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Alternatywa: Cadstar 
w praktyce elektronika–
konstruktora, część 6

Rozpoczynamy opis edytora obwodów drukowanych wchodzącego 
w skład pakietu Cadstar. Edytor ten jest w pełni zintegrowany 

z główną aplikacją pakietu – design edytorem. Pokrótce opisane 
zostaną poszczególne elementy okna głównego programu oraz sposób 

zmiany najważniejszych parametrów. Przedstawione zostaną kolejne 
etapy procesu projektowania płytki. Następnie opisane zostaną 

metody kreślenia dowolnych kształtów, z których można utworzyć 
kontur płytki lub inne obszary specjalne. Poruszone zostaną również 

sposoby kopiowania poszczególnych kształtów.

Poprzednia część kursu zakoń-
czyła wstępny opis edytora schema-
tów. Z narysowanego w nim sche-
matu wyeksportowaliśmy dane do 
pliku z płytką. Operacja to zakoń-
czona została otwarciem okna edy-
tora PCB z załadowanym, będącym 
odzwierciedleniem zaprojektowane-
go przez nas schematu plikiem. 
Dzisiejsza część kursu będzie opie-
rać się na tym właśnie przykładzie, 
otwórzmy więc go w oknie Design 
Edytora. W przypadku edycji płytki 
drukowanej, okno edytora jest tyl-

ko niewiele zmienione w stosunku 
do okna edycji schematu. Dzięki 
temu, jeżeli użytkownik pracował 
już z edytorem schematów, to ob-
sługa edytora PCB nie przysporzy 
mu większych trudności, a jej przy-
swojenie nie powinno zabrać więk-
szej ilości czasu. 

Na rys. 67 przedstawiono okno 
edytora płytek. W rzeczywistości 
jest to główny edytor programu 
pracujący w trybie edytora PCB. 
Dla przypomnienia zamieszcza-
my skrótowy opis poszczególnych 

elementów edytora. Na samej gó-
rze okna znajduje się pull–down 
menu. Dzięki niemu mamy dostęp 
praktycznie do wszystkich komend 
edytora. Poniżej zostały umieszczo-
ne poszczególne paski narzędzio-
we. Liczba wyświetlanych pasków, 
ich położenie oraz umieszczone na 
nich komendy mogą być dowolnie 
zmienione przez użytkownika. Do-
wolny pasek na-
rzędziowy możemy 
umieścić również 
p o  b o ka c h ,  l u b 
na spodzie okna, 
wystarczy złapać 
go za znajdujące 
się po lewej jego 
stronie zgrubienie 
i przesunąć w od-
powiadające nam 
miejsce. Nic nie 
stoi na przeszko-
dz ie ,  aby  pasek 
umieścić w dowol-
nym innym miej-
scy ekranu (przy-
k ł a d o w o  w  j e g o 
centrum). Przyjmie 
on wtedy kształt Rys. 67. Okno edytora obwodów drukowanych

Rys. 68. Pasek narzędziowy umiesz-
czony w dowolnym miejscu ekranu

Rys. 69. Wybór 
wyświetlania 
pasków narzę-
dziowych
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okienka narzędziowego (rys. 68). 
Klikając na dowolny pasek prawym 
klawiszem myszy zostaje wyświetlo-
ne menu, w którym możemy okre-
ślić to czy dany pasek ma, czy też 
nie ma być wyświetlany (rys. 69). 
Alternatywnie możemy użyć menu 
View>Toolbars. 

Oprócz pasków standardowych, 
mamy możliwość konfiguracji pię-
ciu, dodatkowych pasków użytkow-
nika oraz pięciu pasków z makro-
instrukcjami. Do zmiany zawarto-
ści oraz wyświetlania pasków słu-
ży komenda Customize... z menu 
View>Toolbars (rys. 70).

Kolejnym elementem edytora 
PCB są umieszczone po lewej jego 
stronie trzy okienka informacyjne. 
Jeżeli ich położenie nam nie odpo-
wiada, to możemy przesunąć je po-
dobnie jak paski narzędziowe w do-
wolne inne miejsce edytora. Jeżeli 
chcemy powiększyć powierzchnię 
roboczą, to okna te możemy wyłą-
czyć (menu View>Windows).

Na samym spodzie okna znaj-
duje się jeszcze belka statusu. 
Umieszczono na niej następujące 
informacje (od lewej): 

– Pole z informacjami o stanie wy-
konywanej aktualnie komendy, 
zazwyczaj znajduje się tam in-
formacja o tym, czego program 
w danej chwili od użytkownika 
oczekuje. W przypadku wpro-
wadzania komend z klawiatury, 
wyświetlany jest tam wpisywa-
ny tekst. Wskaźnik przerwania 
odświeżania ekranu. Jeżeli przyj-
mie on czerwony kolor, oznacza 
to, że widok edytowanej płytki 
może być niekompletny, ponie-
waż proces odświeżania ekranu 
został zakłócony. 

– Współrzędne kursora, bezwzględ-
ne oraz względne. Te ostatnie 
nie są wyświetlane cały czas, 
lecz tylko w czasie wykonywa-
nia pewnych rozkazów (kreśle-
nie figur, przesuwanie elemen-
tów itp.). 

– Stosowana jednostka miary.
– Rozmiar aktualnego rastra. 

Wygląd pozostałej części belki 
statusu jest różny, w zależności od 
aktualnie wykonywanego rozkazu, 
zostały tam umieszczone parametry 
aktualnie wykonywanych funkcji 
(jeżeli istnieją).

Przed opisem użycia kolejnych 
funkcji edytora, przyjrzyjmy się jesz-
cze etapom składającym się na pro-
jektowanie płytek. Typowy podział 
na etapy wygląda następująco:

– określenie kompletnego kształtu 
płytki, wraz z otworami monta-
żowymi oraz jej wymiarami,

– rozmieszczenie w określonym już 
wcześniej kształcie poszczegól-
nych elementów,

– poprowadzenie obszarów zakaza-
nych dla ścieżek, przelotek oraz 
elementów,

– poprowadzenie ścieżek łączących 
poszczególne punkty lutownicze 
(ręczne lub automatyczne za po-
mocą autoroutera),

– rozmieszczenie płaszczyzn mie-
dzi, służących jako ekran, zasi-
lanie lub powierzchnie niepod-
łączone ułatwiające proces pro-
dukcji płytki,

– uporządkowanie (lub dodanie) 
opisu elementów oraz innych 
tekstów lub grafik przydatnych 
przy naprawie lub strojeniu 
urządzenia,

– sprawdzenie płytki pod wzglę-
dem odstępstw od reguł projek-

towych (zbyt małe odstępy po-
między sąsiadującymi ścieżkami, 
zbyt wąski ścieżki itp.),

– wygenerowanie dokumentacji 
technicznej niezbędnej do pro-
dukcji płytki, montażu elemen-
tów oraz urządzeń ją testują-
cych.
Kolejność punktów nie musi 

(czasami nie może) być zachowana. 
W zależności od projektu niektóre 
z nich możemy pominąć (przykła-
dowo rysowanie obszarów zakaza-
nych). Tak samo niektóre możemy 
powtórzyć (ponowne rozmieszczenie 
niektórych elementów, gdy niemoż-
liwe jest poprowadzenie wszystkich 
ścieżek).

Postępując zgodnie z wymienio-
nymi wyżej punktami, projekt płyt-
ki rozpoczniemy od narysowania 
jej konturów. Nasz układ składa 
się z niewielkiej liczby elementów, 
bez problemu zmieścimy je na 
płytce o wymiarach 50x40 mm (1/8 
Eurokarty). Standardowo używana 
w edytorze jednostka jest wyrażona 
w calach lub w jednostce pochodnej 
Thou (tysięczna część cala). 

Zaczniemy od zamiany jej na 
milimetry, dzięki czemu zostanie 
nam ułatwione dokładne narysowa-
nie krawędzi płytki. Jednostkę może-
my zmienić na kilka sposobów. Naj-
szybszy to kliknięcie prawym kla-
wiszem myszy na umieszczone na 
środku belki statusu pole z aktualną 
jednostką. W wyświetlonym menu 
możemy wybrać interesującą nas 
jednostkę (rys. 71). Inna metoda to 
kliknięcie na to pole lewym klawi-
szem myszy lub wybranie komendy 
Units... z menu Settings. W otwartym 
okienku ustawień oprócz jednostki 
możemy zmienić dokładność, z jaką 
zostaną wyświetlane współrzędne 
poszczególnych obiektów oraz inne, 
używane w programie wartości licz-
bowe (rys. 72). Po zmianie jednost-
ki musimy jeszcze zmienić ustawie-
nia siatki. Klikamy lewym klawi-
szem na pole rastra z belki statusu, 

Rys. 70. Dopasowanie zawartości po-
szczególnych pasków narzędziowych

Rys. 71. Zmiana aktualnej jednostki

Rys. 72. Zmiana jednostki oraz do-
kładności wyświetlanych wartości Rys. 73. Zmiana parametrów rastra
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lub wybieramy komendę Grids... 
z menu Settings. W okienku usta-
wień (rys. 73) siatkę ekranu oraz 
siatkę roboczą ustawiamy na 1 mm, 
pozwoli nam to na dokładne nary-
sowanie krawędzi płytki.

Po wstępnych ustawieniach jed-
nostki oraz rastra możemy się zająć 
narysowaniem potrzebnej nam figury

Rys. 74. Okienko zmiany parametrów kształtów

(obrysu płytki). W pierw-
szej kolejności zmieni-
my ustawienia domyślne 
kształtów. Służy do tego 
celu ikonka Shape Defau-
lts z paska Shape (  ). 
Po jej kliknięciu otwarte 
zostaje okienko ustawień 
domyślnych, przedstawio-
ne na rys. 74 (alternatyw-
nie okienko to możemy 
wywołać z menu Settings). 
Edytor PCB udostępnia 
nam kilka typów figur,
pełniących różne funkcje. 
Wyszczególniono je po 
lewej stronie okna. Mają 
one następujące zastoso-
wania:

Cutout – służy do ry-
sowania figur będących wycięciami
w dowolnych innych kształtach. 

Area – służy do zaznaczania ob-
szarów specjalnych. Po jej zaznacze-
niu uaktywnia się umieszczone po 
prawej stronie pole typu obszaru. Do 
wyboru mamy następujące opcje:

Placement – obszar ten może 
zostać użyty do automatycznego 

rozmieszczania elementów. Dla ob-
szaru tego możemy również zdefi-
niować maksymalną dopuszczalną 
wysokość elementów.

Keepout – w obszarze tym nie 
wolno rozmieszczać żadnych ele-
mentów. Tyczy się to również roz-
mieszczania automatycznego, pro-
gram nie umieści w tym obszarze 
żadnych elementów.

Routing  –  obszar,  w którym 
można umieszczać ścieżki ręcznie 
lub automatycznie za pomocą au-
toroutera.

No Routes – obszar, w którym 
nie wolno prowadzić ścieżek.

No Vias – w obszarze tym za-
bronione jest umieszczanie przelo-
tek.

Board – służy do rysowania 
krawędzi płytki drukowanej.

Copper – służy do tworzenia 
obszarów miedzi. Przykładowe za-
stosowanie to obszary zasilania, 
lub pogrubianie istniejących już 
ścieżek.

Figure – służy do rysowania 
kształtów na dowolnej, nie elek-
trycznej warstwie płytki.

Template – służy do narysowa-
nia kształtu ograniczającego obszar, 
który chcemy zalać miedzią. Ob-
szar ten zostanie następnie obli-
czony przez program tak, aby nie 
kolidował z ustalonymi regułami 
projektu.

W środkowej części okna mamy 
dodatkowo możliwość wyboru jed-
nego z predefiniowanych rodzajów
linii, którą figura będzie rysowana,
płaszczyzny, na której chcemy ją 
umieścić oraz rodzaju wypełnienia. 
Umieszczona na samym spodzie 
kontrolka Closed, określa sposób 
rysowania prostokątów oraz wielo-
kątów (Polygons). Zaznaczenie jej 
powoduje zamykanie wszystkich fi-
gur, odznaczenie natomiast pozwala 
na rysowanie figur otwartych. Po-
nieważ w programie brak komendy 
pozwalającej na rysowanie linii, 
jeżeli występuje taka potrzeba, to 
rysujemy ją przy pomocy wielo-
kąta, przy odznaczonej kontrolce. 
Elementy z części środkowej okna 
ustawień dostępne są tylko dla 
wybranych typów figur. Ponieważ
chcemy narysować krawędź płyt-
ki, w ustawieniach zaznaczamy typ 
figury Board oraz Line 1 jako typ 
linii.
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