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Kurs obsługi EAGLE, część 6

W czasie rysowania schematu, 
symbole elementów, które chcemy 
umieścić w projekcie pobieramy 
z bibliotek. Ponieważ EAGLE pracu-
je bez pomocy netlist, do każdego 
symbolu są od początku przypo-
rządkowane jedna lub kilka obudów 
(w zależności od technologii, przy-
kładowo przewlekana lub SMD). 
Użyte symbole, wraz z odpowiadają-
cymi im obudowami są zapisywane 
w pliku ze schematem. W przypad-
ku późniejszego przekazanie sche-
matu innej osobie lub firmie, która 
może zająć się projektowaniem płyt-
ki, nie musimy dołączać bibliotek. 
W czasie instalacji programu, wraz 
ze wszystkimi niezbędnymi plikami 
kopiowane są również standardo-
we biblioteki. Zawierają one tysiące 
elementów. Może się zdarzyć, że 

Wszystkie elementy z których 
składa się projekt są pobierane 

z bibliotek. Dzięki możliwości 
tworzenia własnych elementów 
bibliotecznych program EAGLE 

zyskuje na elastyczności. Można 
zaprojektować bowiem elementy 

niestandardowe oraz elementy 
wprowadzone niedawno na 

rynek. 
W tym odcinku kursu 

zaczynamy prezentację sposobu 
tworzenia nowych elementów 
bibliotecznych. Jako przykład 

wybrano model diody, dla której 
zaprojektujemy dwie różne 

obudowy.

jeżeli nasz projekt składa się tylko 
z często spotykanych elementów, to 
wszystkie je znajdziemy w biblio-
tekach i nie będziemy musieli ich 
tworzyć sami. Jeżeli potrzebnego 
nam elementu jednak nie znajdzie-
my, to warto zajrzeć na stronę in-
ternetową producenta EAGLE–a. Pod 
adresem www.cadsoft.de w dziale do-
wnload, libraries znajdziemy dodat-
kowo, znaczną ilość najnowszych, 
oraz zaktualizowanych bibliotek. 
Ściągnięty plik należy skopiować 
do katalogu z bibliotekami (ewentu-
alnie wcześniej, jeżeli to konieczne, 
rozpakować). Przed pobraniem ele-
mentu z nowo ściągniętej bibliote-
ki, należy ją jeszcze dołączyć do 
programu poleceniem Use. Jeżeli 
jednak nie znaleźliśmy potrzebnego 
nam elementu, nie pozostaje nic 

innego jak go sobie 
stworzyć samemu. 

Z  p r o g r a m e m 
EAGLE zintegrowany 
jest edytor bibliotek. 
Można go wywołać 
z  edytora  schema-
tu, z edytora płytki 
jak również z okna 
Control Panel. Nową 
bibl iotekę możemy 
stworzyć w menu pa-
nelu kontrolnego: Fi-
le>New>Library. Aby 
otworzyć już istnieją-
cą bibliotekę możemy 
w edytorze schematu 

lub płytki użyć menu Library>O-
pen.. lub wpisać komendę Open, 
po czym wybrać bibliotekę którą 
chcemy edytować. Ten sam efekt 
osiągniemy przy pomocy menu 
panelu kontrolnego: File>Open>Li-
brary.

Stwórzmy teraz nową bibliotekę. 
Okno edytora bibliotek (rys. 34) 
ma podobny wygląd oraz narzędzia 
jak poznany już edytor płytki oraz 
schematu. Pasek Action Toolbar jest 
wzbogacony o trzy dodatkowe ele-
menty:

 Device – Reprezentuje połącze-
nia pomiędzy poszczególnymi sym-
bolami, oraz obudową elementu. 
Przyporządkowujemy tutaj poszcze-
gólne piny z symbolu (symboli), do 
odpowiednich padów lub pól SMD 
obudowy (obudów, jeżeli definiuje-
my kilka).

 Package – jest to obudowa da-
nego elementu, czyli jego fizyczny 
kształt, który zostanie umieszczony 
na płytce.

 Symbol – widoczny później 
na schemacie, symbol danego ele-
mentu. 

Zazwyczaj każdy element składa 
się z tych trzech powyższych punk-
tów. Wyjątkiem są elementy umiesz-
czone na schemacie, a nie posia-
dające obudowy. Czyli przykłado-
wo ramka otaczająca schemat oraz 
symbole zasilania. Jeżeli płytka jest 
projektowana bez użycia schematu, 
to w bibliotece wystarczy umieścić Rys. 34.
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tylko obudowy danych elementów, 
pomijając Symbol oraz Device. 

Opis edytora bibliotek prze-
prowadzimy na przykładzie diody, 
którą zdefiniujemy w dwóch obudo-
wach: przewlekanej – 1N4007, oraz 
SMD – SM4007. Rozpoczniemy od 
narysowania obudowy. Po przyci-
śnięciu ikonki Package ukaże się 
okienko, w którym wyszczególnione 
są wszystkie obudowy zdefiniowa-
ne w danej bibliotece (rys. 35). Po-
nieważ nie mamy jeszcze żadnej, 
okienko to jest puste. Przyciski 
Dev, Pac oraz Sym pozwalają nam 
na przełączanie się pomiędzy edy-
cją połączeń, obudowy i symbolu. 
W pole New wpiszmy nazwę obudo-
wy którą chcemy wykonać, wpisz-
my przykładowo: DIODA–400mil. 
Po przyciśnięciu OK zostaniemy za-
pytani, czy chcemy utworzyć nową 
obudowę? Potwierdzamy klikając 
OK. Zostaje otwarty edytor obudo-
wy (rys. 36), który do złudzenia 
przypomina edytor płytki. Nie bez 
powodu zresztą, przecież kształt, 

który za chwilę na-
rysujemy zostanie 
umieszczony właśnie 
na płytce. Następnie 
musimy ustawić sen-
sowny raster (Grid). 
Dla elementów prze-
wlekanych stosuje się 
zazwyczaj 50 mils. 
Aby nasz element 
można  było  j akoś 
podłączyć, musimy 
umieścić jego pola 
lutownicze. Dokonu-
jemy tego wpisując 
komendę Pad ,  lub 
przyciskając ikonkę 

znajdującą się po 
lewej stronie na pasku Commands. 
Na pasku Parameters pojawiły się 
nowe elementy, dzięki którym mo-
żemy zmienić wygląd punktu lu-
towniczego. Po kolei od lewej, mo-
żemy zmienić kształt (shape), śred-
nicę zewnętrzną, średnicę otworu 
wierconego oraz kąt, pod którym 
pad ma zostać obrócony. Średni-
ca zewnętrzna, jeżeli to możliwe, 
powinna być zawsze ustawiona 
na Auto. Dzięki temu będzie ona 
ustalona globalnie, na podstawie 
parametrów ustalonych w DRC. Pad 
możemy ustawić pod dowolnym 
kątem, wystarczy tylko go wpisać 
w okienko Angle i potwierdzić, po-
przez Enter. Ustalmy następujące 
parametry: Kształt – Octagon, Dia-
meter – auto, Drill – 44 mil co od-
powiada ok 1,12 mm, Angle 0. Po 
czym umieśćmy dwa pady w punk-
tach o współrzędnych (–200,0) mil 
oraz (200.0) mil (rys. 37). Środek 
układu współrzędnych (0,0) po-
winien znajdować się zawsze na 
środku naszego elementu, jest on 
jego punktem bazowym. Reguła ta 

jest szczególne ważna 
w przypadku elemen-
tów SMD. Używając 
komendy Name  na-
dajmy lewemu pino-
wi nazwą K (katoda), 
a prawemu A (anoda). 
W przypadku bardziej 
skomplikowanych obu-
dów, o większej liczbie 
wyprowadzeń, pomoc-
nym może się okazać 
wyświet lenie  nazw 
pinów. Dokonujemy 
tego w menu Options/
Set.../Misc zaznaczając 
okienko Display pad 
names.

Następnie narysujemy obrys na-
szego elementu. Dokładność od-
wzorowania rzeczywistego wyglądu 
zależy jedynie od nas, od czasu, 
który możemy na to poświęcić oraz 
ewentualnie od wymagań, które zo-
stały nam postawione. Aby obrys 
był w miarę dokładny, można usta-
wić mniejszy raster lub przełączyć 
go na metryczny (np. 0,1 mm). 
Do rysowania użyjemy jednej z na-
stępujących komend: WIRE, ARC, 
CIRCLE, RECT lub POLYGON. Za-
leca się stosowanie linii o grubości 
6 mil (0,152 mm). Fragmenty, które 
powinny być widoczne na płytce, 
rysujemy na płaszczyźnie 21 tPlace 
uważając, aby nie przysłonić pól lu-
towniczych. Jeżeli chcielibyśmy na-
rysować wyprowadzenia elementów, 
leżące na polach lutowniczych, ry-
sujemy je na płaszczyźnie 51 tDocu. 
W czasie wykonywania dokumentacji 
płytki, do wydruku płaszczyznę tę 
włączymy, natomiast w czasie two-
rzenia plików gerbera wyłączymy. 
Na płytce będziemy mieli więc wol-
ne pola lutownicze, pozbawione far-
by z opisu elementów. Natomiast na 
papierowym wydruku przedstawiony 
zostanie cały element, razem z wy-
prowadzeniami. Dokładny kształt ele-
mentu oraz jego wymiary możemy 
znaleźć w jego nocie katalogowej. 
Znajdziemy tam również informacje 
na temat grubości wyprowadzeń, we-
dług których określamy średnicę pól 
lutowniczych. Ponieważ wyprowa-
dzenia obudowy DO–41 mogą mieć 
maksymalną średnicę 0,86 mm, usta-
lony przez nas wymiar otworu pola 
lutowniczego (1,12 mm) nie jest za 
duży jak i nie za mały i dioda pa-
suje w sam raz.

Naszą obudowę należy jeszcze 
zaopatrzyć w teksty, opisujące ele-

Rys. 35.

Rys. 36.

Rys. 37.
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Rys. 38.

ment przez nią symbolizowany. Uży-
jemy do tego komendy TEXT   . 
W miejscach, gdzie na płytce powin-
na pojawić się aktualna wartość, oraz 
nazwa naszej diody umieszczamy na-
stępujące teksty:
>NAME – na płaszczyźnie 25 tNames 
>VALUE – na płaszczyźnie 27 tValues

Wysokość czcionki jest zależna od 
wielkości elementu, w naszym przy-
padku powinna wynosić 50…70 mil. 
Parametr Ratio charakteryzujący gru-
bość pisma, ustalmy na 8 lub 10%. 
W przyszłości, na płytce można zmie-
nić położenie tych tekstów, używając 
komendy SMASH, która „odklei” je 
od obudowy i można je będzie prze-
sunąć w dowolne miejsce za pomocą 
komendy MOVE. Podobnie będziemy 
mogli zmienić wielkość oraz grubość 
liter, czcionkę oraz płaszczyznę, na 
której leży tekst.

Kolejną czynnością jest poprowa-
dzenie przez całą obudowę obszaru 
zakazanego dla innych elementów. 
Dzięki temu, późniejszy test DRC 
znajdzie elementy, które na siebie 
zachodzą lub są rozmieszczone zbyt 
blisko siebie. Obszary te rysujemy na 

płaszczyźnie 39 tKeepo-
ut używając poznanych 
wcześniej  narzędzi. 
Ostatnim już elemen-
tem jest zamieszczenie 
krótkiego opisu elemen-
tu. Dokonujemy tego 
klikając na Description 
w dolnej części ekra-
nu. Może się zdarzyć, 
iż pole to jest niewi-
doczne, należy je wte-
dy „wyciągnąć” prze-
suwając belkę dzieląca 
ekran na dwa pola: 
górne – główne, oraz 
dolne – opisu. Można 
również wpisać z kla-
wiatury description, po czym zosta-
nie otwarte okno, w którym wpisze-
my niezbędny opis. EAGLE dopusz-
cza wpisywanie znaków formatujące 
tekst, odbywa się to w formacie Rich–
–Text, ma on składnię podobną do 
HTML. Przykładowo <b>DO–41</b> 
powoduje wytłuszczenie tekstu 
DO–41. Dokładny opis formatowa-
nia tekstu jest umieszczony w po-
mocy programu pod hasłem Rich 

Text. Wystarczy jeszcze tylko naszą 
bibliotekę zapisać pod dowolną, od-
powiadającą nam nazwą, w naszym 
przypadku Eagle–5.lbr. Widok go-
towej obudowy przedstawiony jest 
na rys. 38. Aby uwidocznić różni-
ce pomiędzy płaszczyznami tPlace 
a tDocu, ta druga ma zmieniony 
kolor na pomarańczowy.
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