P R O G R A M Y

EDWin krok po kroku, część 2
Kontynuujemy prezentacjÍ
moøliwoúci najtaÒszego w†chwili
obecnej programu do
projektowania obwodÛw
drukowanych oraz symulacji
i†analizy uk³adÛw
elektronicznych.
W†drugiej czÍúci artyku³u
pokaøemy w†jaki sposÛb
automatycznie wykonaÊ p³ytkÍ
drukowan¹ do projektowanego
urz¹dzenia.

Fragment schematu urz¹dzenia
do ktÛrego zaprojektujemy p³ytkÍ
przedstawiono na
rys. 1. Jest to prosty multiwibrator
wykonany
na
dwÛch bramkach
7400, ktÛrego prostok¹tny sygna³
wyjúciowy steruje
wejúciem zegarowym przerzutnika
D pracuj¹cego
w†uk³adzie dwÛjki licz¹cej.

Rys. 3.

Rys. 1.

Rys. 2.
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Podobnie,
jak
w†przypadku rozpoczynania projektu
wywo³ywanie wszystkich modu³Ûw programowych odbywa
siÍ z†îcentrum dowodzeniaî, czyli
g³Ûwnego paska narzÍdziowego. Na rys.
2 przedstawiamy
wygl¹d tego paska
ponownie z†zaznaczeniem kolejnoúci
wykonywanych operacji. ìKrok 1î oraz
ìKrok 2î opisaliúmy we wrzeúniowym
numerze EP, teraz skupimy siÍ na dwÛch
kolejnych etapach.
Po poprawnym narysowaniu schematu elektrycznego w†programie Capture
naleøy wskazaÊ na g³Ûwnym pasku narzÍdziowym Layout. Zostaje uruchomiony edytor obwodÛw drukowanych, ktÛrego
przyk³adowe okno
przedstawiono na
rys. 3. DziÍki zastosowaniu w†EDWinie
koncepcji jednej,
zintegrowanej bazy
danych dla wszystkich modu³Ûw narzÍdziowych program Layout dowiaduje siÍ automatycznie o†przypisanych do poszczegÛlnych elementÛw obudowach. Na rys. 3
widaÊ
obudowy
wszystkich elemen-

tÛw zastosowanych w†projekcie. S¹ one
rozrzucone na planszy w†sposÛb zupe³nie przypadkowy. W†zaleønoúci od wymagaÒ uøytkownika i†realizowanego
projektu moøliwe jest zastosowanie automatycznego rozk³adania elementu na
powierzchni p³ytki (widok menu na
rys. 4), moøliwe jest takøe ich rÍczne
rozprowadzenie. Doskona³e efekty daje
po³¹czenie tych dwÛch metod - pro-

Rys. 4.

gram proponuje pewien rozk³ad, ktÛrego optymalizacjÍ przeprowadza rÍcznie
projektant.
Program rozk³adaj¹cy elementy jest
wyposaøony w†szereg opcji przydatnych
podczas tworzenia projektÛw o†duøym

Rys. 5.
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Rys. 6.
Rys. 7.

Rys. 8.

Rys. 9.

stopniu skomplikowania - pozwala np.
automatycznie dostosowaÊ numeracjÍ
elementÛw do ich lokalizacji na powierzchni druku.
Efekt dzia³ania programu rozk³adaj¹cego elementy przedstawiono na
rys. 5.
Kolejnym krokiem realizacji projektu
jest uruchomienie - Uwaga! Coú dla
prawdziwych leniuchÛw! - autoroutera,
czyli programu automatycznie tworz¹cego p³ytkÍ. EDWin ma wbudowane
dwa autoroutery: standardowy EDWina
i†Arizona (rys. 6). DostÍpne s¹ takøe
dwa interfejsy wejúciowo-wyjúciowe,
dziÍki ktÛrym moøliwa jest wymiana
informacji pomiÍdzy EDWinem i†najdoskonalszym w†chwili obecnej autorouterem - Specctra oraz Maxroute.
Jak pokaza³a praktyka, obydwa wbudowane w†EDWina autoroutery doskonale daj¹ sobie radÍ z†³¹czeniem p³ytek
dwu stronnych i†o†wiÍkszej iloúci
warstw. P³ytki jednostronne ìnie wychodz¹î im najlepiej, ale w†znacznym
stopniu jest to zaleøne od wymagaÒ
stawianych projektowi i†konfiguracji
programu.

Po zadaniu parametrÛw ³¹czenia automatycznego (gruboúci úcieøek, dopuszczalnych odstÍpÛw pomiÍdzy przewodz¹cymi fragmentami p³ytki, úrednicy punktÛw i†przelotek, itp.) naleøy
uruchomiÊ automat ³¹cz¹cy (w†menu:
Auto/Route - rys. 7). Efekt dzia³ania
autoroutera przedstawia rys. 8. SposÛb
prowadzenia úcieøek nie wygl¹da zbyt
profesjonalnie i†jest s³abo zoptymalizowany pod k¹tem produkcji p³ytek.
Wszelkie po³¹czenia úcieøek pod k¹tem prostym naleøy z³agodziÊ, co moøna oczywiúcie zrobiÊ w†sposÛb automatyczny. Do tego celu s³uøy opcja Miter
corners w†menu Auto programu Arizona Autorouter. Efekt jej dzia³ania przedstawiono na rys. 9.
Jeøeli efekty pracy autoroutera s¹
zadowalaj¹ce wracamy do programu
Layout (rys. 10). Moøliwe jest tutaj dokonanie drobnych poprawek w†projekcie, ktÛre znajd¹ oczywiúcie odzwierciedlenie w†bazie danych tworzonego
projektu o†bÍd¹ widoczna dla pozosta³ych modu³Ûw EDWina.
Na tym koÒczy siÍ etap projektowania p³ytki drukowanej, moøemy wiÍc
przejúÊ do wykonania dokumentacji
produkcyjnej. Pomocny w†tym bÍdzie program Postpro, wywo³ywany
z†g³Ûwnego paska
narzÍdziowego
(ìKrok 4î na rys. 2).
EDWin udostÍpnia
interfejsy dla wszystkich standardÛw
s t o s o w a n y c h
w†przemyúle, tzn.
Gerber dla fotoplotera (okno konfiguracji na rys. 11), pliki
wiertarskie
NCDrill (okno konfi-

Rys. 10.
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guracji na rys. 12), moøliwe jest takøe
wykonanie dokumentacji dla maszyn
pozycjonuj¹cych klej i†elementy SMD.
Bez trudu moøna takøe przygotowaÊ
kompletny wykaz elementÛw wraz ze
szczegÛ³owym opisem zastosowanych
obudÛw, nazwami stosowanych symboli, ich opisem itd.
Kaødy modu³ EDWina jest wyposaøony w†moøliwoúÊ statystycznej analizy dotychczas wykonanego projektu.
Umoøliwia to m.in. zoptymalizowanie
rozk³adu elementÛw na p³ytce drukowanej (graficzn¹ prezentacjÍ obrazuj¹c¹ gÍstoúÊ upakowania przyk³adowej
p³ytki przedstawiono na rys. 13) i†przeanalizowanie optymalnego doboru stosowanych elementÛw.
Piotr Zbysiński, AVT
Pakiet EDWin w†wersji DL4 udostÍpni³a redakcji firma RK-System.
Wersja ewaluacyjna pakietu EDWin
znajduje siÍ na p³ycie CD-EP4 (promocyjny kupon zamÛwienia znajduje siÍ na
wklejce kartonowej).
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