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Programok beszerzése
https://www.expresspcb.com/expresspcb

A program ingyenesen 
letölthető a fenti címről.
Az oldal aljára navigálva 
A Download Now 
gombra kattintva.
A felugró ablakon az 
email cím megadása 
opcionális, elég a 
Download gombra 
kattintani a letöltéshez.

https://www.expresspcb.com/expresspcb
https://www.expresspcb.com/expresspcb


ExpressSCH Program felülete
Az Eszköztáron érhetők el a 
rajzoló funkciók, a felső 
eszköztár az aktuálisan 
kiválasztott funkció szerint 
változhat. 

Több munkalap is megnyitható 
egy fájlon belül.



Az eszköztárak ikonjai
Kijelölés

Nagyítás

Alkatrészek elhelyezése

Szimbólumok elhelyezése

Összekötések létrehozása

Új sarokpont létrehozása

Összekötés megszűntetése

Szöveg rajzolása

Téglalap rajzolása

Vonal rajzolása

Köt vagy ív rajzolása

Kivezetés hozzáadása

Beállítások

Alkatrész és szimbólum 
választó

Visszavonás

Alkatrész és a szöveg 
helyzete, 6 különböző 
variációban változtatható

Előző nagyítás visszaállítása

Teljes méret

Alkatrész elforgatása

Alkatrész és szöveg 
együttes elforgatása



Beállítások (Options)
- View pontban beállítható a mértékegység, hüvelyk és mm
- Colors pontban a megjelenített színek módosíthatók
- Misc pontban módosítható a komponensek mentési útvonala



Alkatrész vagy szimbólum tallózása, elhelyezése
       az alkatrész és 
szimbólum választó gombot 
megnyomva egy listából 
kiválasztható a beilleszteni 
kívánt alkatrész vagy 
szimbólum.
A beilleszthető 
komponensekből kedvencek 
(favorites) hozható létre 
Beillesztés az Insert Into 
schemantic gomb 
megnyomásával történik



Egyedi alkatrész készítése, 5050 led rajzolás

Válasszuk ki a vonal rajzolása funkciót az Eszköztárból

1. Rajzoljunk egy háromszöget (a rajzolás folytonossága a jobb egérgomb lenyomásával lehetséges)
2. Rajzoljunk a két végére egy egy vonalat és arra merőlegesen egy rövidebb vonalat
3. Készítsünk egy nyilat
4. Válasszuk a kijelölést az Eszköztárból, jelöljük ki a nyilat és a menüből válasszuk a Copy 

majd a Paste menüpontot.
5. Válasszuk ki a Kivezetés hozzáadása funkciót készítsünk két kivezetést az elkészült led két 

végére

1. 2.   3.       4.    5.



Egyéni alkatrész készítése, 5050 led elnevezés
A korábban bemutatott Copy + Paste 
módon készítsünk további 2 ledet.
A kivezetéseket jelölő pontokra 
duplán kattintva előjön a jobb oldalon 
látható panel.
Ezen számozzuk be a kivezetéseket 
és nevezzük el őket. Ebben az 
esetben pipáljuk be a Hide pin 
number és Hide pin name melletti 
pipákat, hogy ne jelenjenek meg 
számok és szövegek a kivezetések 
mellett.



Egyéni alkatrész készítése, 5050 led mentés
Jelöljük ki az elkészült alkatrészrajzot
Válasszuk a Compontent menüből a Group 
to make component… pontot, OK-ézzük le 
a megjelenő Component properties panelt.

Válasszuk a Component menüből a Save 
custom component… pontot és nevezzük el 
az elkészült alkatrészünket, majd Save



Alkatrészek elnevezése, tulajdonságainak beállítása
● Part ID, alkatrész azonosítója
● Auto assign Part ID, következő sorszám
● Text height, azonosító szöveg mérete
● Hide part ID, azonosító ne jelenjen meg
● Part name, alkatrész neve vagy értéke
● Text height, szöveg mérete
● Hide part name, alketrész neve nem 

jelenjen meg
● Text orientation, szöveg elrendezése 
● Order, cikkszáma, ez jelenik meg a 

költségszámításban



Elemtesztelő tervezése
1. Illesszük be a kellő alkatrészeket
2. Illesszük mellé az ellenállásokat és a kondenzátorokat, adjuk meg az 

értékeiket



Elemtesztelő tervezése
3. Kössük össze az alkatrészeket
4. Nevezzük el az alkatrészeket, R ellenállás, C kondenzátor, U nagyobb 

egység...



Kapcsolási rajz ellenőrzése
Miután elkészült a terv, egy egyszerű ellenőrizés futtatható a File menü 
Check schematic for netlist errors pont alatt.
● ha folytonossághiányt észlel az alábbi hiba üzenettel jelzi

● ha egy alkatrész nincs elnevezve az alábbi hiba üzenettel jelzi



Elkészült kapcsolási rajz mentése
Az elkészült 
kapcsolási 
rajzmentése  
a File menü 
Save 
pontjában 
lehetséges, 
érdemes 
ékezetek 
nélküli 
fájlnevet 
használni. 



ExpressPCB program felülete
Az Eszköztáron érhetők el a 
rajzoló funkciók, a felső 
eszköztár az aktuálisan 
kiválasztott funkció szerint 
változhat. 

3 réteg láthatósága variálható

● szövegrész (sárga)
● felső oldal (piros)
● alsó oldal (zöld)



Eszköztárak ikonjainak jelentése

Kijelölés

Nagyítás

Forrszem elhelyezése

Alkatrész elhelyezése

Huzalozás

Szöveg elhelyezése

Téglalap rajzolása

Kör vagy ív rajzolása

Kitöltési terület rajzolása

Szélek rajzolása

Új sarokpont beszúrás

Huzalozás törlése

Forrszem információ

Összekötések 

megjelenítése

Tulajdonságok

Alkatrész elhelyezése

Visszalépés

Küldés a felső rétegre

Küldés az alsó rétegre

Réteg láthatósága

Elforgatás

Kiemelt szöveg

Következő hálózat



Beállítások (Options)
- View pontban beállítható a mértékegység, hüvelyk és mm
- Colors pontban a megjelenített színek módosíthatók
- Misc pontban módosítható a komponensek mentési útvonala



Alkatrész tallózása, beillesztése
       az alkatrész választó 
gombot megnyomva egy 
listából kiválasztható a 
beilleszteni kívánt 
alkatrész.
A beilleszthető 
alkatrészekből kedvencek 
(favorites) hozható létre 
Beillesztés az Insert 
component into PCB 
gomb megnyomásával 
történik



Egyedi alkatrész készítése, 5050 led forrszemek
Kezdésként érdemes kikeresni a pad méretét a neten. Ebben az esetben mm-ben van 
megadva a méret, ezért a beállításoknál állítsuk mm-re a mértékegységet..

1. Válasszuk ki a View menü Set origin with mouse pontját 
és tetszőlegesen kattintsunk a munkaterületre

2. Válasszuk ki a   forrszem elhelyezése funkciót az 
eszköztárból és a felső eszköztáron kattintsunk a Create 
new pad gombra

3. A megjelenő panelen válasszuk ki a legördülő menüből 
az SMT - rectangular surface mount pad, pontot. A 
szélességet adjuk meg 1,30 a magasságot 1,40 mm-
nek, a Pad layer pontban pedig a réteget válasszuk ki a 
felső-t.

4. Kattintsunk tetszőleges helyen a munkaterületen, ezzel 
elhelyezzük az új forrszem típust.

5. Ismételjük meg még 3x az elhelyezést
6. Hozzunk létre egy 1,30 x 1,30 -as új forrszemet és 

helyezzünk el belőle 2-őt a munkaterületen 



Egyedi alkatrész készítése, 5050 led forrszemek folytatás

7. Kattintsunk duplán a bal felső forrszemre és állítsuk be a megjelenő panelon a 
pozícióját X : 0 és Y : 0 -ra, adjuk meg 1-es sorszámot a Pin number mezőben.

8. Kattintsunk a bal oldali 
középső forrszemre és állítsuk 
be X : 0, Y : 1,59
Pin number : 3

9. Kattintsunk duplán a bal alsó 
forrszemre és állítsuk be 
X : 0, Y : 3,20 (4,6 - 1,4)
Pin number : 5

10. Kattinsunk a jobb felső 
forrszemre és állítsuk be
X : 4,40, Y : 0, Pin : 2

11. A jobb középső
X : 4,40, Y : 1,59, Pin : 4

12. A jobb alsó pedig
X : 4,40, Y : 3,2, Pin : 6



Egyedi alkatrész készítése, 5050 led forrszemek folytatás

13. Jelöljük ki mind a 6 forrszemet és válasszuk a 
Component menü, Group to make PCB component 
pontját.

14. Jelöljük ki az új alkatrészt és válasszuk a Component 
menü Save custom component… pontját és 
nevezzük el az úk alkatrészt pl.: 5050_led_top_side 
néven (ne használjunk ékezetet)

15. A referenciapontot a View menü Reset origin to upper 
left, meüpont választásával tudjuk visszaállítani a bal 
felső sarokba.



az      alkatrész elhelyetése gombra kattintva 
tallózzuk ki a kellő alkatrészeket, a jelenlegi 
példában 1 oldalas NYÁK-ot fogunk készíteni így 
most minden esetben válasszuk az alkatrészek 
közül a (top surface) lehetőséget. Furat szerelt 
alkatrészeknél nincs választási lehetőség.

Helyezzük el a munkaterületen a főbb 
alkatrészeket. 

A File menü Link schematic to PCB pontban 
tallózzuk ki a korábban elmentett SCH fájlt, ezzel 
a lépéssel a tervhez köthetjük a kapcsolási rajzot.

Elemtesztelő NYÁK tervezése, kezdő lépések



Elemtesztelő NYÁK tervezése, főbb alkatrészek
Az alkatrészekre duplán kattintva a bal oldali 
panel jelenik meg, ahol a Part ID pontban 
megadható az alkatrész azonosítója. Itt azokat 
az elnevezéseket kell használni amiket a 
kapcsolási rajzon használtunk.

A főbb alkatrészek elhelyezése után határozzuk 
meg a NYÁK-unk méretét, a sárga keret 
méretezésével, vagy a pontra duplán kattintva 
megadható pontosan.

A szövegrész réteg bekapcsolásával láthatóvá 
válnak az alkatrész azonosítói.



Elemtesztelő NYÁK tervezése, további alkatrészek
Helyezzük el az ellenállásokat és a kondenzátorokat is.

Az eszköztáron az összekötések megjelenítése 
funkciót kiválasztva egy forrszemre kattintva kékkel 
kijelölődnek az összekötendő kivezetések.

Amennyiben az ellenállás távolabbi oldalán jelenik meg 
a kijelölés, forrgassunk el az ellenállást a felső 
eszköztáron található ikonnal.

A hálózatokon végiglépkedhetünk a következő 
hálózat ikonnal. Amennyiben hiányzik egy alkatrész, a 
bal oldalon látható hibaüzenet jelenik meg. 



Elemtesztelő NYÁK tervezése, huzalozás
A huzalozás      funkciót választva az eszköztáron, kössük 
össze a kivezetéseket, segítségként érdemes használni az 

összekötések megjelenítése pontot.

A GND-t ne kössük össze, hanem válasszuk a    kitöltési 
terület rajzolása funkciót és jelöljük ki az egész tervet, így a 
teljes felület lesz majd a GND.

 

Ahol az alkatrész alá folyhat 
forraszanyag ott készítsünk 
“kizáró” felületet a GND 
felületen a Draw “keep out” 
area in filled plane pontot 
választva.



Elemtesztelő NYÁK tervezése, végső simítások
Azoknál a forrszemeknél ahol GND csatlakozás kell, 
készíthetünk kapcsolatot a kitöltött területtel. A 
forrszemre jobb egérgombra kattintva a felugró 
menüből válasszuk a Top layer pad shape   Thermal 
pad to filled plane -t.

Készíthetünk úgy is összeköttetést, hogy egy rövid 
huzallal kivezetjük a kitöltött területre és a huzal 
tulajdonságánál a 0 Clearance, allow trace to connect 
to plane pontot választjuk

Default clearance 0 Clearance



Elemtesztelő NYÁK tervezése, nyomtatás előkészítés

Az elkészült NYÁK tervet a File menü Print… pontjában 
lehet kinyomtatni. Ha toner transfer módszerrel 
szeretnénk a NYÁK-ot elkészíteni, akkor a nyomtatást 
nem közvetlenül a nyomtatóra, hanem virtuális 
nyomtatóra érdemes készíteni, hogy a kívánt 
transzformáció elvégezhető legyen.

A nyomtatásnál rétegenként készítsünk egy PDF-et, majd 
azt egy képszerkesztő programmal tükrözzük.

Én az inkscape programot ajánlom.



Elemtesztelő NYÁK tervezése, nyomtatás
az inkscape programba az elkészült PDF fájl 
megnyitható. Az Objektum menü Vízszintes tükrözés 
pontjával a kívánt transzformáció elvégezhető.

A nyomtató beállításaiban 
érdemes minél nagyobb 
felbontást és telítettséget 
választani.
Az Inkscape programban 
a nyomtatáskor a 
Megjelenítés fülön a 
Bitkép pontot kell 
választani és a felbontást 
átírni 300 dpi-re. 


