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Projektowanie
pïytek obwodu z EAGLE

E

AGLE (ang. Easily Applicable Graphical Layout Editor) firmy Autodesk jest
zbiorem programów umoĝliwiajÈcych przeprowadzenie wszystkich etapów projektowania pïytki. W tej ksiÈĝce skupimy siÚ na moduïach Schematic Editor
(edytor schematów) i Board Editor (edytor pïytki). Pakiet EAGLE zawiera równieĝ moduïy takie jak Autorouter (prosty mechanizm sztucznej inteligencji ĂledzÈcy Ăcieĝki obwodu), Parts Editor (edytor komponentów), CAM Processor
(moduï umoĝliwiajÈcy tworzenie plików maszynowych), a takĝe interfejs skryptowy umoĝliwiajÈcy pisanie programów jÚzyka uĝytkownika (programów ULP).
W tym rozdziale opiszÚ w sposób ogólny moĝliwoĂci pakietu EAGLE. Wiedza
zdobyta podczas lektury tego rozdziaïu umoĝliwi Ci wykonanie trzech projektów elektronicznych opisanych w nastÚpnych rozdziaïach.
Projektowanie pïytki obwodu nie jest trudnym zadaniem, ale wymaga uporania siÚ ze specyficznymi dla jej zastosowania problemami, do których rozwiÈzania przydatne sÈ narzÚdzia typu EDA (ang. electronic design automation —
przeznaczone do automatyzacji projektowania obwodów elektronicznych).
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Pakiet EAGLE charakteryzuje siÚ zaletami, których nie majÈ przeznaczone do
projektowania narzÚdzia niebÚdÈce narzÚdziami EDA. Umoĝliwia on:
Å WizualizacjÚ poïÈczeñ: dwustronna pïytka drukowana umoĝliwia

obustronny montaĝ komponentów; Ăcieĝki na tego typu pïytce
przechodzÈ pomiÚdzy obiema jej stronami.
Å Projektowanie hierarchiczne i parametryczne: umoĝliwia tworzenie

projektów mogÈcych dziedziczyÊ wïaĂciwoĂci moduïów, które da siÚ
dostosowaÊ do bieĝÈcych potrzeb, wprowadzajÈc odpowiednie dane.
Å Korzystanie z bibliotek: podzespoïy elektroniczne mogÈ mieÊ róĝne

obudowy i wystÚpowaÊ w róĝnych wersjach, co powoduje koniecznoĂÊ
stosowania narzÚdzi przeznaczonych do zarzÈdzania nimi
i organizowania ich zbiorów.
Å ImplementacjÚ zasad projektowania: moĝesz zdefiniowaÊ ograniczenia

i sprawdziÊ, czy Twój projekt jest z nimi zgodny.
KolejnÈ rzeczÈ, którÈ naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ, jest umiejscowienie osoby
projektujÈcej ukïady elektroniczne w caïym procesie roboczym. Wiele narzÚdzi EDA moĝna lepiej zintegrowaÊ z narzÚdziami CAD, np. narzÚdzia Altum
moĝna zintegrowaÊ z pakietem SolidWorks, a narzÚdzia EAGLE moĝna zintegrowaÊ z pakietem Autodesk Fusion 360.

ROZPOCZYNAMY PRAC}
Firma Autodesk oferuje kilka opcji licencjonowania oprogramowania EAGLE.
W wersji 8. EAGLE firma Autodesk przyjÚïa model subskrypcji nastÚpujÈcych wersji:
Å Wersja darmowa: firma Autodesk oferuje moĝliwoĂÊ darmowego

korzystania ze swoich narzÚdzi przez amatorów i miïoĂników
elektroniki; darmowa wersja EAGLE charakteryzuje siÚ pewnymi
ograniczeniami (np. powierzchnia pïytki nie moĝe przekraczaÊ 80 cm ).
2

Å EAGLE Standard: z wersji tej musisz korzystaÊ, jeĝeli pracujesz

nad pïytkami stosowanymi komercyjnie; kosztuje ona okoïo 60 zï
miesiÚcznie i charakteryzuje siÚ mniejszymi ograniczeniami
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niĝ wersja darmowa (pozwala na projektowanie pïytek o powierzchni
nawet 155 cm ). Studenci mogÈ korzystaÊ z tej wersji za darmo przez
trzy lata.
2

Å EAGLE Premium: wersja przeznaczona dla zespoïów zajmujÈcych

siÚ profesjonalnym projektowaniem; jest wyposaĝona w dodatkowe
narzÚdzia projektowania hierarchicznego oraz narzÚdzia przeznaczone
do zarzÈdzania bibliotekÈ i nie ma ograniczeñ wersji Standard.
Wszystkie rzeczy opisane w tej ksiÈĝce moĝna zrobiÊ w darmowej wersji
EAGLE, która jest udostÚpniana na stronie http://www.autodesk.com/products/
eagle/free-download. WiÚcej informacji na temat tworzenia wïasnych bibliotek
znajdziesz w rozdziale 4.

KORZYSTANIE Z EAGLE
Pakiet EAGLE skïada siÚ z wielu moduïów. W zwiÈzku z tym podczas pracy
wielokrotnie bÚdziemy mieli na ekranie kilka okien tego pakietu i bÚdziemy
przeïÈczaÊ siÚ pomiÚdzy nimi. SugerujÚ zatem korzystanie z duĝego monitora.
Jeĝeli uĝywasz laptopa, to podïÈcz do niego mysz z rolkÈ umoĝliwiajÈcÈ przewijanie zawartoĂci okien. Uïatwi to znacznie pracÚ w EAGLE. Praca za pomocÈ
wbudowanego w laptop gïadzika bÚdzie bardziej irytujÈca. Rolka myszy umoĝliwia sterowanie przybliĝeniem, z którego bÚdziemy wielokrotnie korzystaÊ.

Panel sterowania
Panel sterowania (Control Panel) umoĝliwia uzyskanie dostÚpu do wszystkich
moduïów pakietu EAGLE oraz pozwala na zarzÈdzanie bibliotekami, wtyczkami,
trójwymiarowymi modelami i zadaniami CAM. W panelu tym znajdziesz równieĝ dokumentacjÚ. Panel jest wyĂwietlany podczas pierwszego uruchomienia
pakietu EAGLE (patrz rysunek 1.1).

Moduï projektowania schematu ideowego
Moduï Schematic Editor (patrz rysunek 1.2) zawiera narzÚdzia przeznaczone
do tworzenia schematów obwodów (schematów przedstawiajÈcych komponenty
i sposób przepïywu sygnaïów pomiÚdzy nimi). Kaĝdy moduï pakietu EAGLE
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RYSUNEK 1.1. Panel sterowania jest pulpitem ïÈczÈcym róĝne moduïy pakietu EAGLE

RYSUNEK 1.2. NarzÚdzie przeznaczone do projektowania schematów

zawiera zestaw narzÚdzi niezbÚdnych do wykonywania zadañ, do których moduï
jest przeznaczony. NarzÚdzia moduïu Schematic Editor sÈ przeznaczone do
projektowania sieci sygnaïów ïÈczÈcych piny komponentów. Moĝliwe jest tworzenie arkuszy schematów. ZwiÚksza to ich czytelnoĂÊ i moduïowoĂÊ.
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Moduï projektowania pïytki
Moduï przeznaczony do projektowania pïytek — Board Editor (patrz rysunek
1.3) — sïuĝy do rozmieszczania pól lutowniczych i Ăcieĝek na poszczególnych
warstwach pïytki obwodu. W tej ksiÈĝce bÚdziemy mieli do czynienia tylko
z pïytkami, które majÈ Ăcieĝki na swej górnej i dolnej stronie, ale pakiet EAGLE
umoĝliwia tworzenie pïytek 16-warstwowych (wersja Premium) i 4-warstwowych
(wersja Standard).

RYSUNEK 1.3. Moduï Board Editor

W rozdziale 2. znajdziesz wiÚcej informacji na temat narzÚdzi przeznaczonych do tworzenia schematów ideowych i wykonawczych. Rozdziaï ten przygotuje CiÚ do projektowania wielowarstwowych pïytek obwodów. Dwustronna
pïytka obwodu, nad którÈ bÚdziemy pracowaÊ, ma osiem warstw (patrz rysunek 1.4).
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RYSUNEK 1.4. Osiem warstw pïytki obwodu; od góry do doïu: obrys pïytki, rozmieszczenie
otworów montaĝowych, górny sitodruk, górna maska lutownicza, Ăcieĝki górnej czÚĂci
pïytki, Ăcieĝki dolnej czÚĂci pïytki, dolna maska lutownicza, dolny sitodruk

SCHEMAT PRZEBIEGU PRACY
ProjektujÈc pïytkÚ obwodu, wykonaj kolejno nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Znajdě odpowiednie komponenty (zapoznaj siÚ z ich notami
aplikacyjnymi).
2. Zaprojektuj bloki konstrukcyjne komponentów (znajdě biblioteki
komponentów lub w razie koniecznoĂci zaprojektuj samodzielnie
ich symbole i reprezentacje obudów).
3. Opracuj schemat ideowy — poïÈcz ze sobÈ poszczególne komponenty
obwodu.
4. Uruchom algorytm wyszukujÈcy bïÚdy schematu ideowego — skorzystaj
z moduïu sprawdzania reguï elektrycznych, Electrical Rule Check (ERC).
5. Opracuj schemat wykonawczy — umieĂÊ komponenty na pïytce
i zaprojektuj przebieg Ăcieĝek ïÈczÈcych je w rzeczywistoĂci.
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6. Uruchom algorytm wyszukujÈcy bïÚdy schematu wykonawczego
— skorzystaj z moduïu sprawdzania reguï projektowych, Design Rule
Check (DRC).
7. Wygeneruj plik w formacie Gerber i plik umoĝliwiajÈcy wykonanie
otworów w pïytce — uruchom procesor CAM w celu wygenerowania
plików w odpowiednich formatach.

BIBLIOTEKI
DokonujÈc wyboru narzÚdzia przeznaczonego do projektowania, naleĝy przeanalizowaÊ to, w jaki sposób kaĝdy z rozwaĝanych programów obsïuguje
zbiory komponentów. W pakiecie EAGLE komponenty i urzÈdzenia wchodzÈ
w skïad zbiorów okreĂlanych mianem biblioteki (ang. library). Obiekt komponentu skïada siÚ z czterech elementów: symbolu uĝywanego na schemacie,
obudowy umieszczanej na schemacie wykonawczym, trójwymiarowego modelu
i pliku definicji ïÈczÈcego oba widoki. Do pakietu EAGLE doïÈczony jest duĝy
zbiór bibliotek komponentów. WiÚkszoĂÊ producentów komponentów elektronicznych udostÚpnia biblioteki swoich produktów przeznaczone dla pakietu
EAGLE. Biblioteki EAGLE moĝna znaleěÊ w wielu repozytoriach, takich jak:
Å Zbiór bibliotek opracowanych przez Autodesk: http://eagle.autodesk.

com/eagle/libraries.
Å Library.io — narzÚdzie umoĝliwiajÈce parametryczne generowanie

bibliotek i trójwymiarowych modeli komponentów. Moĝna je
zsynchronizowaÊ z pakietem Fusion 360.
Å Biblioteki tworzone przez spoïecznoĂÊ Element 14: https://www.

element14.com/community/community/eagle/eagle_cad_libraries.
Autodesk wprowadziï równieĝ nowy typ bibliotek — managed libraries
(b
biblioteki zarzÈdzane). Biblioteki tego typu sÈ umieszczane w chmurze Library.io, ale moĝna z nich teĝ korzystaÊ lokalnie. SÈ one tworzone we wspóïpracy z producentami i partnerami takimi jak Adafruit, SparkFun, Seeed, Würth
Elektronik i Nordic. Centralne zarzÈdzanie tymi bibliotekami gwarantuje to,
ĝe sÈ one zawsze aktualne.
WiÚcej informacji na temat bibliotek EAGLE i procesu ich samodzielnego
tworzenia znajdziesz w rozdziale 4.
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UWAGA Bloki projektowe (ang. design blocks) sÈ kolejnÈ nowÈ funkcjÈ,
podobnie jak biblioteki umoĝliwiajÈcÈ tworzenie duĝych moduïów schematów ideowych i wykonawczych, które mogÈ byÊ uĝywane w wielu projektach. Korzystanie z bloków jest dobrym rozwiÈzaniem w przypadku
pracy z wielokrotnie powtarzajÈcymi siÚ grupami komponentów.

SKRYPTY ULP
¥rodowisko EAGLE obsïuguje system wtyczek umoĝliwiajÈcy samodzielne
pisanie automatycznych skryptów ULP (programów jÚzyka uĝytkownika). Przykïadem skryptu ULP, który zostaï zintegrowany z gïównym interfejsem uĝytkownika, jest funkcja importu bitmapy Import Bitmap. IstniejÈ równieĝ skrypty ULP
sïuĝÈce do wygodnego wykonywania zïoĝonych operacji, takich jak wyrównywanie wszystkich komponentów do siatki lub zmiana parametrów wielu
komponentów za pomocÈ jednej masowej operacji. Do pakietu EAGLE doïÈczonych jest wiele standardowych skryptów. W celu uzyskania do nich dostÚpu
naleĝy skorzystaÊ z panelu sterowania lub menu File (plik).
Skrypty ULP sÈ tworzone w specjalnym jÚzyku, podobnym do jÚzyka C.
DostÚp do wszystkich struktur danych schematu i dokumentów pïytki moĝna
uzyskaÊ za pomocÈ doĂÊ prostego interfejsu API. Oto przykïad prostego
skryptu ULP:
int returnValue = dlgDialog("HW") {
dlgLabel("Witaj");
dlgPushButton("OK") {
dlgAccept();
}
};

WYTWARZANIE PYTEK
Pïytki obwodów, które zaprojektujesz podczas lektury tej ksiÈĝki, moĝesz wyprodukowaÊ na kilka sposobów. Wybranie wïaĂciwego sposobu zaleĝy od zastosowania pïytki, bezpieczeñstwa i dostÚpnoĂci narzÚdzi. Oto kilka moĝliwoĂci,
z których moĝesz skorzystaÊ:
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Å Wytrawianie. Praktycznie wszystkie seryjnie produkowane pïytki

sÈ wytwarzane poprzez naniesienie na miedzianÈ warstwÚ pïytki
rysunku Ăcieĝek i pól lutowniczych wykonanego z kwasoodpornej
substancji. Pozostaïa miedziana powierzchnia jest wytrawiania
za pomocÈ substancji ĝrÈcych, takich jak chlorek miedzi i ĝelaza,
a takĝe nadtlenodisiarczan amonu lub nadsiarczan sodu. Podczas
pracy z kaĝdÈ z tych substancji naleĝy zachowaÊ odpowiednie Ărodki
ostroĝnoĂci.
Å Obróbka skrawaniem. Pïytki obwodu mogÈ byÊ równieĝ wytwarzane

poprzez wyciÚcie zbÚdnej warstwy miedzi znajdujÈcej siÚ poza
obszarem Ăcieĝek i pól lutowniczych za pomocÈ precyzyjnych
frezarek. DostÚpnoĂÊ takich maszyn wzrasta, a wiÚc wytwarzanie
pïytek obwodów w ten sposób bÚdzie siÚ stawaÊ coraz bardziej
popularne. Pïytki obwodów moĝna wytwarzaÊ na maïych frezarkach
CNC mieszczÈcych siÚ na biurku. Technika ta doskonale sprawdza
siÚ podczas tworzenia kilku pïytek prototypowych, ale jest zbyt
czasochïonna do zastosowañ produkcyjnych na wiÚkszÈ skalÚ.
Å Wyszywanie, drukowanie i ciÚcie. MiÚkkie materiaïy przewodzÈce

stajÈ siÚ coraz bardziej popularne. W zwiÈzku z tym powstaïy specjalne
techniki tworzenia obwodów za pomocÈ tuszy przewodzÈcych prÈd,
a takĝe specjalnych nici lub folii. WiÚkszoĂÊ z tych procesów wymaga
zastosowania specjalnych rozwiÈzañ w projektowanym obwodzie,
poniewaĝ wiÈĝe siÚ z wprowadzaniem do niego dodatkowego oporu
lub dodatkowej kapacytancji.
WiÚkszoĂÊ czytelników tej ksiÈĝki najprawdopodobniej nie bÚdzie produkowaÊ samodzielnie zaprojektowanych przez siebie pïytek we wïasnym warsztacie, z wielu przyczyn. JednÈ z nich jest to, ĝe obecnie koszt wyprodukowania
maïej serii pïytek jest niewielki, a na rynku pojawiïy siÚ firmy specjalizujÈce
w produkcji prototypowych wersji pïytek. Dwie najwiÚksze takie firmy to
OSHPark (http://oshpark.com/) i Screaming Circuits (http://www.screaming
circuits.com). Oferta tych firm doskonale sprawdzi siÚ w przypadku chÚci
wyprodukowania np. trzech pïytek. Wówczas koszt produkcji wynosi okoïo
1 zï za 1 cm powierzchni pïytki. W przypadku chÚci wyprodukowania 100 lub
wiÚcej pïytek koszt produkcji kaĝdej z nich na poczÈtku bÚdzie wynosiï od
2
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5 do 7 zï (w zaleĝnoĂci od ich rozmiaru). Kwoty te uwzglÚdniajÈ równieĝ koszt
przygotowania urzÈdzeñ do produkcji danego obwodu.
Moĝesz skorzystaÊ z usïug wielu takich firm prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ
w Polsce. SÈ to miÚdzy innymi Margot Electronics (http://www.fabrykapcb.pl),
Techno Service (https://pcb-technoservice.eu) i ELPIN PCB (https://www.
elpinpcb.com.pl/).
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