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การติดตั้งโปรแกรม Protel For Window 1.5

4. ทา นจะตองใสรหัสที่ Hardlock Numbers และ Access Codes
เพือ่ ใหสามารถเขา ไปใชโปรแกรมได จากนั้น คลิกปุม OK จะมีห นา
ตา งโปรแกรมใหใชงานไดดั้งนี้

จะตองติดตั้งโปรแกรมที่แยกกัน มา ใหครบทั้ง 2 อยา ง ซึง่ จะมีห นา
ทีใ่ ชงานตา งกัน คือ
1. Protel For Windows – Advance Schematic ( PFWSCH )
- การวาดวงจร ( SCH.EXE )
- สรา งสัญลักษณอุปกรณตัว ใหม ( LIBEDIT.EXE )
2. Protel For Windows – PCB Design ( PFW )
- ออกแบบลายปริ้น ท PCB ( PFW.EXE )

โปรแกรมอยา งใดอยา งหนึ่ง จะใชงานไดอยา งเดียวเทา นั้น

Protel For Windows – Advance Schematic ( PFWSCH )

เปน โปรแกรมที่ใชสําหรับวาดวงจรอิเล็คทรอนิคส ( SCH ) โดยจะมี
เครื่องมือ ( Tool ) และสัญลักษณของอุปกรณอิเล็คทรอนิคส ( Library )
ใหเลือกใชงานเทา ที่จําเปน แตใ นบางครั้งที่มีการผลิตอุปกรณขึ้น มาใหม
ก็จะมีสว นสําหรับเพิ่มรายการสัญลักษณของอุปกรณเขา ไป หรือทา นจะ
ออกแบบสัญลักษณแทนตัว อุปกรณ ( LIBEDIT ) ขึน้ มาใหมเองก็ได การ
ใชงาน 2 อยา งมีดังนี้

การวาดวงจร ( Schematic Capture )
1. ใหเปดโปรแกรม Advance Schematic ( SCH.EXE )
2. ในการเปดใชงานครั้งแรก จะติดรหัสของผูสรา งโปรแกรม และหาก
ไมมรี หัสปอนจะทําใหไมสามารถวาดวงจร และแปลงเปน PCB ได

5. หนาตา งโปรแกรมประกอบดว ย ดา นซา ยมือเปน สว นที่เกี่ยวกับ
สัญลักษณอุปกรณ ( Library ) ทําหนา ที่เลือกใช, ทําการเพิ่ม และ
ลบ Library แลวทางดา นขวามือจะเปน สว นที่ใชว าดวงจร มีพื้น ที่สี
เหลืองออน
6. และจะมีเครื่องมือ Wiring Tool และ Drawing Tool และแถบเครื่อง
มือดา นบนใหเลือกคลิกใชงาน เพื่อความสะดวก
7. ในขัน้ ตอนที่ 1 นี้จะเปน สว นที่ใชว าดวงจรอิเล็คทรอนิคส ดว ยการ
วางสัญลักษณอุปกรณท ี่มีอยูใน Library แลว ลากเสน เชื่อมตอ และ
ใสคา Footprint ทีเ่ ปน บอกลักษณะลายบน PCB ประจําตัว อุปกรณ
เมือ่ วาดเสร็จแลว ใหเก็บไฟลเปน นามสกุล .sch
8. ขัน้ ตอนที่ 2 เมื่อไดว งจรสมบูรณแลว ใหท ําการแปลงไฟลโดยใชคํา
สั่ง File > Create Netlist จากนามสกุล .sch เปน นามสกุล .net
เพือ่ เก็บไวใชใ นการสรา งลาย PCB ในโปรแกรม PCB Design ที่จะ
กลา วตอไป

สร า งสัญลักษณอุปกรณตัวใหม ( Library Edit )
หากวา อุปกรณท ี่ตองการไมมีใน Library ทีจ่ ะเลือกใชใน Advance
Schematic เราจึงตองสรา งสัญลักษณขึ้น มาเอง ทําไดดังนี้
1. เปดโปรแกรม Library Edit ( LIBEDIT.EXE )

3. ใหคลิกที่ Set Access Codes..

www.pratcom.com แผนกซอ มบํารุง ศูนยฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนาที่ 2
2. หนาตา งโปรแกรมประกอบดว ย ดา นซา ยมือเปน สว นที่เกี่ยวกับ
สัญลักษณอุปกรณ ( Library ) ทําหนา เพิ่มและลบ Library แลว
ทางดานขวามือจะเปน สว นที่ใชว าดสัญลักษณอุปกรณตัว ใหม มีพื้น
ที่สีเ หลืองออน
3. และจะมีเครื่องมือ IEEE Tool และ Library Tool และแถบเครื่องมือ
ดานบนใหเลือกคลิกใชงานเพื่อความสะดวก
ใชสําหรับวาดรูป
สัญลักษณแทนตัว อุปกรณ
4. อุปกรณท ี่สรา งขึ้น มาแลว ทา นจะตองเพิ่ม Library เขา ไป หรือเก็บ
เปน ไฟลแยกไวตา งหากเปน สว นตัว มีน ามสกุลวา .lib

Protel For Windows – PCB Design ( PFW )

โปรแกรมนี้จะใชสําหรับวาดลาย PCB โดยเฉพาะ โดยทา นอาจจะ
ใชไฟลท ี่ออกแบบวาดวงจรมาแลว และใหโปรแกรมทําการหาลาย PCB
โดยอัตโนมัติ หรือทา นจะลากลาย PCB ลงอุปกรณและเสน เชื่อมตอแผน
วงจรเองก็ได สามารทําไดท ั้ง 2 วิธี แลว แตถนัด

การสรางและออกแบบลายปริ้นท ( PCB Design )
1. เปดโปรแกรม PCB Design ( PFW.EXE )

2. ในครัง้ แรกที่เปดโปรแกรมแถบเมนูจะมีไมมากนัก ทา นจะตองสรา ง
แผน งานใหม โดยคําสั่ง File > New เพือ่ ใชเปน พื้น ที่ว าดลาย PCB
ทีโ่ หลดมาจากไฟลรูปวงจรนามสกุล .net หรือวาดลาย PCB ดว ย
มือลงไปเอง ก็ได
3. หลังจากสรา งแผน งานใหมไวแลว
ในหนา ตา งของโปรแกรมจะ
ประกอบไปดว ยแถบเมนูซึ่งจะมีคําสั่งอื่น ๆ อีกจํานวนมาก ที่ใชใน
การวาง และแกไขลาย PCB
4. และจะมีแถบเครื่องมือที่เปน รูปตา งๆ แถวที่ 2 ใชคลิกเลือกลักษณะ
และคุณสมบัติของลาย PCB เพื่อความสะดวกตอการใชงาน
ในแถบเครื่องมือตา งๆมากมายจะมีว ิธีใชแตกตา งกัน กรรมวิธี
ในการใชงานที่สําคัญจริงๆ จะกลา วในหัว ขอตอไป ซึ่งจะมีสว นที่ไม
ไดกลา วถึง แตใหท า นผูอา นไปลองศึกษาเพิ่มเติมเอง โดยผูจัดทําจะ
อธิบายเพียงหัว ขอที่ใชงานจริง และสําคัญจริงๆเทา นั้น

โปรแกรม Protel For Windows 1.5 นี้ เปน โปรแกรมรุน เกา กวา
Protel 99SE แตจะใชงานงา ยกวา มีพื้น ที่และความเร็ว ของโปรแกรมที่ใช
งานสําหรับเครื่องสเปคตํ่าๆ สามารถออกแบบงาน PCB ไดใ นระดับดี
เหมาะสําหรับผูเริ่มใชงานที่ตองการเรียนรูและเขา ใจอยา งรวดเร็ว เพราะ
ไมมคี วามยุงยากมาก และตัว โปรแกรมทา นสามารถหาซื้อไดจากรา น
ขายแผน ซีดีเกา ๆทั่ว ไป และราคาก็ถูกดว ย
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เริ่มตนการวาดวงจรดวย Protel for Windows 1.5

ตัวอยา งเราจะวาดวงจร Full wave rectifier ทีม่ ีอุปกรณเปน ไดโอด 4
ตัว , ตัว เก็บประจุ 1 ตัว
1. เปดโปรแกรมชื่อ Schematic Editor
2. เปดเมนูชื่อ File > New จะไดห นา กระดาษวา งมาใหว าดวงจร
3. เลือกไลบรารี เปน DEVICE.LIB
โดยคลิกที่ Add / Remove บน
ชองชื่อ Library จะเกิดกรอบใหท ํา
การเพิ่มและลบไลบรารี
แลว ใหเลือกที่โฟลเดอร pfwsch \
library และเลือกไฟลชื่อ device.lib
จากนั้น คลิกที่ปุม Add หนึ่งครั้ง
จะมีไลบรารีเกิดขึ้น ที่ชอง Current
File List ดา นขวา แลว คลิกที่ OK เปน
อัน เรียบรอย

5. หลังจากวางอุปกรณจนครบแลว ก็จะเปน การกําหนดชื่อและชื่อยอ
ของอุปกรณ การกําหนดใหเลือกเมนู Edit > Change แลว คลิกที่ตัว
ไดโอดตัว แรก หรือจะดับเบิลคลิกที่รูปตัว อุปกรณเลยก็ได ก็จะเกิด
หนา ตา งดังรูป

6. ที่ห ัว ขอ “Attributes” ใหแกไขชื่อยอ “Designator” จาก A? เปน D1
และเปลี่ยน “Part Type” จาก DIODE เปน 1N4001 และในสว น
ของ “Footprint” คือสว นที่กําหนดรูปรา งของอุปกรณเพื่อให
สามารถนําไปใชในโปรแกรมออกแบบลายปริ้น ท Protel Auto
Route โดยเพิ่มเปน DIODE0.7 และทําการแกไขไดโอดทั้งสามตัว ที่
เหลือใหเสร็จ
7. และทําการแกไขตัว เก็บประจุ โดยแกจาก C? เปน C1 และเปลี่ยน
“Part Type” จาก CAPACITOR POL เปน 4700uF แลว เพิ่ม
“Footprint” เปน RB.4/.8

4. ในชอง Components In Library
ใหเลือกอุปกรณเปน DIODE แลว
คลิกที่ Place เมาสจะเปลี่ยนเปน
สั ญลักษณรูปไดโอด ใหเลื่อนไป
คลิกวางรูปบนตําแหนงที่ตองการ
ถ า ตองการหมุน ตัว อุปกรณใหกด
คีย Space Bar จะหมุน รูปไป 90
องศา ใหใสไดโอดจนครบทั้งสี่ตัว
แลว ใสตัว เก็บประจุโดยเลือก CAPACITOR POL แลว คลิก Place
เพื่อวางอุปกรณดังรูป

8. ใ ห  ท ํ า กา รว า งเสน เชื่อมตอวงจร
ระหวา งอุปกรณ โดยใชคําสั่งบน
เมนูชื่อ Place > Wire เมาสจะ
เปลี่ยนเปน กากบาท ใหคลิกลาก
เชือ่ มวงจรระหวา งขาอุปกรณ

9. แลว ใชเมนู Place > Junction เพือ่ ใสจุดเชื่อมตอระหวา งลายวงจร
10. ใสตัว อักษรคําอธิบายตา งๆ โดยเลือกคําสั่งบนเมนูชื่อ Place > Text
> Annotation แลว ใหคลิกเพื่อวางขอความลงตําแหนงที่ตองการ
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11. ทําการแกไขขอความดว ยการดับเบิลคลิกที่ขอความนั้น จะมีกรอบ
แสดงการแกไขขอความขึ้น มา ทําการเปลี่ยนขอความไดท ี่ “Text”
ทําการเปลี่ยนสีท ี่ “Color” และกําหนดขนาดตัว อักษรไดท ี่ “Font”
โดยคลิกที่ปุม Change หากโปรแกรมที่ใชงานเปน Thai Edition จะ
สามารถใสตัว อักษรภาษาไทยได

14. หากหนา กระดาษมีแผน ใหญเกิน ไป
ตองการลดลงใหเปน ขนาด
กระดาษ A4 ทําไดโดยใชคําสั่งบนเมนูชื่อ Options > Sheet… จะมี
หนา ตา งขึ้น มา ใหเปลี่ยนที่ Size เลือกเปน A4 แลว คลิก OK

12. ในขัน้ ตอนนี้จะไดว งจรที่เสร็จสมบูรณ พรอมที่จะปริ้น ทออกเครื่อง
พิมพ หรือจะนําไปสรา งเปน ไฟล Netlist เพื่อใชในการออกแบบ
แผน ปริ้น ทตอไปได แตกอนอื่น ตองเซฟเก็บไวกอน โดยใชเมนู File >
Save แลว ตั้งชื่อวา supply.sch

การสราง Netlist

13. การพิมพภาพวงจร
ใชคําสั่ง File > Print Setup จะไดห นา ตา งที่สามารถเลือกชนิดของ
เครือ่ งพิมพตา งๆที่ว ิน โดวสามารถใชงานได และยัง Preview ใหดู
ขอบเขตของแผน กระดาษที่จะพิมพ กําหนดระยะจากขอบที่ Margins
โดยใหเปน 0 ทั้งสี่ดา น

เ ป น ขั้ น ตอน สําคัญที่จะตองแปลงไฟลรูปวงจรที่ออกแบบไวใหเปน
ไฟลโปรแกรม Notepad เพื่อจะนําไปเปลี่ยนเปน ลาย PCB อีกที
เปดไฟลรูปวงจร supply.sch ขึน้ มาแลว เลือกเมนูชื่อ File > Create
Netlist จะไดห นา ตา ง Netlist Creation ใหเลือกชนิดเอาทพุท ของ Netlist
วาจะนําไปใชกับโปรแกรมออกแบบวงจรตัว ไหน ไดห ลายรูปแบบ เมื่อ
สรา ง Netlist ไฟลเสร็จแลว จะไดไฟล supply.net เพิ่มขึ้น มาแลว ตัว
โปรแกรมจะไปโหลดโปรแกรม notepad แลว โหลดไฟล supply.net ที่ได
มาแสดงใหดูเพื่อตรวจสอบ ใหดูเฉยๆ ไมตองแกอะไร

Protel for Windows PCB Design System

หลังจากที่ install ตัว โปรแกรมแลว โปรแกรมก็จะสรา งกรุปไอคอน
Protel for Windows 1.5 โดยที่ภายในกรุปจะมีเพียงตัว เดียวเทา นั้น ให
คลิกเปดโปรแกรม จะมีห นา ตา ง PCB Design ดังนี้

www.pratcom.com แผนกซอ มบํารุง ศูนยฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนาที่ 3

การโหลดไฟล Netlist

1. เปดแผน งานใหม เปน แผน PCB เปลา โดยเลือกที่เมนู File > New
2. โหลดไฟล supply.net ทีไ่ ดสรา งไวแลว เพื่อทําเปน อุปกรณว างบน
PCB ที่เปดไว โดยเลือกเมนู Netlist > Load.. จากนั้น จะมีห นา ตา ง
“Load List File Name” เพื่อใหคน หาไฟล supply.net ที่สรา งไว
แลว คลิก OK

4. ถา ไมมีขอผิดพลาดใหคลิกปุม OK โปรแกรมจะสรา งลายอุปกรณตัว
เล็กๆวางทับซอนกัน อยู ให Zoom ขยาย โดยใชเมนู Zoom > All
เพื่อขยายดูอุปกรณใหเห็น ครบทุกตัว
5. การจัดเรียงตัว อุปกรณแบบอัตโนมัติ จะตองตองกําหนดขนาดของ
แผน PCB กอน โดยใชเมาสคลิกที่สว นลา งตรงกลาง เลือกเปน
“Keep Out Layer” จะแสดงเปน กรอบสีมว ง แลว ใชคําสั่งที่เมนู
Edit > Place > Track วาดใหเปน กรอบสีมว งกําหนดขนาดของ
Print เปน ขนาด 2 x 2 นิ้ว
6. ใชคําสั่ง Auto > Auto Place เพื่อใหโปรแกรมจัดวางอุปกรณโดย
อัตโนมัติ โดยจะมีห นา ตา ง “Auto Place” ใหกําหนดคา ที่ตองการ
แลว คลิกปุม “Run Auto Place” โปรแกรมจะทําการจัดเรียงตัว
อุ ปกรณโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจดูไมสวย ไมเปน ระเบียบ

3. โปรแกรมจะประมวลผลสักครู แลว มีห นา ตา ง“Netlist Load Status”
แสดงผล และคา ผิดพลาด ใหสังเกตที่ “Missing Patterns” จะแสดง
ความผิดพลาดของตัว อุปกรณท ี่ตั้งชื่อตรงกัน และ “Missing
Components” แสดงความผิดพลาดของขาตัว อุปกรณท ี่กําหนด
“Footprint” ไมตรงกับคา ที่มีอยูใ นโปรแกรม ซึ่งถา มีตัว เลขความผิด
พลาดจะทําใหมีจํานวนอุปกรณลง PCB ไมครบ
7. การจัดเรียงตัว อุปกรณแบบเลือกวางเอง โดยใชคําสั่งที่เมนู Edit >
Move > Component เมาสจะเปลี่ยนเปน กากบาทใหคลิกที่ตัว
อุปกรณ แลว ลากอุปกรณไปวางจัดเรียงตําแหนงที่ตองการ หรือจะ
ทําการพลิกตัว อุปกรณดว ยการกดคีย Space Bar หนึ่งครั้งจะทําให
ตัว อุปกรณพลิกไป 90 องศา และทําการยา ยขอความ โดยใชคําสั่ง
เมนู Edit > Move > String แลว ใหคลิกที่ขอความไดเลย ใหท ําการ
จัดเรียงอุปกรณดังรูป สังเกตวา ที่ขาอุปกรณจะมีเสน บางๆสีเขียว
เชื่อมไวซึ่งจะเปน ลายเสนเชื่อมระหวา งขาอุปกรณน ั่น เอง
ถึ งตรงนี้ คา ผิดพลาดสว นสําคัญคือการลงคา Footprint ที่ไมตรงกับ
ทีม่ ใี นโปรแกรมทําใหไมสามารถเลือกรูปขาอุปกรณมาลง PCB ได หาก
ตองการดูรูปรา งและชื่อของ Footprint ใดที่มีใชงานอยู ใหเลือกที่คําสั่ง
บนเมนูชื่อ Library > Component จะมีห นา ตา งดังรูป

ในชอง Component คื อคา Footprint และหากตองการดูรูปขา
อุปกรณใหคลิกที่ปุม Display

8. กําหนดเงื่อนไขในการหาลายเสน โดยอัตโนมัติ (Setup Auto Route)
ใชคําสั่งเมนู Auto > Setup Auto Route ใหแกไข “Routing
Layers” ของ Top เปน Not Used เนือ่ งจากกําหนดใหเปน ปริ้น ท
หนา เดียว สว นของ Bottom แกเปน No Reference เพื่อใหลากลา
ยวงจรไดอยา งอิสระ แกขนาด Track Width เปน 50mil แกสว นของ
“Routing Passes” โดยเพิ่ม Pre-router และ Memory และแกสว น
ของ “Advance” เปน Smoothing ตามรูป แลว คลิก OK
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แสดงการใสขนาด Track

9. การหาลายเสน โดยอัตโนมัติ ( Auto Route ) ใชคําสั่งเมนู Auto >
Auto Route > All โปรแกรมจะมีห นา ตา งใหเก็บผลการหาลายเสน
(Router Result File Name) โดยไมท ับไฟลเดิมใหคลิก OK แลว จะ
มีหนา ตา งขึ้น มาอีกเพื่อใหเก็บขอมูล Log File Name ใหคลิก OK
ไปเลย จากนั้น โปรแกรมจะแสดงการคํานวณโดยวาดลายเสน และ
บอกเปอรเซ็น ตผลการคํานวณ หลังจากครบ 100 % แลว จะไดเสน
เชื่อมวงจรเปน ลาย PCB ทีม่ ขี นาดเสน หนาสีน ํ้าเงิน เปน อัน เสร็จสิ้น
การทํา Auto Route
10. ในขัน้ ตอนนี้ท า นสามารถจัดเรียงอุปกรณเพิ่มเติมได โดยใชคําสั่งใน
หัวขอที่ 7 ในการเคลื่อนยา ยนั้น ลายเสน เชื่อมจะยา ยตามไปดว ย
11. หลังจากนี้ จะตองเพิ่มสว น Pad เปน จุดบัดกรีตอสายอิน พุท และ
เอาทพทุ โดยใชคําสั่งบนเมนู Edit > Place > Pad โดยเพิ่ม Pad
อี ก 4 จุด ใหแกไขขนาดของ Pad โดยดับเบิลคลิกที่ Pad แลว เพิ่ม
คา X และ Y Size ใหเทา กัน เปน 150mil และ Hole Size เปน 50mil

การพล็อตลาย PCB
1.
2.
3.
4.

ใชเมนู File ซึง่ ในการพิมพออกเอาทพุท ของ Protel ทําได 4 แบบ คือ
Gerber เปน การนําออกเครื่องยิงฟลมความละเอียดสูง
Print เปน การพิมพออกพริน เตอรโดยใช driver ของ Windows
Pen plot เปน การพล็อตออกพล็อตเ ตอรโดยผา นพอรตอนุกรม
NC Drill เปนการนําเอาทพุท ออกทางเครื่องกัดเซาะลายวงจร

ในการพิมพภาพใหใชคําสั่ง File > Print ซึ่งจะเลือกเอาทพทุ 2 แบบ
1. Composite ทีเ่ ปนการพิมพว งจรทุกเลเยอรใ นหนา เดียวกัน เพื่อใชใน
ขัน้ ตอนการตรวจสอบการใสตัว อุปกรณ
12. เดิน สายเชื่อมตอโดยใชคําสั่งบนเมนู Auto > Auto Route > Pad
to Pad แลว กําหนดจุดโดยคลิกจุดเริ่มตน ที่ Pad แลว ไปคลิกจุดสุด
ทายที่ขาอุปกรณ เพื่อใหโปรแกรมเชื่อมวงจรให
13. หากโปรแกรมสรา งใหไมน า พอใจ ตองการวางสายเองโดยเลือกที่
เมนู Edit > Place > Track ใชเมาสคลิกจุดเริ่มตน จะมีเสน เชื่อมที่
จุดกับปลายเมาส เพื่อใหคลิกวางแนวสายเชื่อมไปจนถึงจุดสุดทา ย
ใหแกไขขนาดของ Track โดยดับเบิลคลิกที่เสน Track แลว เพิ่ม
ขนาด Width เปน 50mil เทา กับเสน อื่น ๆ
14. เพิมตัว อักษรบอกจุดตออิน พุท และเอาทพทุ ดว ยคําสั่งบนเมนู Edit
> Place > String ขึ้น ชองใหกรอกขอความแลว คลิก OK และที่
ปลายเมาสจะมีขอความเพื่อใหคลิกวางในตําแหนงที่ตองการ และ
จะกลับมาที่ชองใหกรอกขอความอีก ใหใสขอความจนครบ และเมื่อ
ครบแลว ใหคลิกที่ cancel

หากพริ้น สีใหเลือกที่ Color Mode เปน Color/Gray ถา แบบขาวดํา
เลือกเปน Monochrome และจะสามารถเลือกตั้งคา ตา งๆเพิ่มเติมโดย
คลิกที่ปุม Output
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2. Final Artwork เปน การพิมพแตละเลเยอรแยกออกจากกัน เมื่อเลือก
แลว จะมีมีสว น Option ใหเลือกดังรูป

โดยทา นสามารถเลือกพิมพเลเยอรใดใหคลิกที่ปุม Output ก็จะมี
Option อืน่ ๆเพิ่มมาใหเลือก

