене посадкове місце під іменем 

PAT_SOT-23-5 (при збереженні включити мітку занесення інформації до 

бібліотеки як окремого елементу Create Component). 
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3.4. Створення ТКМ мікросхеми LMH6714MF та AD642. 

 

На рис. 6.10 показана конфігурація виводів мікросхеми AD642 в корпусі 

TO- 99 згідно її специфікації. 

 
Рис. 6.10. Конфігурація виводів мікросхеми AD642 

 

Запустити програму Library Executive. Викликати команду Component/New. 

У вікні Component Information за допомогою команд Select Pattern та Symbol 

View вибрати раніше створені посадкове місце PAT_TO-99 та УГП 

SYM_OP_AMP.  

З урахуванням набутих навичок заповнити всі поля у вікні Component 

Information, враховуючи, що мікросхеми операційних підсилювачів належать до 

аналогових мікросхем. 

Також самостійно заповнити таблицю виводів, натиснувши на кнопку Pins 

View. При заповненні таблиці використовувати конфігурацію виводів, наведену 

на рис. 6.7. 

Перевірити компонент на наявність помилок, після чого зберегти його під 

іменем AD642.  

На рис. 6.11 показана конфігурація виводів мікросхеми LMH6714MF в 

корпусі SOT-23-5 згідно її специфікації. 
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Рис. 6.11. Конфігурація виводів мікросхеми LMH6714MF 

 

Використовуючи програму Library Executive об’єднати УГП SYM_OP_AMP 

та посадкове місце PAT_SOT-23-5. Таблицю виводів заповнити самостійно. 

Зберегти компонент під іменем LMH6714MF . 

 

4. Питання для самоконтролю 

 

1. Поясніть, що таке операційний підсилювач? 

2. Що таке зворотній зв'язок і яких типів він буває? 

3. З якою метою в підсилювачах використовують зворотній зв'язок? 

4. Які схеми можна побудувати на основі операційних підсилювачів? 

5. Опишіть, в яких корпусах випускаються операційні підсилювачі. 

6. Опишіть процес розробки ТКМ операційного підсилювача. 
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Комп’ютерний практикум № 7 
РОЗРОБКА ТИПОВИХ КОМПОНЕНТНИХ МОДУЛІВ З’ЄДНУВАЧІВ ТА 

РОЗ’ЄМІВ 

 

Мета роботи: ознайомитись з різними типами з’єднувачів та роз’ємів; 

створити їх УГП та посадкові місця; розробити типові компонентні модулі 

з’єднувачів та роз’ємів. 

 

1. Теоретичні відомості 

 

Відповідно до вимог правил проектування радіоелектронних систем 

необхідно, щоб плата підключалась куди-небудь за допомогою роз’ємів або 

з’єднувачів. Роз’єми можуть бути самих різних видів. Їх конструкція визначається 

числом одночасно комутованих електричних ланцюгів, частотами сигналів в 

комутованих ланцюгах. Для комутації ланцюгів з низькочастотними 

електричними сигналами застосовуються штирові роз’єми, а ланцюгів з 

високочастотними сигналами – коаксіальні роз’єми. 

Позначення з’єднувачів на електричних схемах регламентовано ГОСТ 2.755-

87 і ГОСТ 2.702-75. 

Елементарний роз’єм складається з штиря і гнізда (рис. 7.1). При цьому штир 

на схемах зображують стрілкою з кутом розхилу 90°, а гніздо – у вигляді 

«рогатки». Роз’єму привласнюється власне позначення на кресленні, всі ланцюги 

нумеруються і підписуються. Код роз’ємного з’єднувача – латинська літера X. 

При зображенні штирів і гнізд в різних частинах схеми в позиційне позначення 

перших вводять літеру Р (наприклад, ХР1), других – S (наприклад, XS1). 

 
а)                        б) 

Рис. 7.1. Зображення роз’ємів: а) штир, б) гніздо 

 



117 
 

Належність штирів або гнізд до одного багатоконтактного з’єднувача 

показують на схемах лінією механічного зв’язку та нумерацією відповідно до 

нумерації на самих з’єднувачах (рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2. Зображення багатоконтактного з’єднувача 

 

Коаксіальний роз’єм відтворюють на схемі у вигляді кола зі сполученим по 

дотичній відрізком спрямованим в бік штиря і гнізда (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3. Коаксіальний роз’єм 

 

Електричні ланцюги можуть бути пов’язані також клемами з гвинтовими або 

пружними затискачами і т.д. Такі розбірні з’єднання позначають на схемах 

літерами XT, а зображують невеликим колом діаметром 2 мм (рис. 7.4). 

 
Рис. 7.4. Позначення клемних з’єднувачів 

 

Якщо схема має вхідні і вихідні ланцюги, то їх характеристики, а також 

адреси їх зовнішніх підключень рекомендується записувати в таблиці, що 

поміщаються замість УГП вхідних і вихідних елементів – з’єднувачів, плат тощо. 

Стандарти не регламентують розміри граф таблиці УГП багатоконтактного 

роз’єму, тому розробник може сам визначати ці розміри, орієнтуючись на розмір 

використовуваного шрифта. Приблизний вигляд УГП багатоконтактного роз’єму 

представлений на рис. 7.5 (розміри вказані для прикладу). 
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Рис. 7.5. УГП багатоконтактного роз’єму 

 

У практиці розробки електричних схем можуть бути два способи зображення 

з’єднувачів: 

1. УГП з’єднувача на схемі зображується повністю, тобто з усіма його 

контактами (неподільний символ). Таке УГП розробляється як єдиний 

об’єкт, на схему наноситься (рисується) повністю, а в конструкції йому 

відповідає певне посадкове місце. Даний варіант зазвичай 

використовується для з’єднувачів з невеликою кількістю контактів; 

2. УГП зображуються (наносяться) у вигляді загальної таблиці або окремо, 

але тільки для використаних в даній схемі контактів (роздільний або 

складовою символ). В цьому випадку розробляється одиничний символ 

тільки для одного контакту, а на кожній конкретній схемі формується 

таблиця, що складається з необхідної кількості рядків. Як варіант, 

можливо розміщувати дані символи у вигляді роздільних груп в будь-яких 

частинах схеми (навіть на різних аркушах). Цей варіант поширений для 

з’єднувачів з великою кількістю контактів.  

Обидва варіанти рівноцінно використовуються при рисуванні електричних 

схем, причому можуть зустрічатися одночасно в одній схемі. Розробка символів 

з’єднувачів для зазначених способів зображення на схемі істотно відрізняються, 

про що буде описано окремо. 

Розглянемо деякі найбільш поширені типи роз’ємів і з’єднувачів, що 

використовуються при проектуванні плат різноманітних приладів. 

Роз’єм PLS – N-контактна дворядна штирова лінійка (вилка) для пайки на 

друковану плату (рис. 7.6). Кількість контактів N варіюється від 1 до 40. При 

необхідності лінійка PLS може бути розділена на відрізки меншого розміру. 
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Рис. 7.6. Роз’єм типу PLS 

 

Клемна колодка являє собою механічний затискач (кліть) в пластиковому 

корпусі або без нього. Залежно від типу затиску, клема може бути оснащена 

гвинтами, металевою пластиною, або пружиною для фіксації провідника. 

Провідник встановлюється в затискну кліть, фіксується всередині. Далі, в 

залежності від призначення клемника, в нього або встановлюється ще кілька 

провідників для створення мережі, або клемник монтується на друковану плату 

або DIN-рейку. 

На рис. 7.7 представлена клема для підключення двох дротів KF301-2Р. 

 
Рис. 7.7. Клема KF301-2P 

 

Для підведення живлення на плату використовують різноманітні гнізда 

живлення. На рис. 7.8 представлено поширене гніздо живлення DS-210. 
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Рис. 7.8. Гніздо живлення для монтажу на плату DS-210 

 

Для передачі сигналів і з’єднання різноманітних радіоелектронних пристроїв 

(генераторів, осцилографів) використовуються кабелі з роз’ємами BNC. 

З’єднувач / роз’єм / коннектор BNC (BNC - абревіатура від англ. Bayonet 

Neill-Concelman) – електричний роз’єм з байонетною фіксацією. Названий на 

честь розробників: Пола Нейла (англ. Paul Neill) з лабораторії «Bell Labs» і Карла 

Концельмана (англ. Carl Concelman) з фірми «Amphenol». Використовується для 

підключення коаксіального кабелю з хвильовим опором 50 Ом або 75 Ом і 

діаметром до 8 мм. Втрати в такому роз’ємі зазвичай не перевищують 0,3 дБ. 

Кабельному роз’єму – штекеру відповідає приладовий роз’єм – гніздо, що 

встановлюється або на корпусі приладу, або монтується на плату (рис. 7.9). 

 
Рис. 7.9. Роз’єм BNC (гніздо) для монтажу на плату 

 

Зауваження! 

Ряд елементів, що монтуються на друковані плати (наприклад, роз’єм 

BNC), вимагають при своєму монтажі на друковані плати, крім монтажних 

(металізованих) отворів, ще й додаткові отвори. Це можуть бути кріпильні 

отвори, як правило, гладкі неметалізовані, або металізовані отвори, що 

з’єднуються із загальною земляною шиною, в які запаюються виводи, 
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з’єднані з екраном елемента. Нерідко в якості кріпильних використовуються 

металізовані отвори, електрично ні з чим не з’єднані. 

 

2. Завдання на комп’ютерний практикум 

 

1. Створити УГП багатоконтактного роз’єму на 2 та 4 виводи.  

2. Створити посадкові місця для роз’єму PLS-2, PLS-4, клеми KF301-2P, 

роз’єму BNC, використовуючи геометричні характеристики, наведені на рис. 7.10-

7.12. За необхідності створити нові стилі контактних площадок. 

3. Об’єднати УГП та посадкові місця PLS-2, PLS-4, KF301-2P, DS-210, BNC 

для створення завершених бібліотечних елементів. 

 
Рис. 7.10. Геометричні розміри роз’єму типу PLS 

 

 
Рис. 7.11. Геометричні розміри та розміри посадкового місця клеми KF301-2P 
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Рис. 7.12. Геометричні розміри та розміри посадкового місця роз’єму BNC для 

монтажу на плату 

 

3. Порядок виконання комп’ютерного практикуму 

 

3.1. Створення УГП багатоконтактних роз’ємів.  

 

Створіть символ роз’єму на два контакти з виводами розташованими 

праворуч від роз’єму (рис. 7.13а). Геометричні розміри взяти з рис. 7.5. 

Заповнювати імена ланцюгів не треба. Це необхідно робити в процесі 

проектування. Імена виводів (Pin Name) необхідно зробити видимими. Ввести 

атрибути позиційного позначення RefDes, обравши стиль тексту MyStyleSCH з 

вирівнюванням посередині. Текст «Ланцюг» написати з використанням команди 

Place Text (розмір шрифту для кращого відображення підібрати самостійно). 



123 
 

   
а)                                                               б) 

Рис. 7.13. УГП вхідних роз’ємів: а) на два входи, б) на чотири входи 

 

Зберегти створений УГП під іменем SYM_CONNECTOR-2_INPUT. 

Аналогічно створити УГП роз’єму на 4 контакти (рис. 7.13б) і зберегти під 

назвою SYM_CONNECTOR-4_INPUT. 

Створіть символ роз’єму на два і чотири контакти з виводами розташованими 

ліворуч від роз’єму аналогічно описаному вище (рис. 7.14). 

    

а)                                                             б) 
Рис. 7.14. УГП вихідних роз’ємів: а) на два виходи, б) на чотири виходи 

 

Зберегти під іменем SYM_CONNECTOR-2_OUTPUT і 

SYM_CONNECTOR-4_OUTPUT відповідно. 
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3.2. Створення ТКМ роз’єму PLS.  

 

Запустити графічний редактор P-CAD Pattern Editor. Завантажити файл з 

налаштуваннями Template_PatEd. Встановити поточним шаром Top. 

За допомогою команди Place/Pad розмістити дві контактні площадки (стиль 

THT_КР1.4/1.4/0.8), відстань між центрами яких повинна становити 2,54 мм. 

Верхня контактна площадка має номер 1 (причому її контур прямокутний), нижня 

– 2. При поточному шарі Top Silk намалювати прямокутник, що охоплює 

контактні площадки (рис. 7.15а). Стиль тексту атрибутів – MyStylePCB. 

    

а)                                                             б) 
Рис. 7.15. Посадкові місця для роз’єму PLS: а) два контакти, б) чотири контакти 

 

Зберегти посадкове місце у власну бібліотеку під назвою PAT_PLS-2. 

Аналогічно створити посадкове місце для чотирьохконтактного роз’єму PLS 

і зберегти його під назвою PAT_PLS-4. 

Створити ТКМ роз’єму з використанням Library Executive. Об’єднати 

посадкові місця окремо з УГП вхідних і вихідних роз’ємів. У вікні Component 

Information в полі Refdes Prefix для кожного випадку вводити X. Самі компоненти 

назвати PLS-2IN, PLS-2OUT, PLS-4IN, PLS-4OUT. 
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3.3. Створення ТКМ клеми KF301-2P.  

 

В редакторі P-CAD 2006 Symbol Editor нарисувати УГП клеми (рис. 7.16). 

Діаметр кола – мм, довжина ліній – 5 мм. Довжина виводів повинна становити 5 

мм. Відстань між виводами – 5 мм. Стиль тексту атрибутів – MyStyleSCH. 

Зберегти УГП під іменем SYM_KLEMA . 

 
Рис. 7.16. УГП клеми 

 

В редакторі P-CAD Pattern Editor нарисувати посадкове місце клеми (рис. 

7.17), використовуючи геометричні розміри, наведені на рис. 7.11. За необхідності 

розробити нові стилі контактних площадок для даного компоненту. Стиль тексту 

атрибутів – MyStylePCB. Контури посадкового місця нарисувати приблизно. Ліва 

контактна площадка має номер 1 (контур - прямокутний), права – 2. Зберегти 

посадкове місце під іменем PAT_KF301-2P. 

 
Рис. 7.17. Посадкове місце клеми KF301-2P 

 

Створити ТКМ клеми з використанням Library Executive. Назва компоненту 

KF301-2P, Refdes Prefix – XT . 
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3.4. Створення ТКМ роз’єму BNC для монтажу на плату.  

 

В редакторі P-CAD 2006 Symbol Editor нарисувати УГП BNC-роз’єму (рис. 

7.18). Діаметр зовнішнього кола – 6 мм, діаметр внутрішнього кола – 1 мм. 

Довжина штрихів штрих-пунктирної лінії 0,5 мм. Довжина виводів повинна 

становити 5 мм. Боковий вивід має номер 1, нижній – 2. Стиль тексту атрибутів – 

MyStyleSCH. Зберегти УГП під іменем SYM_BNC. 

 
Рис. 7.18. УГП BNC-роз’єму 

 

В редакторі P-CAD Pattern Editor нарисувати посадкове місце згідно 

геометричних характеристик, представлених на рис. 7.12. За необхідності 

розробити нові стилі контактних площадок для даного компоненту. Два більших 

отвори для фіксації роз’єму також виконати як контактні площадки. Стиль тексту 

атрибутів – MyStylePCB. Контури посадкового місця нарисувати приблизно. 

Зберегти посадкове місце під іменем PAT_BNC. Кінцевий результат 

представлений на рис. 7.19. 

Створити ТКМ роз’єму BNC для монтажу на плату з використанням Library 

Executive. Назва компоненту BNC, Refdes Prefix – XW .  
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Рис. 7.19. Посадкове місце роз’єму BNC для монтажу на плату 

 

Таблицю виводів заповнити так, як показано на рис. 7.20. Отвори, що мають 

в графі Pad# номера 3 і 4, не мають металізації і не мають підключення в 

електричній схемі, оскільки вони використовуються для жорсткої фіксації роз’єму 

на платі. Для цих отворів в графі ЕІес Туре (електричне та функціональне 

призначення виводу) слід ввести Unknown (Невідомий). Інші графи залишаються 

незаповненими. 

 
Рис. 7.20. Таблиця виводів роз’єму BNC 
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4. Питання для самоконтролю 

 

1. Опишіть основні вимоги до УГП роз’ємів. 

2. Наведіть і охарактеризуйте деякі відомі вам типи роз’ємів і з’єднувачів. 

3. Опишіть процес розробки ТКМ на прикладі будь-якого роз’єму. 
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Комп’ютерний практикум № 8 
РОЗРОБКА ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ ТА ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

ІНВЕРСНОГО ДЕШИФРАТОРА 

 

Мета роботи: ознайомитись з принципами побудови принципових схем та 

розробкою на їх основі друкованих плат; розробити принципову схему інверсного 

дешифратора та виконати ручне трасування друкованої плати. 

 

1. Теоретичні відомості 

 

1.1. Рекомендації до побудови принципових схем. 

 

Принципова електрична схема – графічне зображення за допомогою умовних 

графічних і буквено-цифрових позначень (піктограм) зв’язків між елементами 

електричного пристрою. На відміну від друкованої плати не показує взаємного 

(фізичного) розташування елементів, а лише вказує на те, які елементи з якими 

з’єднуються. Зазвичай при розробці радіоелектронного пристрою процес 

створення принципової схеми є проміжною ланкою між стадіями розробки 

функціональної схеми та проектуванням друкованої плати. 

Кожен елемент принципової схеми позначається буквено-цифровим кодом. 

Основні правила позначення елементів на схемі (рис. 8.1):  

• позначення елемента наноситься вище його зображення, хоча 

припустимо нанести позначення праворуч від елемента, або взагалі де 

є вільне місце;  

• номінал елемента наноситься нижче зображення елемента, або 

припустимо під найменуванням елемента;  

• однакові елементи підписуються однаковим буквеним кодом, але 

кожен елемент має свій індивідуальний порядковий номер;  

• нумерація однакових елементів у схемі йде в порядку зверху-вниз і 

ліворуч-праворуч. 
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Рис. 8.1 Позначення елементів на принциповій схемі 

 

При великій насиченості аркуша із зображенням принципової схеми 

допускається вхідні й вихідні лінії зв’язку починати і обривати всередині аркуша. 

При цьому всім вхідним, вихідним і перерваним лініям в місці обриву 

привласнюються цифрові, буквені або буквено-цифрові позначення (над лінією, 

на рівні лінії або в розриві лінії) із вказівкою в круглих дужках адреси місця 

продовження перерваної лінії. На схемах функціональні частини допускається 

виділяти штрихпунктирною лінією. При необхідності напрямок потоків 

інформації на структурних і функціональних схемах допускається показувати 

стрілками на лініях взаємозв’язку. 

Важливими елементами будь-яких принципових схем є позначення землі, 

живлення та з’єднувачів. 

Земля в електроніці — вузол електричного кола, потенціал якого умовно 

приймається за нуль. Інакше кажучи, вся напруга в системі бере відлік від 

потенціалу землі. Вибір землі довільний, однак на практиці частіше всього за 

землю приймають один з виводів джерела живлення. При однополярному джерелі 

зазвичай землею вважають його мінусову клему, при двополярному джерелі за 

землю приймають його середню точку. 

На рис. 8.2 наведені позначення землі на схемах. 

 
Рис. 8.2. Позначення землі на схемах: а-б) з’єднання з корпусом (загальний 

провід), в) сигнальна земля, г) заземлення 

 

Загальний провід – контакт радіосхеми, що має умовний «нульовий» 

потенціал щодо решти ділянок і з’єднань схеми. Зазвичай, це вивід схеми, 
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потенціал якого або самий від’ємний щодо решти ділянок схеми (мінус живлення 

схеми), або самий додатний (плюс живлення схеми).  

Заземлення – вивід схеми, що підключається на землю. Дозволяє виключити 

можливу появу шкідливої статичної електрики, а також запобігає ураженню від 

електричного струму в разі можливого потрапляння небезпечної напруги на 

поверхні радіоприладів і блоків, яких торкається людина (особливо, якщо вона 

стоїть на мокрому ґрунті). 

Сигнальна земля — вузол електричного кола, відносно якого вимірюють 

сигнали в схемі. 

Інколи на схемах зустрічаються різні позначення загального проводу, або в 

одних випадках біля символу загального проводу ставиться позиційне позначення 

AGND або DGND. 

Різні зображення загального проводу на схемах використовуються для того, 

щоб підкреслити різницю між аналоговою та цифровою землею. Це пов’язано з 

тим, як влаштована робота аналогових та цифрових (імпульсних) мікросхем. 

Також подібне позначення вказує на те, що при проектуванні друкованої 

плати провідники аналогової і цифрової землі не будуть фізично з’єднані, а 

представляти два окремих провідники (полігони). 

 

1.2. Основні прийоми введення з’єднань в P-CAD Schematic 2006. 

 

Введення з'єднувальних провідників (електричних ланцюгів) виконується 

командою Place Wire. Їй відповідає кнопка в панелі інструментів розміщення  . 

Після активізації команди рекомендується встановити параметр зламу ліній 

Ortho=90. Для цього треба натискати гарячу клавішу <O> і дивитися в праву 

частину рядка статусу. Там циклічно будуть змінюватись значення цього 

параметра. Всього їх три: 90 (тільки прямі кути зламу), 45 (кути зламу під 90° і 

45°) і Any (довільні кути). Для схем рекомендується виставити 90.  

Введення провідника починають точно в місці контакту (жовтий квадрат), 

при цьому потрібно натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи, тягнути до 

наступної точки зламу лінії. Кожне натискання лівої кнопки відповідає зламу 

лінії. Закінчуючи провідник на іншому контакті або ділянці вже введеного 

ланцюга, треба натиснути праву кнопку миші.  
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Необхідно стежити за зникненням жовтих квадратів при введенні ланцюгів. 

Якщо жовтий квадрат (символ безпосереднього контакту) не зник, значить 

з’єднання не виконано. Причиною може бути розбіжність поточної сітки схеми і 

сітки, в якій створювався бібліотечний компонент. В цьому випадку можна 

спробувати ввести більш дрібну сітку.  

Якщо потрібно ввести точку з’єднання в місці перетину двох ділянок 

ланцюгів, то необхідно при рисуванні ділянки кола зупинитися в місці перетину з 

іншим ланцюгом і натиснути ліву кнопку миші, потім, при необхідності, 

продовжити рисування ланцюга. З’єднання між контактами можна виконувати і 

без введення провідників, якщо при введенні компонентів просто накладати один 

контакт точно на другий (що належить раніше введеному компоненту). При цьому 

також потрібно стежити за тим, щоб зникали жовті квадрати.  

Введення шин здійснюється за допомогою команди Place Bus (кнопка в 

панелі інструментів розміщення ). Використання шин дозволяє заощадити 

місце на схемах і зробити їх більш легкими для читання. Шина сама по собі нічого 

електрично не пов’язує. Вона лише є умовним графічним зображенням набору 

ізольованих проводів. Однак провідники, що входять до складу шини на різних її 

ділянках і мають однакове ім’я, вважаються приналежними до одного ланцюга. 

Іменування провідників, що входять в шину, найбільш зручно проводити за 

допомогою команди Place Port (кнопка в панелі інструментів розміщення ). 

Термін Port в даному випадку означає спеціальну табличку з ім'ям ланцюга.  

Остання необхідна операція в P-CAD Schematic – це створення списку 

з’єднань. Для цього використовують команду Utils/Generate Netlist, виконання 

якої призводить до появи нового вікна, в якому необхідно натиснути кнопку 

Netlist Filename і ввести ім’я файлу із зазначенням шляху доступу.  

 

1.3. Основні прийоми прокладання провідників в P-CAD PCB 2006. 

 

Завантаження списку з’єднань в програму P-CAD PCB виконується шляхом 

виконання команди основного меню Utils/Load Netlist. У вікні, що при цьому 

з’являється, необхідно натиснути кнопку Netlist Filename і вказати шлях доступу 

до місця розташування раніше збереженого файлу з розширенням .net. Після 

натискання кнопки ОК в робоче вікно P-CAD PCB буде вивантажено набір 

посадкових місць компонентів відповідно до принципової схеми.  
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З'єднання між контактами компонентів показуються синіми тимчасовими 

лініями (Connections), які поки що не є фізичними провідниками, а тільки 

показують необхідність прокладання мідного провідника між відповідними 

контактами.  

 

Важливо! 

Кількість корпусів компонентів може бути менше кількості зображених 

на принциповій схемі секцій компонентів, тому що в одному корпусі 

мікросхеми може міститись кілька секцій (наприклад, в корпусі мікросхеми 

К155ЛА3 містяться 4 елементи 2І-НЕ).  

 

Вивантажені на екран компоненти розташовані випадковим чином. Перед 

трасуванням необхідно впорядкувати їх розміщення і окреслити межі плати. 

Перестановки компонентів виконуються з урахуванням забезпечення мінімальної 

довжини і рівномірності щільності зв’язків. Крім того, необхідно враховувати 

особливе положення окремих компонентів (наприклад, з’єднувачів) і необхідність 

забезпечення певних зазорів між компонентами, достатніх для прокладання 

друкованих провідників. При перестановках можна використовувати гарячу 

клавішу <R> для обертання компонентів. Іноді при виборі деяких елементів на 

екрані, в умовах накладення або близькості різних елементів, спливає вікно 

альтернативного вибору, яке допомагає користувачеві визначитися з вибором 

елемента.  

Для креслення межі плати необхідно спочатку вибрати відповідний 

функціональний шар. У рядку статусу в віконці прокрутки шарів вибирають шар 

Board, після чого за допомогою команди рисування ліній (кнопка ) рисують 

прямокутні межі плати (рисунок межі плати обов’язково повинен бути 

замкненим).  

Автоматичне трасування друкованої плати виконується за допомогою 

спеціальних програм-автотрасувальників. В P-CAD 2006 автотрасувальники не 

входять до комплекту обов’язкової поставки, тому тут (якщо спеціально не 

встановлювалися автотрасувальники, такі як SPECCTRA або Situs) доведеться 

обмежитися інтерактивним трасуванням.  
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Перед виконанням трасування рекомендується зберегти вихідний файл, в 

якому ще не виконано прокладання провідників, скориставшись командою 

основного меню File/Save as...  

За замовчуванням трасування виконується в двох шарах провідників: шар на 

верхній стороні плати називається Top (червоного кольору), а на нижньому боці - 

Bottom (зеленого кольору). Перед трасуванням чергового ланцюга необхідно в 

рядку статусу виставити як поточний один із сигнальних шарів - Top або Bottom, 

а також виставити поточну ширину провідника.  

Ручне трасування виконується за допомогою команди Route/Manual (кнопка 

). Лівою кнопкою миші позначається початок провідника в заданому 

контактному майданчику, після чого, не відпускаючи кнопки, рухають курсор до 

точки зламу. У точці зламу провідника відпускають ліву кнопку миші і 

продовжують введення провідника. У кінцевій точці ланцюга натискають праву 

кнопку миші. Як тільки завершується введення провідника, відповідного 

черговому електричному зв’язку, синя лінія, що позначала цей зв’язок, зникає.  

Інтерактивне трасування виконується за допомогою команди Route/Advanced 

(кнопка ). На відміну від попередньої команди тут мається контекстне меню, 

що активується правою кнопкою миші, в якому міститься багато варіантів дій по 

прокладанні поточної траси. Поки обмежимося однією вельми корисною 

можливістю: команда Complete з цього меню дозволяє автоматично завершити 

прокладання провідника для поточного підланцюга.  

Часто при ручному прокладанні провідників доводиться встановлювати так 

звані перехідні отвори (via), які дозволяють перейти з одного шару провідників на 

інший. Для цього можна скористатися комбінацією клавіш <L> під час 

прокладання чергової траси: кожне натискання <L> вводить перехідний отвір і 

змінює шар на протилежний (Top на Bottom і навпаки). На рис. 8.3 показаний 

приклад прокладання такого провідника. 

Зазвичай, на лицьовій стороні друкованої плати (шар Top) намагаються 

розташовувати якомога менше провідників. Це необхідно для зручності монтажу. 

На зворотному боці (шар Bottom) виконують покриття металізацією якомога 

більшої частини плати. Для створення областей заливки застосуються інструмент 

Place/Соpper Pour. Переважно з’єднувати області металізації із загальним 

електродом схеми.  
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Рис. 8.3. Приклад прокладання провідника 

 

Незважаючи на те, що з першого погляду ручне прокладання провідників 

здається стомлюючим і непродуктивним порівняно з автоматичним, проте час від 

часу його застосовують. Причина в тому, що програми автоматичного трасування 

не завжди можуть врахувати всіх нюансів розміщення і прокладання провідників, 

відповідно після автоматичного трасування доводиться робити ручне, яке часто 

виявляється навіть більш трудомістким, ніж ручне прокладання провідників «з 

нуля».  

Після виконання всіх дій по прокладанню провідників необхідно зберегти 

отриманий файл з розширенням .pcb, який в подальшому може бути переданий 

технологам для виготовлення плат. 

 

1.4. Розробка принципової схеми дешифратора. 

 

Дешифратор – це пристрій, який перетворює двійковий n-розрядний код в 2n-

розрядний унітарний двійковий код. Унітарним кодом називається такий 

двійковий код, у якого стан одного двійкового розряду протилежний стану всіх 

інших розрядів, тобто якщо всі розряди дорівнюють 0, то тільки один розряд 

дорівнює 1. Таким чином, дешифратор має n входів і 2n виходів. Дешифратори 

позначаються латинськими літерами DC (декодер). Розрядність дешифратора 

рахується за кількістю вхідних змінних. Так, при n=2 дешифратор називається 

дворозрядним, при n=3 трьохрозрядним і т.д. Якщо дешифратор має 2n виходів, 

то він називається повним, в іншому випадку неповним. Наприклад, дворозрядний 

повний дешифратор може формувати на виходах один з таких кодів: 1000, 0100, 
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0010, 0001. Такий дешифратор називається дешифратором з прямими виходами. 

Якщо дешифратор формує на виході коди 0111, 1011, 1101, 1110, то він 

називається інверсним. 

В табл. 8.1 представлена таблиця істинності прямого дешифратора, а в табл. 

8.2 – інверсного. 

Табл. 8.1. Таблиця істинності двовходового повного прямого дешифратора  

Входи Виходи 

x0 x1 y0 y1 y2 y3 

0 0 1 0 0 0 

0 1 0 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 

1 1 0 0 0 1 

 

Табл. 8.2. Таблиця істинності двовходового повного інверсного дешифратора 

Входи Виходи 
x0 x1 y0 y1 y2 y3 

0 0 0 1 1 1 

0 1 1 0 1 1 

1 0 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 0 

 

Схема двовходового інверсного дешифратора наведена на рис. 8.4. 

 
Рис. 8.4. Схема двовходового інверсного дешифратора 
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Вищенаведена схема дешифратора побудована на основі логічних елементів 

2І-НЕ.  

 

2. Завдання на комп’ютерний практикум 

 

Нарисувати УГП заземлення, загального проводу та живлення на +5В 

(рис. 8.5). 

 

а)                                         б) 

Рис. 8.5. УГП: а) заземлення, б) загальний провід 

 

Нарисувати принципову схему двовходового інверсного дешифратора 

(рис. 8.4) в редакторі P-CAD Schematic з використанням позначень з’єднувачів, 

землі, живлення та шинних з’єднань. На основі цієї схеми розробити провідний 

рисунок друкованої плати в P-CAD PCB. 

 

3. Порядок виконання комп’ютерного практикуму 

 

Запустити редактор P-CAD Schematic. Завантажити файл шаблону 

Template_SCH. 

 

3.1. Створення УГП землі. 

 

За допомогою команди Place/Line накреслити три паралельні лінії довжиною 

6 мм, 4 мм та 1 мм відповідно, відстань між якими становить 1 мм. 

За допомогою команди Place/Pin нанести вивід довжиною 5 мм. У полі 

Default Pin Des встановити значення 1. В області Display Characteristics обрати у 

всіх списках області – None. Розмістити вивід перпендикулярно верхній лінії, що 

має довжину 6 мм, з точкою перетину у її центрі. 
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Ввести точку прив’язки елементу за допомогою команди Place/Ref Point та 

розмістити її на виводі символу. 

За допомогою команди Place/Attribute розмістити атрибут позиційного 

позначення Refdes над контуром елементу. Встановити стиль тексту в списку Text 

Style, рівний стилю MyStyleSCH, з вирівнюванням по центру. Розмістити атрибут 

над контуром елементу. Знову викликати команду Place/Attribute, за допомогою 

якої розмістити атрибут Type з правого боку від контуру елементу. Стиль тексту 

та вирівнювання такі ж, як і для Refdes. 

Викликати меню властивостей Properties атрибуту Refdes. Зняти виділення з 

позиції Visible, тим самим зробити даний атрибут невидимим. 

Остаточний результат приведений на рис. 8.6. 

 

Рис. 8.6. УГП елементу «земля» 

 

Зберегти створений символ у власну бібліотеку за допомогою команди 

Library/Symbol Save As. В діалоговому вікні Symbol Save As в області Display 

виключити мітки Refdes і Value, а мітку Туре та Create Component включити. B 

полі Symbol набрати ім’я елементу GROUND. У діалоговому вікні Save 

Component As в полі Component Type повинен бути вказаний тип Power. 

Позначення загального проводу створити аналогічно позначенню 

заземлення, накресливши тільки одну лінію довжиною 6 мм перпендикулярно 

виводу. Зберегти під іменем GND, включивши мітку Туре. Тип компоненту 

повинен бути Power. 

 

3.2. Створення УГП живлення. 

 

Позначення живлення створити аналогічно позначенню загального проводу, 

накресливши тільки одну лінію довжиною 6 мм перпендикулярно виводу 
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(причому на відміну від зображення загального проводу лінія повинна бути 

накреслена зверху). Зберегти елемент живлення під іменем +5В, включивши мітку 

Туре. Тип компоненту повинен бути Power. 

 

3.3. Створення принципової схеми дешифратора та провідного рисунку 

на її основи. 

 

Побудувати принципу схему, що наведена на рис. 8.7. 

Для підключення входів дешифратора використовувати роз’єм PLS-2, а для 

підключення виходів PLS-4. Для підключення живлення використовувати клему 

KF301-2P. 

 
Рис. 8.7. Принципова схема дешифратора 

 

Для встановлення портів використовують команду Place/Port. У діалоговому 

вікні установки портів (рис. 8.8) для розроблюваної схеми обрати наступні 

параметри: в полі Net Name набрати A1, встановити прапорець Increment Port 

Name, перемикач Pin Count встановити на два контакти Two Pin, довжину 

контакту (Pin Length) встановити Long, орієнтацію контакту (Pin Orientation) – 

Horizontal. 
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Рис. 8.8. Діалогове вікно установки портів 

 

Після побудови схеми в P-CAD Schematic перевірити її на помилки за 

допомогою команди Utils/ERC. Якщо помилок не виявлено, то згенерувати список 

з’єднань за допомогою Utils/Generate Netlist.  

Запустити редактор P-CAD PCB. Завантажити файл шаблону Template_PCB. 

Підключити такий же перелік бібліотек, що використовувався в P-CAD Schematic. 

Завантажити збережений раніше файл із списком з’єднань за допомогою команди 

Utils/Load Netlist. В результаті отримаємо наступне розташування компонентів і 

з’єднань між ними на платі (рис. 8.9).  

Після завантаження списку з’єднань елементи на кресленні розташовуються 

структуровано за типом елементів. Надалі необхідно розташовувати елементи 

виходячи з мінімізації довжини всіх друкованих провідників.  

Синіми лініями позначені нетрасовані з’єднання. Після виконання команд 

Edit/Nets. У вікні, що відкриється можна вибрати три можливих режими 

відображення нетрасованих з’єднань: 

• постійне відображення - прапорець встановлений навпроти 

необхідного ланцюга; 

• відображення тільки при переміщенні – сіре тло, прапорець відсутній; 

• ніколи не відображати – біле тло, прапорець відсутній. 
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Рис. 8.9. Початкове розташування компонентів і з’єднань між ними на платі 

 

Після розташування елементів виконати ручне трасування провідників в 

P- CAD PCB. Трасування всіх ланцюгів виконати доріжками товщиною 0,6 мм. 

Для ланцюгів живлення і землі використати доріжки з товщиною 0,8 мм. Список 

необхідних значень ширини провідників і геометричних ліній встановлюється за 

допомогою команди Options/Current Line. У поле Line Width вводиться необхідна 

ширина провідника і натискається кнопка Add для внесення значення в список. 

Ширина поточного провідника може вибиратися з цього списку, а також за 

допомогою рядка стану внизу вікна програми. 

Один із варіантів такого трасування наведений на рис. 8.10. 
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Рис. 8.10. Приклад трасування друкованої плати 

 

Після завершення трасування можна намалювати контур друкованої плати. 

Для цього необхідно перейти на шар Board, задати товщину лінії 0.8 мм і вибрати 

інструмент Place/Line. Далі рисується контур друкованої плати. Посадкові місця 

компонентів не повинні виходити за межі контуру плати. Інколи виникає потреба 

у кутах друкованої плати передбачити місця для отворів під гвинтове кріплення 

до корпусу приладу, а також виконати фаски заданого розміру. Отвори для 

різьбового з’єднання виконуються на шарі Board за допомогою команди 

Place/Arc. 

Для створення областей металізації необхідно перейти на шар Bottom, 

встановити товщину провідника 0.8 мм і вибрати інструмент Place/Copper Pour. 

Заливку виконують поблизу загального провідника. Після створення полігону 
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необхідно двічі клацнути по ньому мишею, після чого у відкритому вікні Copper 

Pour Properties перейти на вкладку Style. Встановити прапорець Poured (залито). 

В полі Fill Characteristics (характеристики заповнення встановити значок ). В 

полі Line Width ввести значення 0,6 мм. Також необхідно встановити параметри 

з’єднання заливки з уже існуючими ланцюгами. Для цього необхідно перейти на 

вкладку Connectivity і у випадаючому списку Net обрати ланцюг, з яким 

виконується з’єднання. 

Для перегляду розстановки елементів на платі необхідно відключити за 

допомогою команди Options/Layers всі сигнальні шари (Top і Bottom). Для цього 

їм необхідно встановити властивість Disable. Після цього на екрані будуть 

відображатися тільки несигнальному шари. 

Для перегляду тільки сигнальних шарів необхідно послідовно робити 

доступними окремо шар Top або Bottom.  

 

4. Питання для самоконтролю 

 

1. Поясніть, що таке принципова схема? 

2. Опишіть основні правила позначення елементів на схемі 

3. Поясніть, що таке земля в електроніці. 

4. Опишіть основні прийоми введення з’єднань в P-CAD Schematic 2006. 

5. Для чого використовується шина на принциповій схемі я яким чином вона 

задається в P-CAD Schematic 2006? 

6. Для чого використовується і яким чином генерується Netlist? 

7. Опишіть основні прийоми прокладання провідників в P-CAD PCB 2006. 

8. Поясніть принцип роботи дешифратора? 
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ДОДАТОК А 
Налаштування графічного редактору P-CAD Shematic. Меню. 

Основні команди 
 

Основне призначення графічного редактора P-CAD Schematic – побудова 

електричних принципових схем радіоелектронних пристроїв. 

Після запуску редактора схем P-CAD Schematic рекомендується обрати 

розмір листа схеми та налаштувати інші параметри в меню команд 

Options/Configure (рис. А.1). 

 

Рис. А.1 Налаштування конфігурації P-CAD Schematic 

 

Спочатку в графі Workspace Size обирають один із стандартних форматів 

листа схеми в американській (А, В,..., Е) або європейській (А4, A3,..., А0) 

системах. Габаритні розміри обраного листа відображаються у рядках Width 

(ширина) і Height (висота). Зверніть увагу на те, що у стандартних форматах довга 

сторона листа розташовується по горизонталі. Нестандартні розміри листа схеми 

вибираються після встановлення прапорця User. 
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Форматка листа (рамка, основний та додатковий надписи) наноситься на лист 

схеми після натискання кнопки Edit Title Sheets. Креслення форматок створюють 

заздалегідь за допомогою P-CAD Schematic та заносять у файли з розширенням 

*.TTL. За замовченням до формату А4 підключається файл A4.TTL.  

Режим введення ланцюгів та ліній встановлюють у графі Orthogonal Modes: 

90/90 Line-Line – введення ортогональних ліній, 45/90 Line-Line – введення 

діагональних ліній. При включені режиму 90/90 Line-Line лінії проводяться по 

осям координат або під довільним кутом. При включені режиму 45/90 Line-Line 

лінії проводяться по діагоналям або під довільним кутом. Рекомендується 

включати обидва режими, тоді лінії проводяться по осям координат, по 

діагоналям або під довільним кутом, що визначається додатковим натисканням 

клавіші О. Натискання клавіші F визначає при цьому характер першого сегменту 

лінії.  

В графі Units обирають систему одиниць: mil – міли (1 міл = 0,001 дюйма = 

0,0254 мм), mm – міліметри (1 мм = 40 mil), inch – дюйми (1 дюйм = 25,4 мм), 

змінити яку можна на будь-якій фазі роботи зі схемою без втрати точності. Про 

поточну систему одиниць можна судити по розмірності ширини лінії, що 

вказується в рядку станів. 

У нижній частині меню в графі Zoom Factor вказують масштаб зміни 

зображення за командами Zoom. В графі Autopan (%Display) задають зміщення 

вікна зображення (панорамування) натисканням на одну з клавіш стрілок 

(←,↑,→,↓), коли курсор розташовується на межі екрану (в процентах до розміру 

екрану, так при Autopan=50% екран зміщується у напрямку, вказаному стрілкою, 

на половину свого розміру). 

Крок сітки встановлюють у меню Option/Grids . За командою Add до переліку 

значень кроків сітки додаються нові значення. Поточне значення кроку сітки 

обирають курсором в переліку Grids або безпосередньо в рядку станів. 

В меню Options/Display на закладці Colors (рис. A.2а, A.2б) задають кольори 

різних об’єктів, стиль зображення шин та ряд інших параметрів (табл. A.1). 

Для зміни кольору будь-якого об’єкту потрібно натиснути відповідну 

клавішу та у палітрі, що відкрилася, обрати потрібний колір. 
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Табл. A.1. Пояснення елементів закладки Colors 

Item Colors Display Colors 

Wire – ланцюг Background – фон 

Part – символ компонента lxGrid – нормальна сітка 

Bus – шина (лінія групового зв’язку) 
l0xGrid – сітка з крупним кроком, в 

10 раз більшим нормального 

Junction – точка з’єднання ланцюгів 
Highlight 1 – перший виділений 

об’єкт 

Pin – вивід компонента Selection – другий обраний об’єкт 

Line – лінія Title – форматка схеми 

Poligon – полігон Wire Attr – атрибути ланцюгів 

Text – текст Part Attr – атрибути компонентів 

Open End – не під’єднаний 

(відкритий) вивід ланцюга або 

компонента 

 

 

Junction Size – задає тип зображення точок з’єднання ланцюгів (рис. A.2а). 

В закладці Miscellaneous в графі Cursor Style обирають тип курсору (рис. 

A.2б): 

Arrow – стрілка; 

Small Cross – маленький хрестик; 

Large Cross – великий хрестик. 

В графі Miscellaneous задають різноманітні параметри (рис. A.2б): 

Drag by Outline – переміщення вершин полігонів, не показуючи їх проміжних 

положень (для наочності роботи у редакторі цю опцію вмикати не 

рекомендується); 

Draft Mode – зображення контурів ліній та полігонів (не зафарбовуючи їх); 

Scroll Bars – розміщення на екрані ліній прокрутки; 

Display Open Ends – відображення не приєднаних виводів або ланцюгів. 

Натискання клавіші Defaults призначає всім параметрам значення за 

замовчуванням, ОК – внесення змін (рис. A.2б).  
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а) 

 

б) 

Рис. A.2 Налаштування параметрів відображення 

 

Наостанок в меню Options/Text Style обирають стиль тексту, що 

встановлюється за замовчуванням, та при необхідності редагують стилі 

виконання окремих надписів): 
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Default – шрифт за замовчуванням, що не масштабується (відстань між 

рядками 2,5 мм, не редагується); 

Pin Style – імена виводів компонентів; 

Part Style – імена компонентів; 

Wire Style – імена ланцюгів; 

Port Style – імена портів;  

Default TTF – шрифт за замовченням, що масштабується (шрифт Arial, 

розмір 3,17 мм, не редагується) 

Будь-який стиль призначають поточним (Current Text Style) подвійним 

натисканням по його імені. Для додання нового стиля натискають клавішу Add, 

редагування – Properties. В меню редагування шрифту обирають тип шрифту: 

Stroke Font Properties (шрифти, що не масштабуються) або True Type Font 

Properties (шрифти, що масштабуються), ім’я шрифту (Font) та його розмір. Усі 

стилі надписів зберігаються в файлі схеми. 

Решту параметрів налаштування конфігурації заносять в файл SCH.INI та 

зберігають при подальшій роботі з P-CAD Schematic. 

Основні команди, які виведені на панелі інструментів умовними 

позначеннями, представлені в табл. А.2. 

Табл. А.2. Команди панелі інструментів 

Піктограма           Еквівалентна команда Піктограма     Еквівалентна команда 

Системні команди 

    Edit/Select (обрати об’єкт) 

     File/New (створити нову схему) 

 File/Open (завантажити існуючу 

схему) 

    File/Save (зберегти файл схеми) 

    File/Print (роздрукувати схему) 

       Edit/Cut (вирізати) 

    Edit/Copy(скопіювати) 

   Edit/Past (вставити) 

  Edit/Undo (відмінити останню команду) 

  Rewire/Manual  (редагувати ланцюг ) 

 Utils/Rename NET (перейменувати 

ланцюг) 

  Edit/Measure (виміряти відстань) 

 View/Zoom Windows (вивести 

зображення на весь екран) 

Utils/RecordECOs (почати/закінчити 

запис файлу змін .ECO) 
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В табл. А.3-А.5 наведено короткий опис основних меню програми. 

Табл. А.3. Опис елементів меню View 

Меню View (Перегляд) 

Redraw 
Перекреслення активного вікна (переривання натисканням 

правої клавіші миші або Esc). 

Extent 
Зміна масштабу зображення так, щоб всі об’єкти активного 

вікна повністю розмістилися на екрані. 

Last Вивід попереднього зображення екрану. 

All 
Зміна масштабу зображення  так, щоб все активне вікно 

повністю розмістилося на екрані. 

Center (C) 

Перекреслення екрану з центруванням його зображення 

відносно розташування курсору. Натискання клавіші С 

дозволяє перемістити екран, не перериваючи поточну команду. 

Zoom In (сірий +) 

Збільшення масштабу зображення (центр поля зору вказують 

курсором, коефіцієнт масштабування ZoomFactor 

встановлюють в меню Options/Configure). 

Zoom Out (сірий -) 

Зменшення масштабу зображення (центр поля зору вказують 

курсором, коефіцієнт масштабування ZoomFactor 

встановлюють в меню Options/Configure). 

Zoom Window (Z) Вивід на весь екран виділеної частини зображення 

Jump Location... Позиціонування курсору в точці з заданими координатами X, Y 

Jump Text... 
Позиціонування курсору в заданій точці, що має вказану 

комбінацію символів 

Descend Перехід на нижчий рівень ієрархії. 

Ascend Перехід на вищий рівень ієрархії. 

Command Toolbar Ввімкнення/вимкнення панелі інструментів системних команд. 

Placement Toolbar Ввімкнення/вимкнення панелі команд розміщення. 

Prompt Line Ввімкнення/вимкнення рядка повідомлень. 

Status Line Ввімкнення/вимкнення рядка станів. 

Snap to Grid Ввімкнення/вимкнення дискретності переміщення курсору. 
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Табл. А.4. Опис елементів меню Place 

Меню Place (Розміщення) 

 Part Розміщення на схемі символу компонента (попередньо за 

командою Library/Setup потрібно відкрити бібліотеку, що 

містить потрібний компонент) 

 Wire  
Розміщення на схемі провідника (ланцюга). Символ   

обертається та дзеркально відображується натисканням клавіш 

R та F 

 Bus 
Розміщення на схемі шини (лінії групового зв’язку) 

 Pоrt 

Розміщення на схемі порту, що позначає з’єднання між 

сегментами одного і того ж ланцюга, які можуть бути рознесені 

на схемі. Ім’я ланцюга вказується при розміщенні порту 

 Pin Розміщення на схемі виводу символу компонента 

 Line 

Розміщення на схемі лінії поточної ширини (лінії являють 

собою графічні об’єкти, що не забезпечують електричного 

з’єднання). Натисканням лівої клавіші миші відмічають начало 

лінії та наступні точки заломлення, завершують побудову 

натискання правої клавіші. 

 Arc 

Розміщення на схемі дуги або кола поточної ширини (не 

забезпечують електричного з’єднання). Для цього відпускають 

клавішу, після цього повторним натисканням з утриманням 

клавіші переміщують курсор миші,розтягуючи дугу до 

потрібних розмірів. 

 Polygon 
Розміщення на схемі зафарбованого багатокутника (полігону), 

що не забезпечує електричного з’єднання. 

 Ref Point 
Розміщення точки прив’язки символу компонента. 

 Text 
Введення тексту (можливе підключення кириличних шрифтів 

True Type). 

 Attribute 
Введення атрибутів. 

 Field 
Розміщення рядку даних (дата, час створення схеми,автор та ін.) 

 IEEE Symbol 
Розміщення символу функціонального блоку (суматор, 

підсилювач, помножувач и т. п.) 
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Табл. А.5. Опис елементів меню Options 

Меню Options (Налаштування параметрів) 

Block Selection… 
Налаштування фільтрів для виділення об’єктів всередині або за 

межами обраної області. 

Configure... 

Налаштування конфігурації (розмір листа схеми А-Е, АО-А4, 

системи одиниць, допустимі кути орієнтації ліній та ланцюгів, 

створення файлу корекції ЕСО, режим авто збереження та ін.) 

Grids... 

Визначення наборів сіток, установка абсолютної або відносної 

сітки, введення початку координатної сітки, видимість сітки, 

характер ліній сітки. 

Display... 
Установка кольорів об’єктів, типу курсору, графіки під’єднання 

провідників до шини та ін. 

Preferences 
Завдання клавіатурних команд, "гарячих" клавіш та макросів, 

параметрів миші, розташування меню інструментів. 

Design Rules... 

Завдання правил автоматичного трасування: зазорів для 

контактних площадок, перехідних отворів, трас та комбінацій 

цих об’єктів, що належать ланцюгам та класам ланцюгів. 

Net Classes... Визначення класів ланцюгів. 

Sheets... 
Вибір листа схеми, додання/модифікація імені, видалення листа 

схеми. 

Current Line... 
Завдання ширини й стилю поточної лінії та дуги, що 

розміщуються за командами Place/Line, Place/Arc. 

Text Style... 
Завдання стилю тексту (ім’я стилю, висота, товщина ліній та 

ім’я шрифту) 
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ДОДАТОК Б 
Налаштування графічного редактору P-CAD 2006 PCB. Меню. 

Основні команди 
 

Основне призначення графічного редактора P-CAD 2006 PCB – створення та 

редагування посадкових місць для встановлення електронних радіоелементів на 

друкованих платах. 

Після запуску редактора схем P-CAD 2006 PCB необхідно виконати 

налаштування його конфігурації, параметри конфігурації зберігаються разом з 

файлом поточного проекту та встановлюються за замовчуванням для наступних 

сеансів проектування.  

У меню Options за командою Configure в закладці General/Units обирають 

англійську (mils) або метричну (mm) систему одиниць. В графі Workspace Size 

вказують розмір робочої області, декілька більший за розміри друкованої плати 

(за замовчуванням – 254х254 мм). Решта параметрів налаштовуються за 

необхідністю в процесі роботи. 

Кольори об’єктів на різних шарах плати та багато інших параметрів екрану 

встановлюють за командою Options/Display. Тут встановлюють кольори для 

наступних об’єктів:  

Via – перехідні отвори (ПО); 

Pad – виводи компонентів;  

Line – провідники та лінії;  

Poly – полігони; 

Text – текст. 

В закладці Miscellaneous встановлюються параметри виведення на екран 

точок приклеювання при автоматичному монтажу друкованих плат (графа 

GlueDots), параметри точок прив’язки компонентів для автоматичного монтажу 

(Pick and Place), параметри помилок контролю дотримання технологічних норм 

(DRC Errors) , вид зображення курсору (Cursor Style). У самій графі 

Miscellaneous встановлюються такі параметри: зображення об’єктів контурними 

лініями при їх переміщенні або зображення тільки контурів провідників (Drag by 

Outline та Draft Mode), індикація ПО, що приєднані до шару металізації (Display 

Plane Indicator), напівпрозоре зображення об’єктів (Translucent Drawing) та 

зображення шовкографії на задньому плані (Silkscreen in Background). 
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Перелік значень ширини провідників та геометричних ліній задається за 

командою Options/Current Line . Ширину поточного провідника обирають з 

цього переліку за допомогою рядку станів. 

Стиль тексту, що встановлюється за замовчуванням, та стилі виконання 

окремих написів редагують за командою Options/Text Style так само, як і в 

редакторі P-CAD 2006 Schematic . Однак, на відміну від нього шрифти True Type 

не активні, що не дозволяє виконувати написи українською (російською) мовою. 

Перед розміщенням на друкованій платі компонентів самостійно або за 

допомогою процедури упаковки принципової схеми на плату необхідно 

забезпечити доступ до бібліотек, в яких знаходяться ці компоненти. Бібліотеки 

підключаються за командою Library/Setup . Клавішами Add та Delete формується 

перелік бібліотек, який має містити не більше 10 імен. 

При створенні нової ДП за замовченням встановлюється наступна структура 

шарів: 

Тор – ве хня сторона плати; 

Bottom – нижня сторона плати; 

Board – контур плати; 

Top Mask – маска пайки на верхній стороні плати; 

Bot Mask – маска пайки на нижній стороні плати; 

Top Silk inc – шовкографія на верхній стороні плати (контури компонентів і 

т.п.); 

Bot Silk – шовкографія на нижній стороні плати (контури компонентів і т.п.); 

Top Paste – вставка пайки на верхній стороні плати; 

Bot Paste – вставка пайки на нижній стороні плати; 

Top Assy – допоміжні дані (атрибути) на верхній стороні плати, 

Bot Assy – допоміжні дані (атрибути) на нижній стороні плати. 

За командою Option/Layers створюються, редагуються та видаляються 

шари, кількість яких може сягати 99 і які поділяються на шари трасування 

провідників сигналів (Signal) та допоміжні несигнальні (Plane). 

Шари металізації підключають до ланцюгів, імена яких вводять при 

створенні такого шару після натиснення на панелі Add та змінюють натисненням 

Modify . 

В графі Routing Bias вказують пріоритетну орієнтацію провідників на 

кожному шарі при автоматичному трасуванні (Auto, Horizontal  та Vertical ) 
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Індивідуальні шари вмикають та вимикають натисненням на панелі Enable, 

Disable. Всі шари, окрім поточного, можна ввімкнути та вимкнути натисненням 

Enable All та Disable All. Окремі групи шарів вмикають у режимі Sets. 

За командою Options/Pad Style відкривають перелік стеків контактних 

площадок, у якому обирається поточний стек, що розміщується на ДП при 

виконанні команди Place/Pad. У даному діалоговому вікні виконуються наступні 

налаштування: 

• Тип стеку – прості (Simple) або складні (Complex) стеки контактних 

площадок (Pad Stacks) та перехідних отворів (Via Stacks). До простих 

відносяться стеки, що мають однакову форму площадок на всіх шарах або 

контактні площадки тільки на одному шарі (штирові та планарні), а до 

складних – стеки, що мають індивідуальні форми контактних площадок на 

декількох різних шарах.  

• Натиснення на кнопку View (Simple) відкриває меню редагування стеків 

простих контактних площадок, у якому вказують такі параметри, як тип 

контактних площадок (КП) – штирові, вивід планарного компонента на 

верхній або ніжній стороні ДП (Thru , Тор та Bottom у графі Туре); тип КП 

на шарах металізації – з тепловим бар’єром чи суцільна (Thermal та Direct 

у графі Plane Connection); форму – еліпс, овал, прямокутник, закруглений 

прямокутник, 2 теплових бар’єра по горизонталі, 2 теплових бар’єра по 

вертикалі, 4 теплових бар’єра, 4 теплових бар’єра, повернутих на кут 45о, 

суцільний контакт, перехрестя для свердління, отвір для кріплення (Ellipse, 

Oval, Rectangle, Rounded Rectangle, Thermal 2 Spoke, Thermal 2 Spoke/90, 

Thermal 4 Spoke, Thermal 4 Spoke/45, Direct Connect, Target, Mounting 

Hole у графі Shape); геометричні розміри КП (Width , Height та Hole 

Diameter); значення зазору між шаром металізації та не під’єднаним до 

нього КП або ПО (Plane Swell).  

• Натиснення на кнопку View (Complex) відкриває меню редагування 

складних стеків КП, у якому задають імена шарів, форму КП та вводять 

геометричні розміри (рядки Layer, Shape, Width , Height, Spoke Width у 

графі Pad Definition), а також діаметр отвору та зміщення його центру 

відносно центру апертури по горизонталі та по вертикалі (рядки Diameter, 

X Offset та Y Offset у графі Hole). 
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• Натиснення на кнопку Modify Hole Range відкриває екран перегляду 

січення стеків КП, для якого обирають ім’я стеку КП (Styles), при чому у 

правій частині екрану виводиться зображення стеку. Після цього у графі 

Hole Range Layers виділяють імена суміжних шарів, які повинні бути 

об’єднані.  

За командою Options/Via Style відкривають перелік стеків ПО, де обирають 

поточний стек, який розміщується на ДП при виконанні команди Place/Via. Стеки 

перехідних отворів редагуються так само, як і стеки контактних площадок. 

Нижче наведені основні команди P-CAD 2006 PCB та їх короткий опис (табл. 

Б.1). 

Табл. Б.1. Основні команди P-CAD 2006 PCB 

 

 

Системні команди 

File/New (створити нову схему)  

Edit/Select (обрати об’єкт) Edit/Cut (видалити обраний об’єкт) 

File/Open (загрузить існуючу схему) Edit/Copy (копіру вати об’єкт в буфер обміну) 

File/Save (зберегти файл схеми) Edit/Past (розмістити об’єкт з буферу обміну) 

Edit/Undo (відмінити останню команду) Edit/Measure (виміряти відстань) 

Route/Miter (згладити згин провідника) File/Print ( вивести схему на принтер) 

Route/Manual (провести провідник 

самостійно) 

View/Zoom Window (вивести зображення на 

весь екран) 

Route/Interactive (провести провідник в 

інтерактивному режимі) 

Utils/Record ECOs (почати/закінчити запис 

файлу змін ЕСО) 

Команди розміщення 

Place/Component (розмістити компонент) Place/Copper Pour (розмістити область 

металізації з різними  типами штриховки) 

Place/Connection (ввести електричний зв’язок) Place/Cutout (розмістити виріз в області 

металізації) 

Place/Pad (розмістити стек контактної 

площадки) 

Place/Plane (створити лінію розділу шару 

металізації) 

Place/Via (розмістити перехідний отвір) Place/Attribute (розмістити атрибут) 

Place/Line (розмістити лінію) Place/Keep out (створити бар’єр трасування) 

Place/Arc (розмістити дугу) Place/Dimension (проставити розміри) 

Place/Point (розмістити точку прив’язки) Place/Field (розмістити рядок даних) 

Place/Polygon (розмістити полігон)  
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Нижче наведено зміст основних меню програми (табл. Б.2). 

Табл. Б.2. Опис основних меню програми P-CAD 2006 PCB 

Меню Route (Трасування провідників) 

Auto routers... Виклик автотрасувальників QuickRoute, PRO Route 2/4, PRO Route   

ViewLog Перегляд файлу звіту по трасуванню 

Miter Згладжування прямокутних вигинів провідника під кутом 45о або дугами 

Manual Самостійне трасування провідників 

Interactive Інтерактивне трасування провідників з огинанням перешкод та автоматичним 

завершенням з’єднання 

Меню Library ( Бібліотека) 

New... Створення нової бібліотеки компонентів 

 

Alias... Призначення псевдонімів компонентам або корпусам 

 

Сору Копіювання елементу бібліотеки з одного файлу в інший 

 

Delete...        Видалення елементу бібліотеки або його псевдоніму 

 

Rename...     Перейменування корпусу або компоненту 

 

Setup...  Відкриття файлів бібліотек, в яких знаходяться компоненти схеми 

 

Pattern Save As...     Занесення нового корпусу в одну з відкритих бібліотек 

 

Archiv Parts... Занесення в бібліотеку усіх компонентів поточного проекту 

Меню Help (Довідка) 

Contents (Fl) Вивід переліку розділів системи пошуку 

 

Search for Help on...  Пошук статті за однією або декількома першими літерами слова 

 

How to Use Help  Вказівки по роботі з системою пошуку 

 

About P-CAD РСВ  Інформація про P-CAD РСВ 
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ДОДАТОК В 
Кольорове маркування резисторів 

 

Відповідно до міжнародного стандарту, опір резисторів маркується у вигляді 

кольорових смуг. 

 

В.1. Кольорове маркування резисторів з 3-ма та 4-ма смугами. 

 

Колір перших двох смуг означає перші цифри опору. Третя смуга означає 

множник у вигляді степені десяти, на який треба помножити число, що 

складається з перших двох цифр. Точність резисторів з 3-ма смугами – 20%. Якщо 

в маркуванні резистора присутня четверта смуга, то вона означає точність 

резистора у відсотках (див. рис. В.1).  

 
Рис. В.1. Кольорове маркування резисторів з 3-ма та 4-ма смугами 
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Розрахувати опір для 3-х і 4-х смугових резисторів можна за формулою: 

( ) CBAR 1010 ⋅+= , 

де R – опір резистора в Омах, A – колір першої смуги, B – колір другої смуги, C – 

колір третьої смуги. 

На рис. В.1 наведено приклад кольорового маркування резистора з опором 

2.2MΩ (МегаОм) і допуском 10%. 

 

В.2. Кольорове маркування резисторів з 5-ма та 6-ма смугами. 

 

Колір перших трьох смуг означає цифри опору. Четверта смуга означає 

множник у вигляді степені десяти, на який треба помножити число, що 

складається з перших трьох цифр. П’ята смуга означає точність резистора у 

відсотках. 

Якщо в маркуванні резистора присутня шоста смуга, то вона означає ТКО. 

ТКО говорить про те, наскільки змінюється значення опору резистора зі зміною 

температури. Позначається ТКО в ppm/ºC (part per million / Celsius degree), що 

характеризує наступне: на скільки мільйонних часток зміниться опір резистора 

при зміні температури в один градус. Наприклад, якщо у резистора опір 1 MОм і 

температурний коефіцієнт 50 ppm/ºC, то зі зміною температури в один градус за 

Цельсієм опір даного резистора зміниться не більше, ніж на 50 Ом. 

Розрахувати опір для 5-ти і 6-ти смугових резисторів можна за формулою: 

( ) DCBAR 1010100 ⋅++= , 

де R – опір резистора в Омах, A – колір першої смуги, B – колір другої смуги, C – 

колір третьої смуги, D – колір четвертої смуги. 

Нижче на рисунку з таблицею наведено приклад кольорового маркування 

резистора з опором 26,7 МΩ (мега), допуском 1% і ТКО 100ppm/°C. 
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Рис. В.2. Кольорове маркування резисторів з 5-ма та 6-ма смугами 
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ДОДАТОК Д 
Розміри в міліметрах найбільш популярних типів корпусів 

пасивних SMD компонентів 
 

На рис. Д.1 та в табл. Д.1 представлені геометричні розміри SMD корпусів. 

 
Рис. Д.1. Схематичне зображення SMD корпусів 

 

Табл. Д.1. Геометричні параметри SMD корпусів 
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ДОДАТОК Е 
Рекомендації щодо розробки контактних площадок для SMD-

резисторів 
 

На рис. Е.1 та в табл. Е.1 представлені геометричні розміри посадкових місць 

для SMD резисторів. 

 
Рис. Е.1. Схематичне зображення посадкового місця SMD резистору 

 

Табл. Е.1. Геометричні параметри посадкових місць SMD резисторів 

 


