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I WYTWARZANIA OBWODÓW DRUKOWANYCH
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Streszczenie. Eagle jest jednym z najpopularniejszych programów do projektowania
obwodów drukowanych. Prostota i funkcjonalność od kilkunastu lat zapewniają jego
kolejnym wersjom niesłabnące zainteresowanie wśród profesjonalistów i hobbystów.
W poniższym opracowaniu zostaną przybliżone zasady wykorzystania tego programu.
Dodatkowym uzupełnieniem artykułu będzie omówienie jednej z metod pozwalających
na szybkie wykonanie prototypowych egzemplarzy PCB w warunkach niewymagają-
cych skomplikowanego oprzyrządowania i pomocy ze strony firm zewnętrznych.

1. Wstęp

Projektowanie obwodu drukowanego jest jednym z najważniejszych etapów na drodze
od pomysłu do gotowego urządzenia elektronicznego. W profesjonalnych firmach czyn-
ność tę standardowo wykonuje się przy pomocy programów CAD typu Protel [11] lub
Eagle [10]. W praktyce często przed takim zadaniem stają także studenci i amatorzy hob-
byści, nierzadko budujący układy oparte o mikrokontrolery zamknięte w miniaturowych
obudowach SMD. W związku z tym, iż raster elementów montowanych powierzchniowo
jest bardzo mały, konieczne jest zachowanie szczególnej dokładności przy projektowa-
niu i wykonywaniu maski połączeń. Tego warunku na pewno nie spełniają projekty
wykonane w wyniku odręcznego naniesienia rysunku, dlatego nawet w najprostszych
rozwiązaniach także opłaca się wykorzystać darmowe wersje wspomnianych programów,
chociażby ze względu na komfort pracy.

Przygotowanie projektu w Eagle pozwala na szybkie i wygodne wykonanie zadania,
łącznie z generacją plików potrzebnych przy dalszej produkcji. Nawet w przypadku ma-
łych urządzeń kilka godzin poświęconych na naukę interfejsu zwraca się z nawiązką
w postaci możliwości szybkiego wprowadzania zmian i pełnej kontroli nad całością pro-
jektu.

W dalszej perspektywie, dysponując gotowymi plikami wynikowymi, można zadecydo-
wać o wybraniu jednej z dwóch opcji wykonania płyty PCB, czyli: skorzystania z usług
specjalizowanych firm lub własnoręcznego wykonania egzemplarza prototypowego.
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2. Pakiet Eagle - moduł Schematic

Eagle jest produktem niemieckiej firmy Cadsoft. Program został stworzony z myślą
o użytkownikach wymagających prostego i efektywnego narzędzia. Na chwilę obecną
aktualna edycja nosi oznaczenie 5.1. Darmowa wersja jest w pełni funkcjonalna, a je-
dynym minusem może być ograniczony obszar roboczy o maksymalnych wymiarach
80 × 100 mm.Wszystkie potrzebne pliki instalacyjne dla systemów Windows, Linux
i Mac OS dostępne są na stronie producenta

Rysunek 1. Przekrój przez wielowarstwową płytę PCB

Pracę z programem rozpoczyna się od uruchomienia panelu kontrolnego przedstawio-
nego na rysunku 2.

Rysunek 2. Okno panelu kontrolnego

Wśród dostępnych opcji istnieje możliwość tworzenia i edycji następujących elemen-
tów projektu:

- schematu (moduł Schematic),
- obwodu drukowanego (moduł Board),
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- biblioteki (Library),
- plików produkcyjnych (CAM),
- programów w języku użytkownika (ULP),
- skryptów (Script),
- plików tekstowych.

Zdecydowanie najczęściej wykorzystywane są moduły Schematic i Board - bezpośred-
nio powiązane z tworzeniem schematu i mozaiki płyty PCB, w dalszej kolejności edytor
bibliotek i menadżer CAM.

Rysunek 3. Okno modułu Schematic

Z chwilą otwarcia lub utworzenia pliku w module Schematic pojawia się okno zbli-
żone wyglądem do rysunku 3 (w tym wypadku jest to gotowy projekt przetwornicy
DC/DC). Ogólna zasada tworzenia rysunków elektrycznych nakazuje, aby wszystkie sy-
gnały prowadzone były od strony lewej (wejścia) do prawej (wyjścia), a w przypadku
szyn zasilania ta sama reguła wskazuje, aby potencjały wyższe umieszczać powyżej linii
masy, dalsze polepszenie czytelności rysunku uzyskuje się poprzez wstawianie węzłów
w punktach wspólnych. Pozostałe reguły tworzenia schematów są adekwatne do tego,
co można się spodziewać po innych programach CAD. Symbole elementów pobierane
są z biblioteki (rysunek 4) komendą Add, ilość dostępnych modeli jest bardzo duża
i w większości wypadków eliminuje konieczność opracowywania własnych. Wszystkie
operacje typu przesuwanie, kreślenie linii - Wire czy też prowadzenie połączeń - Net
wykonywane są przy pomocy myszy. Korzystając z menu kontekstowego, każdej linii
można nadać odpowiedni kształt, kolor i sposób prowadzenia, w brakujących miejscach
schemat można dodatkowo uzupełniać o węzły poleceniem Junction.

Elementom umieszczanym na schemacie przypisywana jest automatycznie nazwa, któ-
rą można edytować poleceniem Name, opcja Value umożliwia z kolei korektę pola war-
tości. Zamiana symboli na schemacie odbywa się po wybraniu pozycji Replace.
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Rysunek 4. Okno magazynu podzespołów

W przypadku podzespołów zawierających w obrębie jednej struktury większą licz-
bę identycznych elementów czasami celowe staje się skorzystanie z ikony Gateswap,
zamienia ona położenie bloków bez naruszenia logicznej struktury układu (przykład:
podmiana funkcji bramek NAND w obrębie pojedynczej kostki CMOS 4011). Do tej
samej grupy poleceń należy komenda Pinswap zamieniająca wyprowadzenia o identycz-
nych właściwościach (np. przemieszczenie sygnałów w obrębie czterowejściowej bramki
AND). Jedna z pożyteczniejszych komend, polepszająca czytelność schematów z szynami
adresowymi, nosi oznaczenie Bus i odpowiada za prowadzenia połączeń magistralnych.

Dalsze poprawienie klarowności rysunku można uzyskać poleceniem Smash, które od-
dzieli nazwę i wartość od zarysu symbolu.

Przy kontroli schematu nieocenioną rolę odgrywa test ERC (Electrical Rules Check).
Sprawdza on poprawność stworzonego rysunku, wykrywa niepodłączone wejścia i sygna-
ły, na których znajduje się tylko jedno wyjście lub same wejścia. Kontroluje on również
konsystencje schematu i płytki. W przypadkach wątpliwych przebieg połączeń można
śledzić również parą poleceń Show (podświetlanie badanego sygnału) i Info (wyświe-
tlanie informacji o obiekcie). Ewentualne zmiany zawsze można wprowadzać funkcją
Change.

3. Pakiet Eagle - moduł Bard

Dysponując gotowym schematem, można bez problemu przejść do edycji obwodu dru-
kowanego poprzez naciśnięcie ikony Board. Z chwilą otwarcia okna w centrum ekranu
pojawia się domyślny obszar roboczy wraz z elementami użytymi w projekcie - rysu-
nek 6a. Końcówki elementów połączone są sygnałami - Airwires reprezentującymi relacje
zapisane we wcześniej stworzonej netliście.

Pierwszym etapem przed rozpoczęciem trasowania ścieżek jest dobranie rozstawu siat-
ki i określenie zarysu płytki w warstwie Dimension. Skok siatki jest parametrem domyśl-
nie ustawianym na 100 milsów (0,1 cala = 2,54 mm), ale najczęściej zmniejsza się go
w celu dopasowania do podzespołów SMD. Przed połączeniem elementy muszą zostać
wstępnie rozlokowane, dobrą regułą jest ułożenie wszystkich złącz i elementów mocy
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w pobliżu krawędzi obrysu. Sposób rozmieszczenia w niektórych konstrukcjach decydu-
je o skłonności do oscylacji i generacji zakłóceń, a więc niepoprawnego funkcjonowania
urządzenia, dlatego na tym etapie projektant musi już przewidzieć szerokość i położenie
najbardziej istotnych połączeń.

Rysunek 5. Okno modułu Board z przykładowym projektem

W module Board wykorzystywane są te same polecenia co w przypadku Schematica
plus dodatkowe opcje trasowania połączeń:

Optimize - łączenie segmentów leżących w jednej linii,
Route - ręczne prowadzenie ścieżek,
Ripup - rozdzielanie (kasowanie) połączeń,
Via - dodawanie przelotek (połączenia pomiędzy warstwami obwodu drukowa-
nego),
Signal - ręczne łączenie wyprowadzeń podzespołów (tylko wtedy, gdy nie wyko-
rzystujemy modułu Schematic),
Hole - dodawanie otworu montażowego, przewiertu,
Ratsnest - wyznaczanie najkrótszych odległości połączeń i wyliczanie obszarów
Poligon.

Samo trasowanie może być dokonane ręcznie lub automatycznie. Pierwsza opcja (iko-
na Route) stosowana jest w sytuacji, gdy objętość projektu nie jest duża albo zależy nam
na pełnej kontroli procesu, w tym przypadku użytkownik sam musi dobrać optymalny
przebieg połączeń oraz takie opcje, jak: Width - szerokość ścieżki, Layer - warstwa,
Diameter - średnica przelotek, Drill - średnica otworów. Druga metoda wykorzystuje
funkcję autoroutera. Tutaj także wszystkie krytyczne połączenia wykonywane są ręcz-
nie (zasilanie, obwody mocy), po czym ikoną Auto uruchamiane jest podmenu, w którym
zadawane są parametry autoroutingu: liczba warstw, raster, ilość przelotek oraz dodat-
kowe dane potrzebne do optymalizacji. Końcowy efekt tych działań przedstawiony jest
na rysunku 6b.
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a) b)

c) d)

Rysunek 6. a) Wstępne rozmieszczenie elementów; b) Mozaika połączeń
wygenerowana w wyniku użycia Autoroutera; c) Ta sama mozaika po do-
daniu płaszczyzny masy funkcją Polygon; d) Widok projektu z rysunku 4,
będący wynikiem działania programów ulp i POVRay

Z wykorzystaniem automatu wiąże się też konieczność dobrania odpowiednich nastaw
w zakładce zawierającej reguły rządzące projektem (test DRC - Design Rules Check).
Ustala się w niej między innymi następujące wytyczne: Sizes - minimalne szerokości
ścieżek i parametry przelotek, Clearance - minimalne odstępy pomiędzy elementami,
Distance - minimalna odległość pomiędzy krawędzią płytki a innymi obiektami, Masks -
stopień powiększenia pól w masce lutowniczej i sicie nanoszącym pastę na pola. Autoro-
uter pozwala na szybkie uzyskanie gotowego projektu zwłaszcza w sytuacji, gdy nie liczy
się ilość warstw i przelotek; niewłaściwe dobranie parametrów routingu czasami jednak
prowadzi do uzyskania wyników dalekich od idealnych, o czym można się też przekonać
oglądając rysunek 6b. Bardzo często, gdy na powierzchni płyty pozostają obszary wolne,
uruchomiona zostaje funkcja Polygon, pokrywająca puste powierzchnie płaszczyznami
miedzi. Zastosowanie tego narzędzia jest dwojakie: po pierwsze pozwala zaoszczędzić
środek trawiący, a po drugie umożliwia utworzenie ekranów dołączanych do dowolnej
szyny zasilania. Skutki działania polecenia Polygon przedstawiono na rysunku 6c.

Bardzo widowiskową opcją jest możliwość stworzenia obrazu naszego projektu w for-
mie, którą uzyska po ostatecznym montażu. W tym celu używany jest program 3d41.ulp
[12] generujący pliki w formacie POVRay. Ostateczny wygląd otrzymanego renderingu
zależy od tego, czy elementy zastosowane w projekcie posiadają swoje odpowiedniki
wśród biblioteki modeli standardowych 3d.
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Na rysunku 6d przedstawiony jest obraz wygenerowany na podstawie projektu z ry-
sunku 5, jak widać, kilka elementów nie posiadało swoich modeli (brak radiatorów i dła-
wika), a w przypadku innych obudowy zostały podmienione na najbliższe wzorcowi
(tranzystory w obudowach D2PACK zostały zamienione na obudowy DPACK).

Rysunek 7. Okno - reguły projektu

4. Wykonywanie obwodów drukowanych na podstawie plików programu

Eagle

Ustalenie przebiegu połączeń i dodanie obszarów Polygon kończy projekt obwodu
drukowanego. Dalsze etapy postępowania są zależne od tego, gdzie będzie wykonany
prototyp. Firmy specjalizujące się w obróbce PCB oferują profesjonalną jakość wykona-
nia płyt jedna i wielowarstwowych, łącznie z soldermaską i warstwą opisu. Do zakładu
wystarczy zazwyczaj dostarczyć projekt w formacie Eagle lub ewentualnie pliki Gerbera
wygenerowane w menadżerze CAM.

Wysokie ceny usług i zazwyczaj długie czasy oczekiwania uzasadniają samodzielne
wykonanie pojedynczych egzemplarzy prototypowych. Do wyboru są dwie metody:

- fotolitograficzna (oparta o naświetlanie emulsji światłoczułych),
- termotransferowa (wykorzystującą przenoszenie nadruku na powierzchnię miedzi

w podwyższonych temperaturach).

Oba procesy zostały szczegółowo opisane w czasopiśmie Elektronika Praktyczna
6-8/2003 [9]. Przy odrobinie staranności jakość uzyskanej w ten sposób mozaiki nie
ustępuje wyrobom profesjonalnym. Z punktu widzenia użytkownika najistotniejsze jest
jednak to, że nie można w ten sposób uzyskać dwuwarstwowych płyt z metalizacją otwo-
rów.
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Obie metody wymagają wydrukowania widoków projektu, zawierających warstwy:
top bottom dimension, pads i vias. Czasami w formie odbicia lustrzanego lub negatywu.
Wydruki otrzymane na papierze kredowym mogą posłużyć do bezpośredniego przenie-
sienia wzoru na powierzchnię laminatu z użyciem metody termotransferowej. Kolejne
etapy omawianego procesu przedstawione są na rysunku 8. Maska umieszczona na po-
wierzchni metalu musi zostać poddana procesowi trawienia w roztworze chlorku żelaza
lub innym preparacie. W wyniku reakcji chemicznej w nieosłoniętych miejscach usunięta
zostanie warstwa miedzi. Efektem końcowym jest gotowy obwód drukowany.

a) b) c)

Rysunek 8. a) Przyklejanie maski do rozgrzanego laminatu [9]; b) Trans-
fer tonera [9]; c) Usuwanie resztek powłoki kredowej [9]

Korzystając z metody termotransferowej, można też nanieść warstwę opisu - rysunek
9a. Ta sama technika może być również przydatna przy umieszczaniu maski lutowniczej,
w większości wypadków powtarzalność procesu pozwala na bezproblemowe uzyskiwa-
nie ścieżek o szerokości 6 milsów, co jest wystarczające dla podzespołów w obudowie
TQFP208 - rysunek 9b.

a) b)

Rysunek 9. a) Złącze ISP - opis wykonany metodą termotransferową [9];
b) Fragment płytki testowej i zamontowanego układu scalonego w obudo-
wie TQFP 208 z wyprowadzeniami w rastrze 0.5mm [9]
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5. Podsumowanie

Użycie programu Eagle i jednej z prostych metod wytwarzania obwodów drukowanych
przynosi zaskakująco dobre efekty. Nawet początkujący użytkownicy, poświęcając chwi-
le wolnego czasu, mogą stworzyć złożony, a co najważniejsze estetycznie wykończony
obwód drukowany.

Pakiet Eagle jest narzędziem przydatnym zarówno dla profesjonalistów jak i ama-
torów, prosta obsługa, rosnąca liczba publikacji, a co najważniejsze przyjazna licencja
gwarantują mu w najbliższym czasie rosnącą popularność.
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PAWEŁ TOKARZ

Abstract. Eagle is one of the most popular programs for designing printed circuit boards. From
several years, the simplicity and functionality it’s next versions provide the unabated interest among
professionals and hobbyists. In the following document will be brought closer the principles of usage
in the environment. Additional attachment of this article will be write-up one of methods allowing for
quick realization of prototype PCB in conditions not requiring complex equipment and assistance of
external companies


