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Arizona jest pro-
gramem do automa-
tycznego wytyczania
úcieøek. Uøytkownik
po dokonaniu rozk³a-
du elementÛw na
p³ytce ma moøliwoúÊ
rÍcznego lub automa-
tycznego prowadzenia
úcieøek. W†niniejszym
odcinku zaprezentuje-
my dostÍpne opcje.
Zacznijmy od auto-

matycznego prowa-
d z en i a ú c i e ø e k .
W†tym celu naleøy
wybraÊ z†g³Ûwnego
paska menu opcje:
Auto_Automatyczne
wytyczanie úcieøek_Arizona (rys. 1).
Po wybraniu tych opcji otwiera siÍ

okno programu Arizona Autorouter.
Zaprezentujemy teraz g³Ûwne ikony
narzÍdziowe pozwalaj¹ce na ustawie-
nie parametrÛw routera. W†tym celu
wybieramy: Plik_Wczytaj z†EDWin.
Z†lewej strony okna pokaø¹ siÍ ikony
narzÍdziowe do rÛønych zastosowaÒ
(rys. 2).
Uøytkownik moøe ustawiÊ parametry

konfiguracyjne programu Autorouter
np. szerokoúÊ úcieøek, minimalne od-
stÍpy czy teø wybraÊ preferencyjny
kierunek ich prowadzenia. WciúniÍcie
ikony Auto spowoduje w³¹czenie rou-
tera.
Po uøyciu ikony Auto moøemy

zmieniÊ parametry konfiguracyjne rou-
tera. Ponowne uøycie ikony Auto wy-

System projektowania układów
elektronicznych EDWin
Autorouter Arizona

Ostatni z cyklu artyku³Ûw
dotycz¹cych EDWin
poúwiÍcamy opisowi

Edytora ObwodÛw Drukowanych.

musi kolejne uruchomienie autoroute-
ra. Program samoczynnie poprowadzi
nowe úcieøki zgodnie z†wprowadzony-
mi parametrami. Przedstawimy teraz
kilka uøytecznych funkcji, ktÛre mog¹
siÍ przydaÊ podczas projektowania ob-
wodu drukowanego.

Sprawdzenie po³¹czeÒ
Bardzo pomocn¹ funkcj¹ jest wy-

úwietlanie listy nie po³¹czonych par
punktÛw, uruchamiane ikon¹:

Pojawia siÍ okno dialogowe z†opi-
sem nie po³¹czonych sieci, czyli úcie-
øek nie wytyczonych przez program
autorouter. ZawartoúÊ tego okna moø-
na skopiowaÊ do schowka Windows
i†wydrukowaÊ, np. w†celu weryfikacji
poprawnoúci projektu.

Zaokr¹glenie naroøy
Po uøyciu ikony

nast¹pi zaokr¹glenie naroøy wszystkich
prostopad³ych odcinkÛw úcieøek. Na-
roøniki úcieøek s¹ zastÍpowane odcin-
kami umieszczonymi pod katem 45
stopni. OperacjÍ tÍ naleøy wykonaÊ ja-
ko ostatni¹ w†etapie wytyczania úcie-
øek. Dalsze wytyczanie nie bÍdzie
moøliwe, poniewaø autorouter nie ak-
ceptuje takich za³amaÒ.

Rys. 1.

Rys. 2.
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Minimalizacja liczby przelotek
NarzÍdzie ukryte pod ikon¹

pozwoli usun¹Ê zbÍdne lub nadmiaro-
we przelotki z†p³ytki drukowanej. £¹-
cz¹ca je úcieøka lub jej fragment bÍ-
dzie wytyczona ponownie.

Wybieranie widocznych
warstw
Ikona

symbolizuje wybieranie widocznych
warstw i†warstwy gÛrnej, co moøe byÊ
przydatne przy zamazaniu obrazu ry-
sunku p³ytki przez úcieøki na rÛønych
warstwach. Mamy moøliwoúÊ wyboru
warstwy jako gÛrnej oraz wyúwietlenie
úcieøek jednej warstwy.

Konfiguracja szerokoúci
úcieøek i†rodzaj przelotek
dla wszystkich sieci
Uøycie ikony

umoøliwi uøytkownikowi zdefiniowanie
standardowych wielkoúci w†celu dopa-
sowania projektu do apertur dostÍp-
nych w†uøywanym ploterze.

PÛ³automatyczne wytyczanie
úcieøek
Po uøyciu ikony

uøytkownik ma moøliwoúÊ samodziel-
nie wytyczaÊ úcieøki w†trybie pÛ³auto-
matycznym, tzn. w†formacie akcepto-
wanym przez program Router. Pojawi
siÍ zestaw ikon pomocniczych, ktÛre
umoøliwi¹ naniesienie ewentualnych
poprawek na projekcie p³ytki. Moøe-
my wytyczyÊ jedn¹ úcieøkÍ od danego
wÍz³a albo np. poprowadziÊ wszystkie
úcieøki od jednego elementu. Program
wytycza úcieøki prostopadle i†rÛwno-
legle do krawÍdzi p³ytki. RÍczne wy-
tyczenie úcieøek w†rÛønych kierunkach
na p³ytce oraz wszelkie zaokr¹glenia

s¹ niedozwolone w†programie Autorou-
ter. Dlatego wszelkie poprawki naleøy
nanosiÊ w†koÒcowym etapie pracy.

Definiowanie warstw
aktywnych
CzÍsto zachodzi potrzeba zdefinio-

wania warstw, na ktÛrych program bÍ-
dzie wytycza³ úcieøki. Do tego celu
uøyjemy ikony

Poza tym moøna okreúliÊ preferen-
cyjny kierunek wytyczania úcieøek, tj.
pionowy lub poziomy. Mamy teø moø-
liwoúÊ kontroli warstw, na ktÛrych bÍ-
d¹ prowadzone úcieøki.
Na tym koÒczymy opis podstawo-

wych moøliwoúci programu Autorouter
Arizona z pakietu EDWin.
Dariusz Kêpiñski
RK-SYSTEM
tel.: (0-22) 724-30-39

Projekt, na przyk³adzie ktÛrego pro-
wadzony jest kurs, znajduje siÍ w†In-
ternecie pod adresem: www.ep.com.pl/
ftp/other.html.


