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1. A Mentor GraphicsP

® 
PPads programcsomagja 

Telepítés után 5 fő komponens áll a rendelkezésünkre, a projektmenedzsmentre alkalmas 
eProduct Designer (másnéven Dashboard), a két sémaeditor (Logic és DxDesinger), illetve a 
két layout-tervező (Layout és Router). A PADS Logic rengeteg előre definiált alkatrészt 
tartalmaz. A DxDesigner sajnos teljesen „üres” állapotban kerül telepítésre, azaz még az 
ellenállásokat és kondenzátorokat is nekünk kell megrajzolni első használatkor. A Dashboard-
dal együtt használva viszont sok hasznos funkció áll a rendelkezésünkre (pdf generálása a 
schematic-ból, archiválás). 

A két layout-tervező programot sajnos párhuzamosan kell használnunk, mivel 
mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. A munka jelentős részét kitevő 
elhelyezésben és összehuzalozásban a Router-t célszerű használni. A tervezési szabályok 
beállítását és ellenőrzését, a gyártófájlok elkészítését, a rétegek kezelését és egyéb funkciókat 
pedig a Layout-ban érdemes elvégezni. A tervet tehát folyamatosan az egyik programból a 
másikba kell átvinni, de az egész tervezési folyamatot tekintve ez elhanyagolható 
kényelmetlenséget jelent. 
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2. Schematic szerkesztése a PADS Logic programmal 

2.1. A kapcsolás kiválasztása 
 

A megfelelő kapcsolás kiválasztására két lehetőség van: már létező kapcsolás vagy saját 
tervezésű kapcsolási rajz. A kapcsolási rajzot több forrásból lehet kiválasztani, mint például: 
Internet, könyv, folyóirat (Hobbyelektronika, Rádióelektronika, stb.). Érdemes megbízható 
forrást választani, mert így valószínűleg az áramkör működőképes, és nincsenek benne 
elkötések. Mindenesetre mielőtt belekezdenénk az áramkör nyákjának megtervezésében 
célszerű a kapcsolás működéséről meggyőződni deszkamodell építésével, vagy szimulációval. 

Mindenképpen törekedjünk arra, hogy maximum 2-3 IC-s egyszerű kapcsolást válasszunk, 
így az áramkör mérete és bonyolultsága a félév végén, a layout tervezésnél sem jelent gondot.  

2.2. Egy alkatrész elkészítése (PADS Layout és PADS Logic) 
 

Indítsuk el a PADS Layout- ot.  

 
1. ábra PADS Layout kezdőablak 

 
Kattintsunk a Start a new design feliratra. 

File menü  Library…  Create New Lib...  adjunk meg egy nevet Pl.: Sajat.pt4  
kattintsunk a Save gombra  majd a Close gombra. 
Most tulajdonképpen létrehoztunk egy library fájlt, amelyben definiálhatjuk a szükséges 
alkatrészeket. 
Amennyiben a jövőben is használni szeretnénk ezt fájlt akkor File   Library…  
kattintsunk a  Manage Lib. List… gombra itt meg kell keresnünk a létrehozott fájlt és 
megnyitnunk. 
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Tools  PCB Decal Editor  
 

Kapcsoljuk be a Drafting Toolbar-t, kattintsunk az ikonjára: , majd indítsuk el a Pin 

Wizards-ot  . 
 
A felső füleknél válasszuk ki az IC tokozásának típusát (DIP, SOIC, QUAD…) 

                  
2. ábra Pin Wizards 

 
Ebben az ablakban specifikálhatjuk az alkatrész tulajdonságait (alkatrész láb átmérő, furat 
átmérő, pad átmérő…). Miután minden értéket beállítottunk kattintsunk az OK gombra. 

Szembetűnő, hogy az alkatrész körvonala ugyanolyan színű, mint a furatfémezés. Tehát még 
van feladatunk a mentés előtt. Setup  Display Colors… 

 
3. ábra Display Color menü 
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Válasszuk ki a Selected Colors alatt található színek közül egyet (most sárga) majd 
kattintsunk rá, ezután keressük meg a 27) Assembly Drawing Top sort és az ott lévő fekete 
négyzetekre kattintva változtassuk meg azok színét. Majd OK gomb. 

Ezután kattintsunk az alkatrész körvonalára jobb klikk  Properties…  Parent  a Layer 
menüből válasszuk ki az Assembly Drawing Top pontot, majd OK. 

 
4. ábra A módosított alkatrész 

 
Ezután mentsük el az alkatrész lábkiosztását: File menü  Save Decal 

 
5. ábra Alkatrészrajzolat mentése 

 
Válasszuk ki az általunk létrehozott Sajat library-t, adjuk meg az alkatrész nevét (4510N). 
Kattintsunk az OK gombra  a YES gombra  és megint az OK- ra  

 
6. ábra Alkatrésztípus mentése 

 
Miután itt is megadtuk a library-t és az alkatrész nevét, kattintsunk az OK- ra. 
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Indítsuk el a PADS Logic- ot. 

 
7. ábra Pads Logic kezdőablak 

 
File menü   Library…  Manage Lib. List…  Add..  keressük meg a Sajat.pt4 fájlt 

 OK  Close. 

 
8. ábra Library manager 
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Tools menü  Part Editor  File menü  Open…  a párbeszéd ablakban válasszuk a 
Part Type opciót  OK 

 
9. ábra Típus kiválasztása 

 
A Library pontnál válasszuk ki a Sajat fájlt   Items- hez írjunk *-ot  válasszuk ki az 
alkatrészt (4510N)  majd OK. 

 
10. ábra Alkatrész megnyitása 

 

Kattintsunk a Part Information ikonjára   a Logic Family menüpontban az IC típusát 
tudjuk beállítani Pl.: PGA, DIP… állítsuk DIP- re  kattintsunk a Gates fülre. 

 
11. ábra Alkatrész definiálása 1 
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Kattintsunk, az Add gombra, CAE Decal 1 mezőbe írjuk be az alkatrész nevét (4510N)  
OK 

 
12. ábra Alkatrész definiálása 2 

Kattintsunk az  ikonra  OK  OK 

Kapcsoljuk be a Decal Editing toolbar-t, kattintsunk az ikonjára: , majd indítsuk el a 

CAE Decal Wizard-ot . 

Itt beállíthatjuk az IC elvi rajzának tulajdonságait (méret, melyik oldalon hány láb legyen…). 
Miután beállítottuk a tulajdonságokat, kattintsunk az OK gombra 

 

 
13. ábra Alkatrész szimbólumának definiálása 
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Ezután a lábakra duplán kattintva módosíthatjuk azok tulajdonságait (számozását, nevét…). A 
Change Decal gombra kattintva állíthatjuk be a láb rajzjelét (pl.: clock, negált…). 

 
14. ábra Kimenetek definiálása 

 
A lábak tetszés szerint áthelyezhetőek, csak rá kell kattintani és húzni. 
Miután mindent beállítottunk: File menü  Return to Part  kattintsunk a Yes gombra. 

Most elmenthetjük az alkatrészt és kiléphetünk a Part Editor-ból. File menü  Save  File 
menü  Exit Part Editor 

 
15. ábra Az összes kimenet definiálva 

 
Az így elkészített alkatrész ugyanúgy használható, mint bármelyik másik. 
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2.3. Kapcsolási rajz elkészítése (PADS Logic) 
 
Indítsuk el a PADS Logic- ot, (amennyiben még nem fut ) 

 
16. ábra Pads Logic kezdőablak 

 
Kattintsunk a Start a new design feliratra. (vagy File menü   Start a new design) 

 
17. ábra A munkafelület 

 
A munkafelület méretét a Tools menü Options menüpontjában a Sheet opció alatt lehet 
változtatni. (Alapértelmezett: B, további lehetőségek: A4, A3…)
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Helyezzünk el egy alkatrészt: kattintsunk az Add Part  ikonra.  A Library 
menüpontnál célszerű az (All library) opciót választani.  Az Items- hez írjuk be az 
alkatrész nevét, vagy a nevének egy részét, a többit *-gal helyettesíthetjük.(LM*)  
Kattintsunk az Apply  majd az alkatrész nevére  az Add gombokra, végül helyezzük el 
az alkatrészt. 

 
18. ábra Alkatrész hozzáadása 

 
Helyezzünk el 3 kondenzátort (2xCAP7343, 1xCAP1206), tekercset (1xIND-MOLDED), 
diódát (1xDIODE) és 2 kettes csatlakozót (4x HEADER02) 

 
19. ábra Az összes alkatrész lerakása 

 
Helyezzük az alkatrészeket a megfelelő helyükre: jobb klikk  Select Gates  kattintsunk 
az alkatrészekre és húzzuk a helyükre. 

 
Néhány fontosabb billentyű parancs: 
 
Zoom in: Ctrl + W  majd bal egérgomb 
Zoom out: Ctrl + W  majd jobb egérgomb 
Alkatrész forgatás: Ctrl + R 
Alkatrész tükrözés: Ctrl + F 
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20. ábra Alkatrészek elhelyezése 

 

Az alkatrészeket kössük össze vezetékkel: kattintsunk az Add Connection  ikonra  
majd az alkatrész lábára  húzzuk a másik alkatrész lábához  kattintsunk rá. 

 
21. ábra Alkatrészek összekötése 

 

Helyezzük el a tápfeszültségeket és a földet: kattintsunk az  ikonra  kattintsunk ahova 
földet akarunk helyezni  jobb klikk  válasszuk a Power (földnél a Ground) opciót  
helyezzük el  bal klikk. 

 
22. ábra Az elméleti kapcsolási rajz 
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Állítsuk be az alkatrészek tulajdonságait: kattintsunk a Select   és a  

Select anything  ikonokra. Kétszer kattintva az alkatrészre megjelenik a Part Properties 
ablak, itt lehet az alkatrész adatait módosítani. 

 
23. ábra Alkatrész tulajdonságai 

 
A Visibility menüben be lehet állítani, hogy az alkatrész mely tulajdonságai jelenjenek meg, 
az Attributes-ban az alkatrész tulajdonságait lehet beállítani, a PCB Decals-ban pedig az 
alkatrész tokozását. (tűrés -Tolerance, érték – Value…) Add gombbal új tulajdonságokat lehet 
hozzáadni (ár- Cost, érték – Value…) 
Állítsuk be a következő értékeket: C1=C2=100uF; C3=0,01uF; L1=33uH 

Csomópontok, tápfeszültségek elnevezése: Egy csomópontra vagy tápfeszültségre kétszer 
kattintva elnevezhetjük azt. 

 
24. ábra Csomópontok tulajdonságai 
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25. ábra A kész elvi kapcsolási rajz 

 
Miután beállítottuk az értékeket és elneveztük a csomópontokat, mentsük el a kapcsolásunkat: 
File menü  Save  adjunk nevet Pl.: munka.sch  Save 

Generáljuk Layout Netlist- et a PADS Layout számára:Tools menü  Layout Netlist  
adjunk nevet neki Pl.: munka.asc  OK 

Így most már a PADS Layout- ban is meg tudjuk nyitni a munkánkat. 

Egy másik módszer arra, hogy elméleti kapcsolási rajzunkból NYHL terv legyen az, ha 
összekapcsoljuk a PADS Logic-ot a PADS Layout-tal. Ez azért előnyös, mert így ha 
változtatunk a Logic-ban a kapcsoláson, akkor a változtatást egy gombnyomással eszközölni 
tudjuk a Layout-ban is. 

Tools menü  PADS Layout  New (felugrik a PADS Layout Link párbeszédablak). 
Kattintsunk a Preferences fülre. Pipáljuk ki a Compare PCB Decal Assignments opciót. 
Most kattintsunk a Design fülre és kattintsunk a Send Netlist gombra. Ekkor megjelennek az 
alkatrészek a PADS Layout-ban, és hozzákezdhetünk a huzalozás tervezéséhez (4. fejezet). 

 
26. ábra A PADS Logic-ot és Layout-ot összekapcsoló párbeszéd ablak 
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3. Költségterv és Bill of Materials készítés (PADS Logic) 
 

A költségtervnek tartalmaznia kell az alkatrészek nevét, árát, darabszámát, ezen felül még 
egyéb költségeket is doboz ára, fel nem tüntetett alkatrészek (tüskesor, csatlakozók), stb. 

Lássuk hogyan is tudjuk a BOM fájlt létrehozni: 

Az alkatrészekre kétszer kattintva  az Attributes menüben  Add gombbal  hozzáadjuk 
a Cost opciót, ide beírhatjuk az alkatrész árát. Fájl menü  Reports…  

 
27. ábra Jelentések létrehozása 

 
Setup (a gomb megnyomásával beállíthatjuk a riport tulajdonságait)  Add  válasszuk ki a 
Cost opciót (természetesen hozzáadhatunk más sorokat is). 

 
28. ábra BOM beállítása, létrehozása 

 
A BOM létrehozására két módszer létezik. Az egyik az, hogy a program saját maga generál 
egy fájlt (BillOfMaterials.rep), amely egy szöveges fájl, tulajdonságai pedig a Format fül 
alatt állíthatóak. Ha ezt választjuk, akkor nem kell mást tennünk, miután beállítottunk 
mindent, mint kétszer kattintunk az OK gombra. 
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29. ábra BillOfMaterials.rep 

A másik módszer a BOM fájl létrehozására, hogy a Clip Board View fülre kattintunk. 
Bepipáljuk az Include table header opciót majd először a Select All, utána pedig a Copy 
gombra kattintunk. 

 
30. ábra BOM létrehozása 

Ezután nyitunk egy MS Exel- t és a Ctrl+V billentyűkombinációval beillesztjük a táblázatot, 
amely ezek után tetszés szerint szerkeszthető. 

 
31. ábra BillOfMaterial.xls 
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4. Layout szerkesztése a Layout és Router programmal 

4.1. Tervezési szabályok 
A PADS Layout programban célszerű beállítani a tervezési szabályokat, elkészíteni a 

gyártófájlokat és ellenőrizni a tervet. A netlista importálása a Fájl  Import… menüponttal 
tehető meg. A megjelenő txt fájlok jelzik, ha importálás közben nincs hiba, vagy ha a 
schematic-kal illetve az alkatrészekkel valami probléma van. Ezek javítása után az első 
dolgunk a tervezési szabályok beállítása: Setup  Design Rules. 

 
32. ábra Design rules 

 
Az alapvető szabályokat a Default pontban állíthatjuk be. 

 
33. ábra Default beállítások 

 
A Clearance gombra kattintva a távolsági szabályokat határozhatjuk meg, amelyeket később 
a DRC-vel fogunk ellenőrizni. A értékek mil-ben értendők. (1 mil = 0,001 inch = 25,4 µm) 

 
34. ábra Távolsági szabályok 
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A jobb felső sarokban található Trace width szabály minimum részéhez a technológiailag 
megvalósítható minimális szélességet célszerű beírni. A Recommended résznél beállított 
szélesség lesz az alapbeállítás, azaz ha valahonnan egy vezetéket húzunk, akkor az ilyen 
szélességgel fog indulni. Ezeket a szélességeket huzalozás közben felülbírálhatjuk és a DRC 
által kijelzett hibát is figyelmen kívül hagyhatjuk. 

Érdemes még megemlíteni a Default szabályok között a Fanout és Pad entry lehetőségeket, 
amelyeknél az alkatrészektől induló vezetékekre adhatunk meg különféle megkötéseket. 

 
35. ábra Fanout 

 
36. ábra Pad Entry 

A Setup  Design Rules ablakból elérhető még egy nagyfrekvenciás áramköröknél hasznos 
menüpont, a Differencial Pairs, amelyben a differenciális vezetékekre adhatunk meg 
szélességi és távolsági szabályokat, akár rétegenként különbözőt. 
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37. ábra Differential Pairs 

A bal oldalon válasszunk ki két vezetéket, majd az Add gombbal adjuk hozzá a listához. Itt 
jegyezném meg, hogy a fontosabb vezetékeket a schematic-on érdemes könnyen azonosítható 
névvel (label) ellátni. Ezután a Set trace width and gap for the pair by layer ablakban 
különféle rétegekre különféle szélességi és távolsági szabályokat adhatunk meg a 
hullámimpedanciák betartásának érdekében. Vezetékezéskor a két vezetéket csak együtt 
tudjuk húzni, miközben a program automatikusan betartja a beállított szabályokat. A 
végpontba való bekötésnél és egyéb különleges esetekben szükség lehet arra, hogy egyesével 
húzzuk a differenciális pár vezetékekeit, ezt a Shift+Z billentyűkombináció segítségével 
tehetjük meg. A két vezeték között a Tab billentyűvel válthatunk. Az alábbi képen egy DVI 
csatlakozóból induló 4 db differenciális vezetékpárat láthatunk. 
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38. ábra Differenciális vezetékek 

A vezetékek irányváltáskor szögletesen törnek, rontva a nagyfrekvenciás viselkedést. Ezen a 
PADS Router programban segíthetünk úgy, hogy kiválasztunk egy vezetékdarabot (a képen 
fehérrel már ki van jelölve), majd a jobb klikk-re megnyíló menüből a Strech Arc pontot 
választjuk. Így a baloldalon látható szép köríves irányváltást kapjuk. Ilyen „vezetéksimítás” 
45°-ban törő vezetékeknél is használható: 

          
39. ábra 45°-ban törő differenciális vezetékek 
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A Layout programban a Tools  Options menüpontban további beállításokra is 
lehetőségünk van. A Global fülnél lehet átállítani a mértékegységet mil-ről milliméter-re 
(Metric), illetve inch-re (Inches). 

 
40. ábra Tools  Options  Global 

A Design fülön választhatjuk ki, hogy a vezetékek 45°-ban (Diagonal), csak derékszögben 
(Orthogonal), vagy bármilyen szögben (Any Angle) törjenek. Ugyanitt kapcsolhatjuk be a 
tervezési szabályok ellenőrzését is. 

 
41. ábra Tools  Options  Design 
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A Grids fülnél állíthatjuk be, hogy milyen raszteren mozogjunk tervezés közben (Design 
grid). A megjelenített rasztert (fehér pöttyök a tervezői felületen) külön állíthatjuk a Display 
Grid segítségével. 

 
42. ábra Tools  Options  Design 
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4.2. Rétegek és objektumok 
A szabályok beállítása után meg kell adnunk, hogy mely rétegeket szeretnénk használni. Ezt a 
Setup  Layer Definiton ablakban tehetjük meg. 

 
43. ábra Layer Definition 

Az alapbeállítás a 2 elektromos réteg használata. Több réteg kiválasztásához az Electrical 
Layers résznél kattintsunk a Modify gombra, majd a megnyíló ablakba írjuk be a használni 
kívánt rétegek számát. Ha valamelyik rétegre rézzel kitöltött objektumot szeretnénk 
elhelyezni, akkor a réteg típusának Split/Mixed-nek kell lennie. Ha erre kattintottunk, akkor a 
jobb oldalon megjelenik az Assign Nets gomb. Itt választhatjuk ki, hogy a kitöltés melyik 
„vezetékhez” (net-hez) tartozzon, pl. föld vagy tápfeszültség. Ha egy áramkörben többféle 
tápfeszültség is van, akkor mindet hozzá kell rendelnünk az adott réteghez. 

Egy példa: a felső és az alsó réteget csak vezetékezésre használjuk, ezek típusa No Plane, a 2. 
réteg csak földdel van kitöltve, a 3. réteg pedig félig 3.3V-tal, félig pedig 5V-tal van kitöltve. 
Ekkor a 3. réteghez a 3.3V-os net-et és az 5V-os net-et is hozzá kell rendelni. 

Objektumot az éppen kijelölt rétegen a Drafting Toolbar-ban tudunk létrehozni, de csak ha a 
réteg Split/Mixed-nek van definiálva: 

 
44. ábra Drafting Toolbar 

Ekkor az alábbi menüsor jelenik meg: 

 
45. ábra Drafting Toolbar opciói 
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Ezek közül leggyakrabban a 2D line , Board outline , Text , Flood , Plane 

Area  lehetőségeket használjuk. 

A rézzel való kitöltésre a Plane Area-t használjuk. A Copper nevű objektum is rézzel való 
kitöltést eredményez, ez azonban nincs rákötve egyetlen net-re (pl. föld) sem, ezért ennek a 
használata nem javasolt. 

Egy már elkészített 2D Line, Copper és Plane Area egymásba átalakíthatók, ha a 
körvonalukra kétszer kattintunk, majd megnyomjuk a Parent gombot és a leugró menüből 
kiválasztjuk a nekünk megfelelőt:  

 
46. ábra Objektum definiálása 

Látható, hogy az éppen kiválasztott objektum egy Plane Area, amely a 2. belső rétegen 
található és föld-ként (GND) van definiálva. 

Az alábbi képen kívülről befelé haladva az alábbi objektumok találhatók: kékkel a 2. rétegen 
található föld kitöltés, barnával a 3. rétegen található 5V-os kitöltés, szürkével a nyák 
körvonala (Board Outline), vastag citromsárga vonallal ugyancsak a 3. rétegen található 3.3V-
os kitöltés, az ADDRESS felirat körül lilával pedig a Silk Screen-en található körvonal. 

 
47. ábra Objektumok egy NYÁK-terven 
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Észrevehető, hogy némelyik objektum kívül van a nyák körvonalán. Ezek a kitöltés (Flood 

) után a távolsági szabályokat betartva csak a körvonalon belül „hoznak létre rezet”. 

A különféle színeket a Setup  Display Colors menüpontban a már ismertetett módon lehet 
megváltoztatni. 

A tervünkhöz különféle viákat előre definiálhatunk a Setup  Pad Stacks menüpontban. 

 
48. ábra Pad Stacks 

A forrszem mérete és alakja különböző rétegeken különböző lehet. A nyákon egy-egy viára 
kattintva ugyanezek a tulajdonságok egyedileg is megváltoztathatók. 

A Silk Screen rétegre feliratokat a Text  gomb segítségével tehetünk, arra azonban 
ügyeljünk, hogy a felirat elhelyezésekor ez a réteg legyen az aktív. Máskülönben akár rézből 
is lehet a szöveg. A felirat a rétegek között természetesen áthelyezhető és tükrözhető. 
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4.3. Elhelyezés és huzalozás 
A szabályok beállítása és az objektumok létrehozása után most foglalkozzunk az elhelyezéssel 
és huzalozással. A netlista importálása után az összes alkatrész az origó helyére kerül, tehát 
egymás tetején lesznek. 

 
49. ábra Netlista importálása után 

 

Ekkor a Tools  Disperse Components menüpont lehet a segítségünkre, amely típus szerint 
szétválogatja az alkatrészeket. 

 
50. ábra Disperse Components eredménye 

Ha meg van szabva, hogy mekkora legyen az áramkör, akkor rajzoljuk meg a Board Outline-t. 
Ezek után mentsük el a tervet és lépjünk ki a programból (vagy nyissunk meg egy másikat), 
amíg ugyanis a Layout-ban meg van nyitva a terv, addig a Router-ben nem lehet elmenteni a 
változtatásokat. Ez fordítva is érvényes. 

Indítsuk el a PADS Router-t és töltsük be az előbb elmentett pcb fájlt. 
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A Router-ben használható parancsok: 
 F3 Vezetékezés 
 Scroll az egérrel A nézet mozgatása fel-le 
 Shift + scroll A nézet mozgatása jobbra-balra 
 Alt + Enter Properties menü 
 Középső gomb lenyomva és mozgatás Zoom ki és be 
 Ctrl + W Zoom ki és be 
 Ctrl + E Mozgatás 
 Ctrl + R Forgatás 
 Shift + P Elem védett 
 Shift + U Elem védettségének feloldása 
 Backspace Elem törlése 
 W Vezeték szélessége 
 G és egy szám Grid állítása 
 L és egy szám Layer váltás (vezetékezés közben is) 
 

Lényeges különbségek a Layout és a Router között: 

• A Router-ben csak a teljes alkatrész helyezhető át, a hozzá tartozó felirat nem 

• A Router nem tud gyártófájlokat generálni 

• Layout-ban a vezetékezés csak egyenes vonaldarabokkal történik, azaz mindig csak 
egy irányba indulhatunk.  A Router-ben a vezeték addig követi az egeret a többi elem 
között, amíg egy hurkot nem alakítunk ki. Erre egy példát mutat az alábbi kép: 

 
51. ábra Interaktív vezetékezés 

A szürke körvonalak a távolsági szabályokat mutatják a vezeték végének közelében. 

Az alkatrészek elhelyezésére egy ajánlatos módszer: az áramkör körvonalának elkészítése 
után a csatlakozókat helyezzük el először, főleg akkor, ha az áramkört tartalmazó dobozra már 
megvannak a specifikációk. Ez után a fontosabb alkatrészektől (IC-k) haladhatunk a kisebbek 
felé (ellenállások, kondenzátorok). Az IC-k közül is azt érdemes előbb elhelyezni, amelyik a 
legtöbb kapcsolattal rendelkezik más alkatrészekhez. 



 28

A Layout-ban elérhető Setup  Layer Definition menüpontban az egyes rétegekre 
beállítható a preferált vezetékezési irány. Ennek az automatikusan huzalozott áramköröknél 
van nagy gyakorlati jelentősége, ám kézi huzalozásnál is törekedjünk arra, hogy a vezetékek a 
rétegeken lehetőleg ugyanolyan orientáltságúak legyenek. Így egy bonyolult hálózatnál egy 
kis odafigyeléssel rengeteg utómunkát (iterációt, javítást) lehet megspórolni. 

A vezetékezéshez kattintsunk a pad-ekre vagy furatokra és nyomjuk meg az F3-at, majd 
húzzuk a vezetéket a másik végpont irányába. A számítógép a szabályoknak és a preferált 
vezetékezési irányoknak megfelelően folyamatosan változtatja a vezeték útvonalát. Ha egy 
vezetékdarabot le akarunk fixálni, akkor kattintsunk az egér bal gombjával. Így az egér 
aktuális pozíciójáig húzott vezetékszakasz már nem fog változni. Egy lefixált darab 
változtatásához huzalozás közben nyomjuk le a Backspace-t. A vezeték végpont előtti 
befejezéséhez a Ctrl + bal klikk, via elhelyezéséhez a Shift + bal klikk használható. Réteg 
váltásához vezetékezés közben nyomjuk le az L betűt, majd a kívánt layer számát. Nagy 
segítség, hogy vezetékezés és alkatrész elhelyezés közben változtatható a grid is a G betű és 
egy szám lenyomásával. Ez a szám az éppen használt mértékegységrendszerben értendő (mil 
vagy milliméter). A vezeték szélessége a W betű lenyomásával ugyancsak az aktuális 
mértékegységrendszerben állítható át. 

A Router-ben a Navigation Window  segítségével a teljes tervet és egy kívánt réteget 
egyszerre láthatunk. Ezáltal egy bonyolult áramkörben könnyen találhatunk szabad 
vezetékezési utat két pont között. Az alábbi képen felül a teljes terv, alul csak a Bottom oldal 
látható. Az alsó ablak követi az egér pozícióját a felső ablakban. 

 
52. ábra Navigation Window 
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Néhány betartandó szabály: 

• A vezetékek ne törjenek 90°-ban, csak 135°-ban 

• Kerüljük a T alakú kereszteződéseket, ahol lehet, használjunk Y alakút 

• A viák mérete minimum 30 mil legyen 

• A panel szélétől 2-3 mm-re ne helyezzünk el alkatrészt (persze a csatlakozókat kivéve) 

• Az alkatrészek ne legyenek túl sűrűn, mert ez megnehezíti az összeszerelést és az 
esetleges javítást 

• Furatszerelt alkatrészek csak egy oldalon legyenek 

A kész tervet ezután mentsük el és ismét nyissuk meg a Layout programban. Az 
alkatrészekhez tartozó feliratokat rendezzük el úgy, hogy ne lógjanak más alkatrészekre, pad-
ekre, furatokra. Fontos, hogy a rézzel kitöltött objektumokat DRC előtt folyassuk be, 
különben a DRC rengeteg hiányzó elektromos kapcsolat miatt fog panaszkodni. 

Az összes objektum kitöltésére a Tools  Pour manager  Plane Connect menüpontot 
használjuk: Select all  Start. Az alábbi képen egy ilyen kitöltés eredménye látható: 

 
53. ábra Egy IC alatt többféle tápfeszültség 

A különböző színű objektumok mind különböző tápfeszültségeket jelentenek egy IC alatt. A 
kitöltés így szemmel is jól látható, de egy kicsit átláthatatlanná teszi a tervet. A kitöltés 
megtartása mellett átválthatunk csak a körvonalak nézetére az SPO parancs beírásával. A 
teljes kitöltésre az SPD parancs beírásával léphetünk vissza. 

Mindezek után már csak a szabályok ellenőrzése van hátra. A Tools  Verify Design 
menüpontban a különféle szabályokat külön ellenőrizhetjük. 

 
54. ábra DRC futtatása 
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Amit mindenképp le kell futtatni, az a Clearence és a Connectivity. Az ellenőrzést a Start 
gombbal indíthatjuk el. A program az esetleges hibákat a Location ablakban jeleníti meg. Ha 
rákattintunk egy hibára, akkor a nyákterven a hiba helyére ugrik a nézet. 

Ha a terv nem tartalmaz hibát, akkor elkészíthetők a gyártófájlok. 

4.4. A gyártófájlok elkészítése 
Ez a funkció csak a Layout programban áll a rendelkezésünkre. Ügyeljünk rá, hogy a 

rézzel kitöltött objektumok ténylegesen ki legyenek töltve, mielőtt elkészítjük ezeket a 
fájlokat (Tools  Poor Manager). 

A File  CAM menüpont az alábbi ablakot nyitja meg. (a CAM szó jelentése: Computer 
Aided Manufacturing) 

 
55. ábra Define CAM documents 

A kimeneti fájlok egy-egy réteghez tartoznak. Egy fájl létrehozásához kattintsunk az Add… 
gombra. 

 
56. ábra Kimeneti fájl hozzáadása 
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A megjelenő ablakban a Document Name-hez írjuk be a dokumentum nevét (nem a kimeneti 
fájl neve!). Ez lehet például Top, Solder Paste Bottom, Silkscreen Top, stb. A dokumentum 
típusa maradjon Custom. Az Output File mezőbe a generált fájl nevét írjuk. A Fabrication 
Layer leugró menüből válasszuk ki a fájlhoz rendelt réteget. Ezután kattintsunk bal oldalon 
alul a Layers gombra. A bal oldalról adjuk hozzá a kívánt réteget és alul válasszuk ki a 
megjeleníteni kívánt objektumokat. Íme egy példa: 

 
57. ábra Kimeneti fájl beállításai 

 
Az OK-ra kattintva visszatérünk az 56. ábrán bemutatott ablakhoz. Kattintsunk alul a Device 
Setup gombra. A megjelenő ablakban kattintsunk a Regenerate gombra, majd a Yes-re (a 
Regenerate művelet egy kis időt vehet igénybe). 

Ezután kétszer az OK-ra kattintva az 55. ábrán látható ablakban (Define CAM Documents) 
leellenőrizhetjük a fájlt a Preview gomb segítségével. A többi rétegnél hasonló módon kell 
eljárni. 
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4.5. Fúrófájlok generálása 
Kétféle fúrófájlt kell generálnunk, az egyik a Drill Drawing, a másik az NC Drill. 

A Drill Drawing létrehozása: 
A Define CAM Documents ablakban kattintsunk az Add… gombra. 
A Document Name ablakba írjuk be: Drill Drawing 
A Document Type leugró menüből válasszuk ki a Drill Drawing lehetőséget, majd a 
megjelenő ablakban válasszuk ki a TOP-ot. 
Alul kattintsunk az Options gombra, majd a megjelenő ablakban a Drill symbols gombra. 
Ekkor az alábbi ablak jelenik meg. 

 
58. ábra Drill Drawing Options 

 
A kimeneti fájl előnézetében (Preview) meg fog jelenni egy táblázat, amely a használt 
fúrótípusokat sorolja fel, ez a Drill Chart. Felül egy olyan koordinátát kell beírni a Location 
résznél, hogy ez a táblázat ne lógjon rá az áramkörre. Célszerű az Y koordinátához 0-t, az X-
hez pedig az áramkör X irányú méretét beírni. Így közvetlenül az áramkör mellett jobbra fog 
látszódni a táblázat. 

A jobb oldalon alul kattintsunk a Regenerate gombra, majd a Yes-re. A feltöltött táblázatban 
a Symbol oszlopban válasszunk ki könnyebben kezelhető szimbólumokat (A+, B+, stb). 
Ezután kétszer az OK-ra kattintva a Preview ablakban ellenőrizhetjük a kimeneti fájlt. 
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Az NC Drill létrehozása: 
A Define CAM Documents ablakban kattintsunk az Add… gombra. 
A Document Name ablakba írjuk be: NC Drill 
A Document Type leugró menüből válasszuk ki az NC Drill lehetőséget. 
Kattintsunk az OK-ra. 
 
Ha elvégeztük a szükséges beállításokat, akkor a Define CAM Documents ablakban a CAM 
Directory résznél adjuk meg a kimeneti fájlok helyét, majd jelöljük ki az előbb létrehozott 
fájlokat és kattintsunk a Run gombra. 


