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1 СТВОРЕННЯ СИМВОЛЬНОГО ЗОБРАЖЕННЯ РЕК.
1.1 Мета роботи
Створення символу (символьного зображення) радіоелектронного
компонента (РЕК) як бібліотечного елементу принципової електричної схеми
на прикладі компонента 7400, вивчити особливості створення символів інших
бібліотечних компонентів. Отримати практичні навики по створенню
компонента за допомогою програм Library Executive, Symbol Editor і Pattern
Editor.
1.3 Порядок виконання роботи
Запуск програми Portable P-CAD 2006. Для цього у папці програми
необхідно знайти файл додатку Cmp і запустити його.
Створення нової бібліотеки: Library→New→Ім’я бібліотеки→Місце
розташування→ОК.
Підключення бібліотеки до проекту: у вікні Source Browser клікнути
правою кнопкою на DEFAULT_LIBRARY_SET→Add library→ Відкрити
(рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Підключення бібліотеки
Створення символу бібліотеки: Component→ New→Бібліотека. У
вікні Component Information: UNTITLED натискаємо Symbol View,
відкриється вікно Symbol View: <None> – натискаємо New Symbol та PCAD
сам відкриє програму Symbol Editor (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Створення символу бібліотеки
Налаштування робочої області (рис. 1.3 а; рис. 1.3 б):
1) Налаштування конфігурації редактора: Options→Configure. Включає
налаштування формату листа (А4), метричних одиниць (mm), необхідності
автоматичного збереження (Enable Autosave).
2) Налаштування метричної сітки: Options→Grids. У вікні Grid Spacing
ввести необхідні параметри сітки, наприклад: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 мм→Add.
Дюймову сітку 2.54 мм можна видалити.
3) Налаштування параметрів креслення: Options→Current Line→ User→0.3
мм (згідно ДСТУ)→ОК.
4) Налаштування шрифту: Options→Text Style→Ім’я→ОК. У вікні Text Style
Properties встановлюємо птичку Allow True Type, натискаємо Font… та
обираємо: Шрифт – Times New Roman, набір символів – кирилиця, розмір –
10 пунктів, натискаємо ОК. Створений шрифт призначаємо поточним
(Current Text Style) подвійним кліком миші по його імені.

Рисунок 1.3 а – Налаштування конфігурації та сітки

Рисунок 1.3 б – Налаштування креслення та шрифту
Виконані дії з налаштування робочої області можна записати командою
Save to File As… у файл як шаблон, завантаження якого при запуску редактора
Symbol Editor дозволяє спростити процедуру налаштування його параметрів.
Створення компонента 7400.
Перед початком створення об’єкта необхідно обрати відповідний крок
сітки. Можна скористатися командами View→Zoom in чи View→Zoom out
або клавішами "плюс" (+) і "мінус" (-).
Відповідно до ДСТУ зображення символу має форму прямокутника,
розміри сторін якого кратні 5 мм.
Створення символу елемента: Place→Line або натиснути кнопку Place
Line на панелі зліва. Орієнтуючись по кроку сітки викреслюємо прямокутник
з необхідними параметрами.
Ще один спосіб створення символу: активувати Place Line, натиснути
«j» 15 Tab 5 Enter, «j» 30 Tab 5 Enter, «j» 30 Tab 25 Enter, «j» 15 Tab 25
Enter, «j» 15 Tab 5 Enter. Цей спосіб ґрунтується на послідовному вводі
координат вершин прямокутника (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Створення символу

Розміщення виводів символу: Place→Pin. У вікні Place Pin
встановлюємо птички біля опцій Display→Pin Name і Display→Pin Des і біля
Default Pin Name і Default Pin Des. У розділі Length обираємо User та задаємо
довжину виводів 5 мм. У розділі Outside Edge обираємо вихідний вивід Dot.
Перейменування виводів: виділити необхідний вивід, клікнути правою
кнопкою миші, у вікні Pin Properties змінити значення в полях Default Pin
Name і Default Pin Des.
Для одержання дзеркального відображення виводу при розміщенні
використовуємо клавішу F. Якщо об'єкт необхідно повернути застосовуємо
клавішу R (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Розміщення виводів
Позначення функціонального призначення: Place→Text. У вікні Place
Text, в полі ввести символ "&". Встановити вирівнювання тексту
(Justification) по центру як по вертикалі, так і по горизонталі. У списку стилів
вибрати свій шрифт і натиснути Place.
Розміщення атрибутів: Place→Attribute→ RefDes і Place→Attribute→
Type (рис. 1.6).

Рисунок 1.6 – Розміщення тексту та атрибутів
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point. Встановити точку

прив’язки на першому виводі елемента.
Перевірка правильності елемента: виділити усі об’єкти і натиснути
Utils→Validate. Якщо помилок не виявлено, то у вікні Information з’явиться
повідомлення No errors found (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 – Перевірка правильності створеного елемента
Запис символу в бібліотеку: Symbol→Save As. Обираємо всі об'єкти і
зберігаємо символ у бібліотеці проекту з назвою NAND2IN1OUT.
Елемент «ИЛИ» для мікросхеми КР1533ЛП5 створюється аналогічно
(рис. 1.8).

Рисунок 1.8 – Елемент «ИЛИ» для мікросхеми КР1533ЛП5
Індивідуальні завдання

Самостійно створити умовні графічні позначення резистора,
конденсатора, конектора, живлення, заземлення діода, транзистора,
індуктивності, реле і тригера.
Перед створенням кожного елементу необхідно впевнитися, що всі
налаштування конфігурації, які були описані вище, встановлені вірно.
1. Створення умовного графічного позначення компонента
РЕЗИСТОР
Library Executive→Symbol→New. Згідно з ДСТУ
зображення
резистора має форму прямокутника.
Створення елемента REZ: Place Line → «j» 15 Tab 5 Enter, «j» 25 Tab 5
Enter, «j» 25 Tab 9 Enter, «j» 15 Tab 9 Enter, «j» 15 Tab 5 Enter.
Розміщення виводів: Place Pin→None→User→5 мм.
Розміщення атрибутів: Place Attribute→RefDes, Place Attribute→ Type
і Place Attribute→Value.
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point.
Перевірка правильності елемента REZ: Utils→Validate (рис. 1).
Запис символу в бібліотеку: Symbol→Save As. Обираємо всі об'єкти і
зберігаємо символ у бібліотеці проекту з назвою REZ.

Рисунок 1 – Елемент REZ

2. Створення умовного графічного позначення компонента
КОНДЕНСАТОР

Library Executive→Symbol→New. Згідно з ДСТУ конденсатор має
форму та розміри зображені на рисунку 2.
Створення елемента COND: Place Line → «j» 15 Tab 5 Enter, «j» 15 Tab
15 Enter – перша лінія і «j» 17 Tab 5 Enter, «j» 17 Tab 15 Enter – друга лінія.
Розміщення виводів: Place Pin→None→User→5 мм. Для вихідного
виводу – Place Pin→Dot→User→5 мм.
Розміщення атрибутів: Place Attribute→RefDes, Place Attribute→ Type
і Place Attribute→Value.
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point.
Перевірка правильності елемента COND: Utils→Validate (рис. 2).
Запис символу в бібліотеку: Symbol→Save As. Обираємо всі об'єкти і
зберігаємо символ у бібліотеці проекту з назвою COND.

Рисунок 2 – Елемент COND
3. Створення умовного графічного позначення компонента КОНЕКТОР
Library Executive→Symbol→New. Згідно з ДСТУ конектор має
прямокутнуну форму та розміри, кратні 5мм, наприклад 15х20.
Створення елемента CONECTOR: Place Line → «j» 15 Tab 5 Enter, «j» 30 Tab
5 Enter, «j» 30 Tab 25 Enter, «j» 15 Tab 25 Enter, «j» 15 Tab 5 Enter.
Розміщення виводів: Place Pin→None→User→5 мм.
Розміщення атрибутів: Place Attribute→RefDes і Place Attribute→
Type.
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point.
Перевірка правильності елемента CONECTOR: Utils→Validate (рис. 3).
Запис символу в бібліотеку: Symbol→Save As. Обираємо всі об'єкти і
зберігаємо символ у бібліотеці проекту з назвою CONECTOR.

Рисунок 3 – Елемент CONECTOR
4. Створення умовного графічного позначення бібліотечного компонента
типа Power
Library Executive→Symbol→New.
Створення елемента POWER: Place Line. При створенні компонента у
розділі Component Type необхідно вказати тип компонента Power.
Розміщення виводів: Place Pin→None→User→5 мм.
Розміщення атрибутів: Place Attribute→RefDes, Place Attribute→ Type
і Place Attribute→Value. При введенні атрибутів у вікні Attribute Properties
необхідно зняти птичку Visible.
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point.
Перевірка правильності елемента POWER: Utils→Validate (рис. 4).
Запис символу в бібліотеку: Symbol→Save As. Обираємо всі об'єкти і
зберігаємо символ у бібліотеці проекту з назвою POWER. При цьому
встановлюємо птичку у полі Component Туре і активуємо вікно Power.

Рисунок 4 – Елемент POWER
5. Створення умовного графічного позначення компонента
ЗАЗЕМЛЕННЯ
Library Executive→Symbol→New.
Створення елемента GND: Place Line. При створенні компонента у
розділі Component Type необхідно вказати тип компонента GND.
Розміщення виводів: Place Pin→None→User→5 мм.
Розміщення атрибутів: Place Attribute→RefDes і Place Attribute→
Type. При введенні атрибутів у вікні Attribute Properties необхідно зняти
птичку Visible.
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point.
Перевірка правильності елемента GND: Utils→Validate (рис. 5).
Запис символу в бібліотеку: Symbol→Save As. Обираємо всі об'єкти і
зберігаємо символ у бібліотеці проекту з назвою GND. При цьому
встановлюємо птичку у полі Component Туре і активуємо вікно Power.

Рисунок 5 – Елемент GND

6. Створення умовного графічного позначення компонента ТРИГЕР
Library Executive→Symbol→New.
Створення елемента TRIG: Place Line.
Розміщення виводів: Place Pin→None→User→5 мм. Для вихідних
виводів – Place Pin→Dot→User→5 мм.
Розміщення атрибутів: Place Attribute→RefDes і Place Attribute→
Type.
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point.
Перевірка правильності елемента TRIG: Utils→Validate (рис. 6).
Запис символу в бібліотеку: Symbol→Save As. Обираємо всі об'єкти і
зберігаємо символ у бібліотеці проекту з назвою TRIG.

Рисунок 6 – Елемент TRIG
Після створення компонентів приведених вище бібліотека повинна мати
вигляд (рис. 7):

Рисунок 7 – Створена бібліотека

Зміст звіту
1. Титульний лист.
2. Мета роботи.
3. Порядок створення УГО.
4. Стислий опис виконуваних дій із приведенням виду УГО, отриманого
в результаті кожної дії.
5. Висновки.

2 СТВОРЕННЯ ПОСАДКОВОГО МІСЦЯ КОМПОНЕНТА РЕК
2.1 Мета роботи
Вивчення структури інтегрованих бібліотек САПР і порядку роботи з
посадковими місцями компонентів. Отримання практичних навичок
створення нових посадкових місць компонентів інтегрованих бібліотек.
Створення
конструкторсько-технологічного
вигляду
РЕК
як
бібліотечного елементу (БЕ) принципової електричної схеми (ПЕС).
2.2 Порядок виконання роботи
Відкрити Library Executive.
Підключити створену раніше бібліотеку Library→Setup→Add Library.
Формування посадкових місць: Pattern→New. Відкривається редактор
Pattern Editor. Переходимо у: Pattern→Design Technology Parameters. У
вікні Design Technology Parameters прибираємо птичку Read-only file. Для
створення своєї групи посадкових місць: New Group→Ім’я групи
(My_Group)→OK (рис. 2.1).
Обираємо типи посадкових місць: виділити My_Group→New Section та
встановити птички Pad Styles і Via Styles→ОК.
Формування стеків контактних площадок Pad Styles: виділити Pad
Styles→New Item→Ім’я стеку→OK. Створити необхідну кількість стеків з
відповідними іменами. Імена задаються відповідно параметрам стеку,
наприклад:

dip17 - кругла площадка діаметром 1,7 мм;

DIP12 - кругла площадка діаметром 1,2 мм;

plan2108 — планарна площадка розміром 2,1 х 0,8 мм;

REC1212 - квадратна (прямокутна) площадка 1.2 × 1.2 мм.
Створені стеки площадок DIP12 (кругла з внутрішнім діаметром 0.8 мм
і зовнішнім 1.2мм) та REC1208 (квадратна зі сторонами 1.2 мм і діаметром 0.8
мм) потрібно відредагувати відповідно їх параметрів: виділити DIP12→
Properties. Встановити наскрізний тип отвору Type→Throu, ширину стеку
Widh, висоту Height, обрати форму стеку Share→Ellipse, задати внутрішній
діаметр Diameter, встановити птичку, що вказує на металізований тип отвору,
Plated. Таким же чином задаємо параметри стеку REC1208 (рис.2.2).
Формування стеків перехідних отворів: Via Styles: виділити Via
Styles→New Item→Ім’я стеку→OK. Створити необхідну кількість стеків з
відповідними іменами (рис. 2.3).
Для створення посадкових місць з певними типами стеків необхідні
стеки можна додати у Options Pad Style. Для цього необхідно виділити
потрібний стек і натиснути Copy to designs. Після чого можна перейти до
створення посадкових місць та корпусу РЕК.
Також існує інший алгоритм створення та редагування посадкових
місць: Options→ Pad Style або Via Style, виділити (Default)→Copy→Ім’я

стеку→OK (рис. 2.4). Параметри задаються в Modify (Simple) – базові та
Modify (Complex) – більш розширені.

Рисунок 2.1 – Створення групи Рисунок 2.2 – Встановлення параметрів
посадкових місць
стеків

Рисунок 2.3 – Створені стеки

Рисунок 2.4 – Створення посадкових
місць

Перед початком розміщення площадок необхідно задати деякі
параметри:

Налаштування конфігурації: Options→Configure:
– одиниці виміру (mm);
– розмір робочого простору Workspace Size: Width – 210 мм і Height –
297 мм (для A4);
– кут повороту об'єкта Rotation Increment (при натисканні Shift+R) –
45 градусів;
– збільшення розміру захисної маски Solder Mask Swell – 0.1 мм;
– зменшення розміру паяльної маски Paste Mask Shrink – 0.1 мм;
– зазор між екранним шаром і елементами провідного рисунку Plane
Swell 0.2 мм (для 4-го класу точності при U  50 В).
Параметри для масок указують, якщо в проекті передбачаються
відповідні технологічні операції.
Налаштування сітки: Options→Grids: 1.5; 1.25; 1.0; 0.5; 0.25 мм.
Налаштування ліній: Options→Current Line – 0.3 мм або 0.2 мм.
Налаштування кольорів об’єктів, що знаходяться на різних шарах плати:
Options→Display. У області Layer→Item Colors після натискання миші за
ім’я шару або ім’я об’єкту з’являється можливість змінити їх колір. Також,
можливо залишити кольори шарів та об’єктів, що були встановленні за
умовчанням (Default).
Налаштування тексту: Options→Text Style.
Створення посадкових місць для корпусу DIP14
Встановити крок сітки 1.25 мм, для встановлення зручного зображення
використати команди View→Zoom in і View→Zoom out.
У нижньому меню встановити шар Top, в якому будуть створені 14
контактних площадок (рис. 2.5).
Встановлення стеків: Options→Pad Style обрати необхідний стиль
стеку, клікнути по ньому двічі. На панелі зліва обрати Place Pad і встановити
перший стек (рис. 2.6). Перший стек повинен бути квадратним. Далі потрібно
повторити ці дії і встановити наступні 13 стеків з кроком 2.5 мм і відстанню
7.5 мм між стовпцями, але вони вже повинні бути круглої форми. Усі контакти
будуть автоматично пронумеровані у заданій послідовності (рис. 2.7).

Рисунок 2.5 – Шар Top

Рисунок 2.6 – Встановлення Рисунок 2.7 – Стеки
стеку
для корпусу DIP14

Створення графічного елементу: на панелі встановити шар Top Silk,
обрати команду Place Line та створити корпус компонента. Ключ створюється
командою Place Arc, яка знаходиться на панелі зліва (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Графічний елемент та ключ компоненту
Розміщення атрибутів: Place→Attribute. На шарі Top розміщується
атрибут Type, а на шарі Top Assy – атрибут RefDes (рис. 2.9).

Рисунок 2.9 – Розміщення атрибутів
Перенумерувати контактні площадки можна командою Utils→
Renumber. При цьому необхідно знаходитися в шарі Top. У діалоговому вікні
у розділі Type встановити Pad, задати “1” для послідовності в Start Pad
Number і Increment Value, натиснути OK і потім вказати контактні площадки
підряд, призначаючи їм числа від 1 до 14 (рис. 2.10).
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point. Точку встановити на
лівій верхній контактній площадці корпуса.
Перевірка правильності створення файлу: Utils→Validate (рис. 2.11).

Рисунок 2.10 – Перейменування площадок

Рисунок 2.11 – Корпус
елемента DIP14

Зберегти корпус у бібліотеці проекту з назвою DIP14, використовуючи
команду Pattern→Save As. Птичку біля Create Component у вікні Pattern
Save To Library не встановлюємо, оскільки компонент буде створений у
Library Executive (рис. 2.12).

Рисунок 2.12 – Збереження корпусу
Індивідуальне завдання
Самостійно створити корпуси (посадкові місця) для символів, створених
у першій лабораторній роботі: резистора, конденсатора, діода, транзистора,
індуктивності, тригера, конектора, заземлення та реле.
1. Створення посадкового місця (корпуса) компонента резистор
Відкрити Library Executive.
Формування посадкових місць: Pattern→New. Відкривається редактор
Pattern Editor.
Встановити крок сітки 1 мм.
Встановлення стеків: Options→Pad Style обрати необхідний стек,
створений раніше, або створити новий. Встановити стеки на відстані 12 мм
один від одного в шарі Top. У шарі Top Silk виконати креслення корпусу,
обравши на панелі зліва команду Place Line.
Розміщення атрибутів: Place→Attribute. На шарі Top розміщується
атрибут Type і Value, а на шарі Top Assy – атрибут RefDes.
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point. Точку встановити на
лівій контактній площадці корпуса.
Перевірка правильності створення файлу: Utils→Validate (рис. 1).
Зберегти корпус у бібліотеці проекту з назвою REZ, використовуючи
команду Pattern→Save As. Птичку біля Create Component у вікні Pattern
Save To Library не встановлюємо, оскільки компонент буде створений у
Library Executive.

Рисунок 1 – Посадкове місце компонента REZ
2. Створення посадкового місця (корпуса) компонента конденсатор
Для різних моделей конденсаторів створюються різні корпуси.
Відкрити Library Executive.
Формування посадкових місць: Pattern→New. Відкривається редактор
Pattern Editor.
Встановити крок сітки 0.5 мм.
Встановлення стеків: Options→Pad Style обрати необхідний стек,
створений раніше, або створити новий. Встановити стеки в шарі Top. У шарі
Top Silk виконати креслення корпусу, обравши на панелі зліва команду Place
Line.
Розміщення атрибутів: Place→Attribute. На шарі Top розміщується
атрибут Type і Value, а на шарі Top Assy – атрибут RefDes.
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point. Точку встановити на
лівій контактній площадці корпуса.
Перевірка правильності створення файлу: Utils→Validate (рис. 2).
Зберегти корпуси у бібліотеці проекту з назвою COND1 і COND2,
використовуючи команду Pattern→Save As. Птичку біля Create Component
у вікні Pattern Save To Library не встановлюємо, оскільки компонент буде
створений у Library Executive.

Рисунок 2 – Посадкове місце компонентів COND1 і COND2

3. Створення посадкового місця (корпуса) компоненту коннектор
Відкрити Library Executive.
Формування посадкових місць: Pattern→New. Відкривається редактор
Pattern Editor.
Встановити крок сітки 0.5 мм.
Встановлення стеків: Options→Pad Style обрати необхідний стек,
створений раніше, або створити новий. Встановити стеки в шарі Top. У шарі
Top Silk виконати креслення корпусу, обравши на панелі зліва команду Place
Line.
Розміщення атрибутів: Place→Attribute. На шарі Top розміщується
атрибут Type і Value, а на шарі Top Assy – атрибут RefDes.
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point. Точку встановити на
лівій контактній площадці корпуса.
Перевірка правильності створення файлу: Utils→Validate (рис. 3).
Зберегти
корпус у бібліотеці проекту з назвою KONECTOR,
використовуючи команду Pattern→Save As. Птичку біля Create Component
у вікні Pattern Save To Library не встановлюємо, оскільки компонент буде
створений у Library Executive.

+
Рисунок 3 – Посадкове місце компонента KONECTOR
4. Створення посадкового місця (корпуса) компонента ТРИГЕР
Відкрити Library Executive.
Формування посадкових місць: Pattern→New. Відкривається редактор
Pattern Editor.
Встановити крок сітки 0.5 мм.
Встановлення стеків: Options→Pad Style обрати необхідний стек,
створений раніше, або створити новий. Встановити стеки в шарі Top. У шарі
Top Silk виконати креслення корпусу, обравши на панелі зліва команду Place
Line.

Розміщення атрибутів: Place→Attribute. На шарі Top розміщується
атрибут Type і Value, а на шарі Top Assy – атрибут RefDes.
Розміщення точки прив’язки: Place→Ref Point. Точку встановити на
лівій контактній площадці корпуса.
Перевірка правильності створення файлу: Utils→Validate (рис. 5).
Зберегти корпус у бібліотеці проекту з назвою TRIG, використовуючи
команду Pattern→Save As. Птичку біля Create Component у вікні Pattern
Save To Library не встановлюємо, оскільки компонент буде створений у
Library Executive.

Рисунок 4 – Посадкове місце компонента TRIG
Після створення усіх посадкових місць бібліотека повинна мати вигляд
(рис. 6):

Рисунок 6 – Бібліотека Portable P-CAD

Зміст звіту
1. Титульний лист.
2. Мета роботи.
3. Порядок створення посадкового місця.
4. Стислий опис виконуваних дій із приведенням виду посадкового
місця, отриманого в результаті кожної дії.
5. Висновки.

3 СТВОРЕННЯ БІБЛІОТЕКИ РЕК
3.1 Мета роботи
Вивчення структури інтегрованих бібліотек САПР і порядку роботи з
бібліотечними компонентами. Отримання практичних навичок створення
нових компонентів інтегрованих бібліотек.
Формування бібліотеки радіоелектроного компонента (РЕК) як
бібліотечного елемента принципової електричної схеми.
3.2 Завдання
Створити бібліотечний компонент на прикладі компонента 7400;
вивчити особливості створення інших бібліотечних компонентів.
– для кажного РЕК обрати відповідну інформацію про символ та
типовий корпус та ознайомитися з призначенням РЕК;
–.ввести упаковочну інформацію (заповнити таблиці Compjnent
Informations та Pins View).
– зберегти описання РЕК як бібліотечного елементу (у файл .lib).
– підготувати звіт.
3.3 Послідовність виконання роботи
Створення бібліотечного компонента 7400 мікросхеми К155LA3

Запустити Library Executive. Підключити бібліотеку проекту: Library→
Setup.
Створення компонента: Component→New→Бібліотека→Відкрити.
Приєднання корпуса до компонента: у діалоговому вікні Component
Information→ Select Pattern→ DIP14→ОК (рис. 3.1). Ім'я обраного
посадкового місця з'явиться у вікні Component Information.
Заповнення полів:
Number of Gates (кількість секцій (вентилів)) – 4.
Number of Pads (число виводів РЕК) – відображається автоматично.
Refdes Prefix (буквене позначення) – DD (для цифрової мікросхеми).
Component Type (тип компонента) – для звичайного Normal, а для
компонента живлення (значок землі, корпуса) – Power, вибираючи його з
наступних запропонованих типів:
- Normal – для більшості використовуваних елементів;
- Power – для умовних компонентів, призначених для позначення в схемі
контактів і виводів, що з'єднуються з колами живлення;

- Sheet Connector – для умовних знаків, що вводяться в розрив
електричного кола, щоб «не тягти» його через весь лист. Такий об'єкт не
відбивається не серед компонентів, не в списку кіл.
Component Style (стиль компонента) – Homogeneous(однорідний
елемент).
Gate Numbering (спосіб йменування логічних секцій або вентилів) –
Numeric (цифровий). Також можна використовувати буквений спосіб
позначення Alphabetic.
Alternate Views (додаткове представлення компонента) – IEEE і
DeMorgan.
Приєднання символа: Select Symbol→NAND2IN1OUT→ОК. Оскільки
це – однорідний компонент, символ автоматично заповнить місце трьох
логічних елементів, що залишилися.
Якщо необхідно створити додаткові представлення компонента IEEE і
DeMorgan, то розміщуємо курсор в клітинку IEEE для логічного елемента
“1”, двічі клацаємо і вибираємо NAND2IN1OUT зі списку символів. Те ж саме
виконуємо для представлення компонента DeMorgan.
У нижній частині вікна Component Information відображається таблиця з
іменами логічних секцій, кодами логічної еквівалентності секцій та іменами
символів (рис. 3.2).

Рисунок 3.1 – Приєднання корпуса

Рисунок 3.2 – Налаштування
компонента

Таблиця виводів: Pins View.
Необхідно заповнити стовпці: Gate #, Gate Eq., Pin Eq, Elec. Type.
Кількість рядків у таблиці відповідає числу виводів. Таблиця містить
наступні стовпчики:
- Pad# – номер виводу корпуса;
- PinDes – позначення виводу (звичайно відповідає номеру виводу);
Вводимо значення від 1 до 14;

- Gate# – номер логічної секції; Задається для компонентів, які містять
декілька секцій. Усім виводам кожної секції, незалежно від їх
функціонального призначення, присвоюється одна й та ж цифра. Для
мікросхеми К1533ЛА3, що має чотири логічних елемента 2І-НІ для виводів
1,2,3 вводимо значення 1 (перша секція), для виводів 4,5,6 значення 2 (друга
секція), для виводів 8,9,10 – значення 3, для виводів 11, 12, 13 – значення 4,
для виводів живлення 7 та 14 на данному етапі нічого не заносимо;
- Sim Pin# – номер виводу в символі (нумерація в межах символу); Усі
однородні секції у границях одної мікросхеми мають однакову нумерацію
виводів. Для мікросхеми К1533ЛА3 одна секція має три вивода з номерами
1,2,3. Тому з виводами кожної секції (усі виводи у межах одного вентиля
мають однаковий номер Gate#);
- Pin Name – ім'я виводу, що може бути буквеним, цифровим чи
змішаним. Варто пам'ятати, що імена повинні бути однакові для всіх логічних
частин мікросхеми; Вводимо імена виводів першою та останньої секції. Імена
виводів у секціях для багатосекційних компонентів будуть повторюватися
(наприклад для LA3 це А, В, С та знов А, В, С і т.д.);
- Gate Eq – еквівалентність логічних взаємозамінних секцій (для
взаємозамінних – 1, для невзаємозамінних – 0); Для однорідних
багатосекційних компонентів секції взаємозамінні. Для неоднорідних
мікросхем – не взаємозамінні. У мікросхемі К1533ЛА3 усі секції еквівалентні
(на принциповій схемі їх можливо перемінити місцями), тобто для кожної
секції вводимо значення 1;
- Pin Eq – еквівалентність виводів; У границях секції можуть бути
еквівалентні виводи, які при проектуванні печатної плати можуть змінюватися
місцями, судячи з міркувань зручності трасировки за критерієм мінімума
довжини зв’язків. Таким виводам необхідно присвоїти однакові коди
еквівалентності. Для використання логічного елементу 2І-НІ (мікросхема
К1533ЛА3) входи можливо змінювати місцями один з одним у межах одного
логічного вентиля, тобто для входів вводимо значення 1, для виходів нічоого
не ставим (вихід один, і змінювати його з входами неможно);
- Elec Type – електричний тип виводу (електричне і функціональне
призначення виводу) (Unknown: нетиповий, Passive: пасивнй, Input: вхідний,
Output: вихідний, Bidirectional: двонаправлений, Power: живлення).
Використовується при пошуку помилок у принципових електричних схемах.
Логічна еквівалентність виводів задається аналогічно еквівалентності
секцій, тобто взаємозамінні виводи є еквівалентними (наприклад, вхідні
виводи в логічних елементах І, І-НІ, АБО, АБО-НІ виводи програмуємих МС
та ін.).
Для заповнення стовпця Elec Type необхідно:
• виділити одну з ячєєк;
• клікнути по ній правою кнопкою миші Electrical Type;
• обрати необхідний тип. Цей текст з’явиться в ячейці стовпця Elec
Type, а символьний запис автоматично внесеться в стовпець Gate # (якщо
ячейка вільна).

Упорядкування інформації про виводи контактних площадок
компонента 7400: значення стовпців Pad# і PinDes повинні збігатися. Для
цього можна скопіювати стовпець Pad# у стовпець PinDes або пронумерувати
рядки стовпця PinDes, клікнувши правою кнопкою миші і вибравши команду
Enumerate Down.
Рядки 13 і 14 не містять інформації в стовпцях Gate #, Sym Pin # і Pin
Name, тому що у 4 символах І-НІ знаходяться тільки 12 виводів, зв'язаних з
корпусом, а корпус DIP14 має 14 контактних площадок. Ці два додаткових
рядки будуть використані для визначення схованих виводів живлення і землі,
що зв'язані з контактними площадками 7 і 14 відповідно.
Редагування інформації в стовбці Gate #: вибрати клітинки в рядках 7 12 і зрушити інформацію про виводи в цих рядках униз на один рядок,
використовуючи сполучення клавіш Ctrl + ↓. У результаті створюється місце
для даних виводу живлення, що буде заповнено пізніше.
Редагування інформації в стовбці Pin Name: призначаємо імена виводів
для кожного виводу так, щоб вони відповідали іменам виводів у специфікації
компонента. Для компонента 7400 вхідні виводи логічного елемента
позначають як A і B, а вихідний вивід – Y. Сховані виводи живлення 14 і землі
7 позначають відповідно VCC (чи +5V) і GND (інформація PWR у стовпці
Gate# для цих виводів з'являється автоматично).
Редагування інформації в стовбці Gate Eq: призначаємо значення
еквівалентності логічних елементів для компонента. В однорідному
компоненті всі логічні елементи еквівалентні, отже, необхідно ввести “1” у
першу клітинку стовпця Gate Eq. При цьому інша частина клітинок у стовпці
заповнюється автоматично (крім рядків 7 і 14).
Редагування інформації в стовбці Pin Eq: призначаємо значення
еквівалентності виводів компонента. Оскільки в компоненті 7400 спарені
вхідні виводи еквівалентні, необхідно привласнити кожній парі вхідних
виводів однакові значення. Еквівалентність виводів встановлюється в межах
логічного елемента, тому для всіх вхідних виводів необхідно ввести “1”.
Редагування інформації в стовбці Elec Type: призначаємо електричний
тип для кожного виводу. У доступному списку електричних типів виводів
приведені наступні типи:
– Unknown – виводи, що не мають спеціально призначеного типу виводу
(задається за замовчуванням);
– Passive – пасивний вивід, що з'єднується з пасивним пристроєм;
– Input – вхідний вивід, на який надходить сигнал;
– Output – вихідний вивід, з якого знімається сигнал;
– Bidirectional – двоспрямований вивід, що є або входом або виходом;
– Open-H – вивід з відкритим емітером;
– Open-L – вивід з відкритим колектором;
– Passive-H – пасивний компонент (звичайно резистор), який
підключається до джерела живлення, що відповідає високому логічному
рівню;

– Passive-L – пасивний компонент (звичайно резистор), який
підключається до «землі», що відповідає низькому логічному рівню;
– 3-State – вивід із трьома станами, що має високий і низький логічні
рівні і рівень високого імпедансу;
– Power – вивід живлення, що має на увазі підключення живлення або
«землі». При цьому електричним колам, приєднаним до цього виводу,
автоматично привласнюється ім'я, зазначене в стовпці Pin Name.
Остаточний вид таблиці виводів Pins View приведений на рисунку 3.3:

Рисунок 3.3 – Таблиця виводів
Перевірка правильності: Component→Validate.
Збереження компонента: Component→Save As – КА155LA3.
Отриманий компонент тепер може бути використаний при створенні
принципових електричних схем у P-CAD Schematic і при розробці конструкції
печатних плат у P-CAD PCB.
Зауваження:
– для вільних виводів (Open Ends) мікросхем усі стовпчики, крім PinDes
і Elec Type повинні залишатися порожніми. У стовпці Elec Type варто задати
Unknown;
– для об'єднаних виводів мікросхем у колонку Gate# потрібно ввести
CMN (від Common). Інші клітинки таблиці заповнюються як звичайно.
Стовпчики Gate Eq і Pin Eq залишаються порожніми для виводів Common;
– для переміщення інформації в стовпці на рядок нагору можна
використовувати сполучення клавіш Ctrl + ↑, на рядок униз - Ctrl + ↓;
– для створення неоднорідного компонента у зоні Component Style
вибираємо неоднорідний елемент (Heterogeneous). Це означає, що компонент
включає різні логічні елементи (наприклад, реле). Вибір символу кожної секції

виконується при відмітці в електронній таблиці відповідної клітинки у графі
Normal.
Завдання на самостійну роботу
Самостійно створити бібліотечні компоненти для усіх символів та
корпусів з лабораторної роботи 1 та 2.
1. Створення бібліотечного компонента резистор
Запустити Library Executive. Підключити бібліотеку проекту: Library→
Setup.
Створення компонента: Component→New→Бібліотека→Відкрити.
Приєднання корпуса до компонента: у діалоговому вікні Component
Information→ Select Pattern→REZ→ОК.
Приєднання символу до компоненту: Component Information→ Select
Symbol→ REZ→ОК.
Встановити необхідні налаштування у вікні Component Information
(рис. 1а).
Таблиця виводів: Pins View.
Необхідно заповнити стовпці: Gate #, Gate Eq., Pin Eq, Elec. Type (рис.
1б).
Перевірка правильності: Component→Validate.
Збереження компонента: Component→Save As – REZ.

Рисунок 1а – Налаштування
Component Information

Рисунок 1б – Налаштування Pins View
компоненту типу REZ

2. Створення бібліотечного компонента конденсатор

Запустити Library Executive. Підключити бібліотеку проекту: Library→
Setup.
Створення компонента: Component→New→Бібліотека→Відкрити.
Приєднання корпуса до компонента: у діалоговому вікні Component
Information→ Select Pattern→COND→ОК.
Приєднання символу до компоненту: Component Information→ Select
Symbol→COND→ОК.
Встановити необхідні налаштування у вікні Component Information
(рис. 2а).
Таблиця виводів: Pins View.
Необхідно заповнити стовпці: Gate #, Gate Eq., Pin Eq, Elec. Type (рис.
2б).
Перевірка правильності: Component→Validate.
Збереження компонента: Component→Save As – COND.

Рисунок 2а – Налаштування
Component Information

Рисунок 2б – Налаштування Pins View
компоненту типу COND

3. Створення бібліотечного компонента типа Power
Запустити Library Executive. Підключити бібліотеку проекту: Library→
Setup.
Створення компонента: Component→New→Бібліотека→Відкрити.
Приєднання корпуса до компонента: у діалоговому вікні Component
Information→ Select Pattern→GND→ОК.
Приєднання символу до компоненту: Component Information→ Select
Symbol→GND→ОК.
Встановити необхідні налаштування у вікні Component Information
(рис. 3а).

Таблиця виводів: Pins View.
Необхідно заповнити стовпці: Gate #, Gate Eq., Pin Eq, Elec. Type (рис.
3б).
Перевірка правильності: Component→Validate.
Збереження компонента: Component→Save As – GND.

Рисунок 3а – Налаштування
Component Information

Рисунок 3б – Налаштування Pins View
компоненту типу GND

Таким же чином створюється компонент POWER (рис. 3в).

Рисунок 3в – Налаштування Component Information та Pins View
компоненту типу POWER
Створення бібліотечного компонента К555ТВ6
Запустити Library Executive. Підключити бібліотеку проекту: Library→
Setup.

Створення компонента: Component→New→Бібліотека→Відкрити.
Приєднання корпуса до компонента: у діалоговому вікні Component
Information→ Select Pattern→DIP14→ОК.
Приєднання символу до компоненту: Component Information→ Select
Symbol→TRIG→ОК.
Встановити необхідні налаштування у вікні Component Information
(рис. 4а).
Таблиця виводів: Pins View.
Необхідно заповнити стовпці: Gate #, Gate Eq., Pin Eq, Elec. Type (рис.
4б).
Перевірка правильності: Component→Validate.
Збереження компонента: Component→Save As – К555ТВ6.
Перевірка отриманого елемента: у вікні Component Information→
Symbol View (рис. 4в).

Рисунок 4а – Налаштування
Component Information

Рисунок 4б – Налаштування Pins View
компоненту типу К555ТВ6

Рисунок 4в – Перевірка створеного символу
4 ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ
4.1 Мета роботи
Вивчення структури принципової електричної схеми з іменованими
колами, вивчити особливості створення шин.
Оформити принципову електричну схему в графічному редакторі
Shematic і сформувати список компонентів кола.
4.2 Послідовність виконання роботи
Запустити Sch. Підключити бібліотеку Library→Setup→Бібліотека→
ОК.
Налаштувати конфігурацію: Options→Configure.
Налаштувати сітку: Options→Grids.
Налаштувати інформаційні області: File→Design Info.
Розміщення умовних графічних позначень компонентів: Place→Part або
за допомогою кнопки Place Part на панелі зліва (рис. 4.1). Зі списку обрати
необхідний елемент (КА155LA3). При необхідності у цьому полі є можливість
перейти у другу бібліотеку. Кількість логічних секцій, що входять у
компонент, відображається у полі Num Parts. Номер вводимої секції у полі
Part Num.
Розташування символу у полі екрану виконується після натискання лівої
кнопки миші у обраній точці. Повернути елемент можна натиснувши клавішу
R, відобразити дзеркально – клавіша F. Якщо до кола під’єднати компонент
заземлення GND або +5V або інший компонент типу Power, то вона
автоматично отримає ім’я компоненту.
Аналогічно розташовуються інші елементи (рис. 4.2).
Позначення секцій компонентів можна прибрати. Для цього необхідно у
властивостях компонента Part Properties виключити кнопки RefDes, Value і
Type у розділі Visibility.
Введення позиційних позначень: Place–>Text.

Рисунок 4.1 – Діалогове вікно Place Part

Рисунок 4.2 – Розміщення елементів
Введення з’єднувальних провідників електричних кіл.
Розміщення електричних кіл: Place→Wire або за допомогою кнопки
Place Wire на панелі зліва. Встановити товщину з’єднань 0,2мм: Option→
Current Wire (User). Натисканням лівої кнопки миші вибирається початкова
точка кола. Точка злому задається наступним натисканням лівої кнопки миші
у потрібному місці робочого поля. Натискання клавіші О до відпускання лівої
кнопки миші змінює кут ведення лінії з числа дозволених, натискання клавіші
F змінює орієнтацію першого сегмента лінії. Завершення вводу провідника –
натискання правої кнопки миші або клавіші Esc (рис. 4.3).
Неприєднані виводи компонентів і кіл відзначаються квадратиками, що
після приєднання гаснуть. Зіткнення двох виводів компонентів рівноцінно
введенню електричного з'єднання. Додаткові точки зламу включаться в коло
по команді Rewire→Manual.
Присвоєння ім’я колу: обирати коло, клікнути правою кнопкою миші і вибрати
пункт Properties. У вкладках Wire і Net проводяться необхідні налаштування (рис. 4.4).

Приєднання компонента заземлення GND автоматично привласнює це
ж ім'я колу, тому що тип Power забезпечує автоматичну зміну імені кола на
ім'я цього компонента.

Рисунок 4.3 – Отримана електрична схема

Рисунок 4.4 – Присвоєння ім’я колу
Перевірка електричної принципової схеми: Utils→ERC (рис. 4.5). В
основному меню задається перелік перевірок:
– Single Node Nets – перевірка кіл, що мають єдиний вузол;
– No Node Nets – перевірка кіл, що не мають вузлів;
– Electrical Rules – перевірка електричних помилок, коли з'єднуються
виводи несумісних типів (наприклад, два вихідних виводи або вихідний вивід
підключається до виводу джерела живлення);
– Unconnected Pins – перевірка непідключених виводів компонентів;
– Unconnected Wires – перевірка непідключених кіл;

– Bus/Net Errors – перевірка кіл, що входять до складу шини і

зустрічаються тільки один раз;
– Component Rules – перевірка компонентів, розташованих поверх
інших компонентів;
– Net Connectivity Rules – перевірка правильне підключення колів
«землі» і «живлення», що може бути викликано однієї з трьох причин:
1) символ джерела живлення підключений до кола, що має інше ім'я;
2) схований глобальний вивід компонента приєднаний до кола, ім'я
якого не збігається з ім'ям за замовчуванням;
3) два кола А и В об'єднані під ім'ям А, але при цьому коло В існує
окремо. З появою цього попередження необхідно за допомогою команди
Edit→Nets перейменувати кола;
– Hierarchy Rules – перевірка помилок ієрархічних структур.
Опція View Report дозволяє продивитися звіт про помилки, а опція Annotate
Errors дає можливість позначити помилки на схемі у вигляді округлих маркерів.

Рисунок 4.5 – Перелік перевірок

Після перевірки потрібно обрати команду Utils→Find Errors, та,
перебираючи по одній помилки у полі Error Number та натискаючи кнопку
Jump To, виправляти усі помилки. Після виправлень перевірку запустити
знову. Якщо встановити птичку View Report, то після перевірки з'явиться звіт.
Якщо помилок не виявлено, то у вікні Find Errors з’явиться
повідомлення Design contains no ERC error points (рис.4.6).
Збереження схеми: File>Save.

Рисунок 4.6 – Перевірка схеми
Створення списку з’єднань.
Список з'єднань містить у собі список компонентів і кіл із вказівкою
номерів виводів компонентів, до яких вони підключені. Він використовується
для розміщення на поле печатної плати корпусів компонентів із вказівкою
їхніх електричних зв'язків відповідно до принципової схеми. По команді
Utils→Generate Netlist відкриваємо вікно настроювання параметрів (рис. 4.7).
У списку Netlist Format діалогового вікна команди обираємо формат списку
з'єднань ASCII для PCB та кнопкою Netlist Filename задаємо ім’я файлу
списку кіл. Формат списку кіл (Netlist Format) необхідно задати – P-CAD
ASCII задаємо ім'я списку з'єднань і включаємо у файл списку з'єднань (тільки
для формату ASCII) інформацію про компоненти (Include Library
Information), необхідну для складання за допомогою Library Manager
бібліотеки символів компонентів, що знаходяться в даній схемі. Прапорець
Include Library Information рекомендовано встановити, для того щоб у файлі
була ввімкнена інформація для менеджера бібліотек.
Зберегти файл у форматі данних Binary.

Рисунок 4.7
У результаті вихідний файл стає повним і не залежить від бібліотеки. За
допомогою кнопки можливо задати ім’я списку з’єднань. Файл списку
з'єднань проекту має розширення *.NET.

5 СТВОРЕННЯ КОНСТРУКТИВУ ПЕЧАТНОЇ ПЛАТИ
5.1 Мета роботи
Вивчення можливостей графічного редактора ПП і порядку роботи з ПП.
Отримання практичних навичок розміщення компонентів на комутаційному
полі засобами САПР конструкторсько-технологічного призначення.
Розробити початкову топологію ПП.
5.2 Порядок виконання роботи
Запустити P-CAD PCB.
Налаштування конфігурації: Options→Configure.
1) General→Workspace size = 210 мм; Wigth і Height = 296 мм; Units –
mm; встановити автозбереження Enable AutoSave.
2) Online DRC→ставимо птички Clearance Violations (повідомлення
про порушення зазорів), Netlist Violations (порушення з'єднань
електричних провідників) і Width Violations (порушення обмежень
на ширину провідників). З інших розділів птички знімаються (рис.
5.1).

Рисунок 5.1 – Налаштування конфігурації
Налаштування екрану: Options→ Display (рис. 5.2).

– Show – показати на екрані;
– Hide – сховати;
– No Change – не змінювати.
– Free Pads – стиль позначень неприєднаних виводів компонентів
– Cursor Style – вид курсору.
– Scroll Bars – показ на екрані лінійки прокручування;
– Display Pad Holes – зображення внутрішніх отворів у контактних
площадках;
– Display Pin Designators – зображення номерів виводів компонентів;
– Display Plane Indicator – індикація ПО, що приєднані до шару
металізації, за допомогою перехрестя , пофарбованого в колір цього шару;
– Display Pad Net Names – зображення імен (номерів) кіл, приєднаних
до виводів компонентів;
– Use Fixed Colors – використання фіксованих кольорів.

Рисунок 5.2 – Налаштування екрану
Налаштування сітки: Options→Grids.
Налаштування шарів: Options→Layers.
Layers→Current Layer→Top→Signal→Vertical→Modify.
Layers→Current Layer→Bottom→Signal→Horizontal→Modify.
Шари вмикають і вимикають натисканням кнопки Enable, Disable. Всі
шари (крім поточного) можна вимкнути натисненням Disable All, включити –
натисканням Enable All (рис. 5.3).
Призначення шарів:
Top – верхня сторона печатної плати;
Bottom – нижня сторона печатної плати (сторона пайки);
Board – контур плати;
Top Mask – маска пайки на верхній стороні печатної плати;
Bot Mask – маска пайки на нижньому боці печатної плати;

Top Silk – шовкографія на верхній стороні плати (контури компонентів
і т.д.);
Bot Silk – шовкографія на нижній стороні плати;
Top Paste – графіка (вставка) пайки на верхній стороні плати
(зазвичайзбігаються за формою і розміром з контактною площадкою);
Bot Paste – графіка (вставка) пайки на нижній стороні плати;
Top Assy – допоміжні дані (атрубути) на верхній стороні плати;
Bot Assy – допоміжні дані (атрубути) на нижній стороні плати.

Рисунок 5.3 – Установка структури шарів печатної плати
Нанесення контуру печатної плати: Place→Line на шарі Board
накреслити контур ПП завтовшки 0,2 мм. Розмір печатної плати обираємо
згідно таблиці ДСТУ:

Розміщення компонентів на ПП: Utils→Load Netlist→My_List (рис.
5.4). Всі прапорці рекомендується відключити. При цьому завантажується
файл списку з'єднань.

Рисунок 5.4 – Розміщення компонентів на платі
Оптимізація зв'язків: Utils→Optimize Nets→Auto. Встановити птички
Gate Swap і Pin Swap→ОК.
У меню команди вибирають метод оптимізації:
– автоматична оптимізація (Auto);
– ручна перестановка еквівалентних вентилів (Manual Gate Swap);
– ручна перестановка еквівалентних виводів (Manual Pin Swap).
При автоматичній оптимізації включаються наступні опції:
– перестановка секцій (Gate Swap);
– перестановка виводів (Pin Swap);
– оптимізація обраних об'єктів (Entire Design).
Для автоматичного трасування встановити наступні параметри:
По закінченню роботи утиліта видасть звіт (рис. 5.5).

Рисунок 5.5 – Звіт параметрів оптимізації електричних зв'язків
Після натискання кнопки ОК з'явиться повідомлення про те, що дана
операція незворотна, і запит про продовження; після ствердної відповіді
почнеться процес мінімізації. Коли програма виконає роботу (з'явиться напис
«Net Optimizate Complite») необхідно зафіксувати для звіту наступні дані
розташовані
в
зоні
Cumulative
Status:
число переставлених вентилів– Numbers of gates Swapped,
число переставлених висновків– Numbers of pins Swapped,
загальна довжина ланцюгів до оптимізації– All net total length before,
загальна довжина ланцюгів після оптимізації – All net total length after,
відносна зміна загальної довжини ланцюгів після оптимізації – All net
total length changed.
Потім закрити вікно з результатами.
Зберегти файл під іншим іменем: SavemAs→ ECO Filename (ім'я
файлу)→ Append ECOs to File.
Внесення змін в схему: відкрити схему→Utils→Import ECOs→ECO
Filename→ОК. Зміни вносяться в схему тільки при повній відповідності schфайла pcb-файла до змін (за типами РЕК та зв'язків).
Усі перестановки необхідно записувати у файл змін (ECO-файл)
командою Utils→Record ECOs.
При виникненні помилок треба перевірити pcb-файл (початковий файл,
без оптимізації зв'язків) на відповідність зі схемою, використовуючи команду
Utils→Compare Netlist. У вікні Netlist Compare за допомогою кнопки Netlist
Filename вказати шлях до файлу списку ланцюгів (з розширенням .net), а в
зоні Attributes виділити категорії Component і Net і, натиснувши кнопку >>
перемістити їх у Compare. При наявності помилок, виводиться повідомлення

про помилку і пропонується її перегляд, натискання кнопки
«Так» виводить звіт про помилки, які необхідно виправити. Після
виправлення помилок треба зробити перевірку знову. Повідомлення «Nets are
identical» говорить про відповідність списку в файлах. pcb і .sch. Далі
необхідно провести оптимізацію заново. При коректному внесенні змін в
схему з'явиться повідомлення: Importing ECO file completes successfully.
Після внесення змін треба зберегти файл .sch (рекомендується
з новим ім'ям). Як правило, на даному етапі файл .sch доводиться редагувати,
тому що після внесення змін на схемі зявляється безліч портів, які
ускладнюють читання схеми, а також написи і порти можуть бути накладені
один на одного.

6 ТРАСУВАННЯ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ
6.1 Мета роботи
Проведення трасування печатної плати.
1.3 Порядок виконання роботи
Запустити P-CAD PCB. Відкрити створену у попередній лабораторній
роботі печатну плату.
Налаштування ліній: Options→Current Line→0.2 mm→Add→OK
(окрім заземлення і живлення – для них обирається лінія завтовшки 0.4 мм).
Налаштування сітки: Options→Grids.
Трасування: перейти у шар Top, на панелі зліва обрати Route Manual
(рис. 6.1). Провести трасування печатної плати (рис. 6.2). При цьому необхідно
намагатися уникати прямих кутів і розташовувати доріжки не впритул до
монтажних отворів.

Рисунок 6.1 – Ручне трасування

Рисунок 6.2 – Трасування друкованої плати

