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Sinopsis singkat:
Buku ini ditulis karena program aplikasi perancang PCB rangkaian elektronika masih sedikit
dipasaran. Dengan hadirnya buku ini, diharapkan dapat membantu para pengemar Elektronika untuk
dapat membuat PCB rangkaian Elektronika sendiri bila ingin mewujudkan gambar skema
rangkaiannya menjadi bentuk jadi rangkaian Elektronika tanpa memesan ke pabrik pembuat PCB,
tetapi cukup membuat sendiri di rumah dengan menggunakan perlengkapan yang sudah sangat
mudah diperoleh di pasaran.
Melalui buku ini, Anda akan dipandu dalam langkah demi langkah pembuatan PCB dengan
TraxMaker. Dengan mengikutinya, PCB buatan Anda akan terlihat lebih profesional sehingga
memudahkan Anda dalam pembuatan rangkaian sesungguhnya nanti. Dengan isi yang demikian
aplikatif, buku ini tepat sekali untuk menjadi pegangan hobiis, pelajar STM, mahasiswa teknik, dan
bahkan desainer peranti elektronik.

BAB 4

PEMBUATAN PCB SECARA
OTOMATIS

4.1 Mengenal Net dan Netlist
Net adalah sekumpulan hubungan antara track, pad, dan via. Di
lembar kerja TraxMaker, sebuah Net tampak sebagai sebuah garis
tipis yang menghubungkan kaki-kaki setiap komponen yang ada
di suatu rangkaian. Netlist adalah file teks dalam format ASCII
yang berisi daftar komponen dan hubungan antara kaki
komponen yang ada di suatu rangkaian.
Pada umumnya dalam paket program aplikasi elektronika Netlist
sangat dibutuhkan karena digunakan untuk mentransfer informasi
rinci dari setiap hubungan antarkomponen dalam rangkaian yang
telah digambar di program pembuat skema (dalam hal ini Circuit
Maker). Informasi yang ada dalam file netlists ini akan diubah
menjadi PCB secara otomatis oleh program pembuat PCB
rangkaian (dalam hal ini TraxMaker).
Netlists biasanya berisi dua jenis informasi:
Daftar jenis dan kemasan komponen yang ada di rangkaian.
Daftar semua hubungan kaki pin-kaki pin komponen.
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File Netlists mempunyai berbagai macam format, tapi biasanya berisi
data yang serupa. Netlists sering diterjemahkan ke format yang lain
dengan program text editor seperti Notepad. Format file Netlist yang
dihasilkan program Circuit Maker berekstensi .net. Di program
TraxMaker diberikan sebuah contoh file netlist yaitu demo.net.

Gambar 4.3 Text Editor memakai Notepad untuk melihat file netlist

Beberapa netlists menyediakan format terpisah untuk uraian
komponen dan koneksinya. Kombinasi yang lain memuat keduanya menjadi satu bagian.
Berikut ini diuraikan tentang format netlist yang ada di TraxMaker.
Bagian pertama dari suatu netlist menguraikan jenis komponen
dan keterangannya yang terdapat dalam rangkaian:
Karakter
[
U8
DIP 16

74LS138
Baris kosong

]
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Uraian ( Keterangan)
Menandai dimulainya tiap uraian komponen.
Nama/label Designator pada komponen.
Nama untuk jenis atau pola suatu kemasan komponen
yang terdapat dalam pustaka kemasan komponen
dalam program Traxmaker.
Menunjukkan komentar atau nilai untuk komponen.
Sengaja dikosongkan agar sewaktu-waktu dapat
diisi dengan menambah label (nama) komponen atau
jenis kemasan komponen dan lain sebagainya jika
dirasa perlu. Banyaknya baris kosong yang
terdapat tiap selang karakter biasanya adalah
sebanyak 3 baris.
Menandai akhir dari tiap uraian komponen.

Bagian kedua dari suatu file Netlist menguraikan isi dari nama
dari net dan nama kaki-kaki pin komponen yang terhubung.
Karakter
(
CLK
U8-3

J21-1

U5-5

)

Uraian (keterangan)
Menandai dimulainya uraian tiap sambungan net
yang ada.
Nama suatu net (di sini bernama CLK, biasanya
nama net adalah net1, net2, dan seterusnya).
Yang
pertama
menunjukkan
nama
Designator
komponennya dan yang kedua menunjukkan nomor kaki
komponen (pin) yang tersambung ke net yang
bersankutan (dalam hal ini yang terhubung ke net
yang bernama CLK) (nomor pin, kaki komponen harus
sesuai dengan nomor pin yang ada dalam kemasan
komponen yang ada pada daftar pustaka kemasan
komponen).
Menandai titik sambungan yang kedua pada kaki pin
nomor 1 pada komponen yang mempunyai Designation
J21 dalam sambungan net yang sama.
Menandai titik sambungan yang lainya pada kaki
pin
nomor
5
pada
komponen
yang
mempunyai
Designation U5 dalam sambungan net yang sama
juga.
Menandai akhir dari sambungan net yang bernama
CLK.

Catatan: Keterangan uraian net yang ada dalam file netlist dapat
dibaca, diciptakan, dan dimodifikasi secara langsung dengan
program berbasis text editor seperti program Notepad yang sudah
ada dalam Windows.

4.1.1 Memanggil File Netlist
Sebelum kita dapat menggunakan format Netlist untuk diubah
menjadi format PCB melalui program TraxMaker, kita harus lebih
dulu membuka file suatu netlist lebih dahulu. File Netlist yang akan
dibuka harus berekstensi .net. Kita dapat mamanggil (me-load)
sebuah file netlist dan hanya ingin memanggil daftar komponennya
saja atau hanya ingin memanggil netlist-nya saja tanpa daftar
komponennya.
Untuk memanggil file Netlist, kita dapat mengikuti langkah-langkah
berikut ini:
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1. Pilih Menu Netlist dalam daftar menu pada lembar kerja
TraxMaker.
2. Pilih pilihan Netlist and Componen” untuk memanggil daftar
netlist beserta daftar komponennya. Setelah itu, tekan tombol OK
untuk mengakhiri pemanggilan file Netlist atau pilih pilihan Netlist
only untuk memanggil daftar netlist-nya saja untuk memanggil
ulang setelah peletakan komponen selesai dilaku-kan.

Gambar 4.4 Kotak dialog Load Netlist File

3. Carilah tempat di mana file Netlist berada (letak direktori dafaultnya berada pada direktori utama TraxMaker. Klik nama file netlist
untuk memilihnya, kemudian tekan tombol Open untuk memulai
pemanggilan (load) file netlist.
4. Klik tombol OK jika kotak dialog konfirmasi muncul. Klik sekali
di posisi mana pun yang kita inginkan, biasanya diletakkan di
tengah-tengah lembar kerja. Suatu netlist tidak berisi informasi
tentang letak komponen. Oleh karena itu, saat kita memanggil
suatu netlist, netlist yang muncul masih dalam format mentahnya, yaitu masih berupa suatu tumpukan komponen yang
saling timbun. Untuk meletakkan setiap komponen menjadi
terpisah satu sama lainnya pada lembar kerja TraxMaker, kita
dapat melakukannya secara manual maupun secara otomatis.
5. Akan tampak beberapa catatan berisi informasi yang terdapat
dalam bagian kelompok Netlist results dan bagian kelompok
Component results yang ada di kotak dialog Netlist Load.
Pada bagian kelompok Netlist results terdapat tiga buah informasi
penting yang harus diketahui seperti:
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a. Nets Loaded, yaitu informasi mengenai jumlah net yang ada
di file netlist yang berhasil dipanggil (di-load) ke lembar kerja
TraxMaker.
b. Missing Components, yaitu informasi mengenai banyaknya
komponen yang tidak dikenalinya. Hal ini dapat dikarenakan
tidak adanya nama Designation pada komponen saat kita
membuat netlist skema rangkaian.

Gambar 4.4 Kotak dialog Netlist Load

c. Missing Pins yaitu informasi mengenai banyaknya komponen
yang nomor pin-nya (kaki komponen) tidak sesuai dengan
nomor pin pada kemasan komponen yang terdapat dalam
daftar pustaka kemasan komponen yang ada dalam program
TraxMaker
Pada bagian kelompok Component results terdapat tiga buah
informasi yang juga harus diketahui seperti:
a. Components Loaded yaitu informasi mengenai banyaknya
komponen yang ada dalam netlist yang benar-benar dapat
dikenali oleh memori komputer saat kita me-load file netlist.
b. Missing Patterns yaitu informasi mengenai banyaknya
kemasan komponen yang hilang (tidak dikenali oleh
komputer) dikarenakan tidak cocoknya kemasan yang ada
dalam file netlist dengan yang ada dalam daftar pustaka
kemasan komponen yang ada dalam program TraxMaker.
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Untuk mengatasi masalah ini, ubahlah file Netlist dengan
program text editor Notepad dengan menyamakan nama
kemasan yang tertera pada netlist dengan nama kemasan
yang ada dalam daftar pustaka kemasan komponen di TraxMaker.
c. Existing Components yaitu informasi mengenai jumlah
komponen yang mempunyai nama Designation yang sama
sehingga salah satunya atau lebih tidak dapat dipanggil saat
proses me-load netlist selesai dijalankan.
Pada bagian kelompok Optomize Method terdapat tiga cara yang
dapat kita pilih (pilihan default-nya adalah Shortest Path),seperti:
a. Shortest Path yaitu pilihan optimasi dalam pembuatan net
dengan membuat sebuah atau beberapa net penghubung
antara kaki pin komponen dengan mencari jalan yang
terpendek antara jarak kaki pinnya.
b. X Bias yaitu pilihan optimasi dalam pembuatan net dengan
cara membuat sebuah atau beberapa net penghubung antara
kaki pin komponen dengan cara mencari jalan yang
terpendek berdasarkan jarak terhadap sumbu X-nya.
c. Y Bias yaitu pilihan optimasi dalam pembuatan net dengan
cara membuat sebuah atau beberapa net penghubung antara
kaki pin komponen dengan cara mencari jalan yang
terpendek berdasarkan jarak terhadap sumbu Y-nya
Pada bagian kelompok Show Nets terdapat empat pilihan yang
dapat kita pilih untuk menampilkan net-nya seperti:
a. Select Net untuk memilih sebuah net (berdasarkan nama netnya) yang akan kita tampilkan ke lembar kerja sesudah
semua komponen dipanggil saat me-load file netlist.
b. Nets on Selected Component untuk memilih beberapa net
(berdasarkan nama masing-masing net-nya) yang akan kita
tampilkan ke dalam lembar kerja sesudah proses peletakan
komponen saat me-load file netlist.
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c. All Nets untuk memilih semua net agar dapat ditampilkan ke
dalam lembar kerja sesudah proses peletakan komponen
saat me-load file netlist selesai.
d. None untuk memilih agar semua net tidak ditampilkan ke
dalam lembar kerja sesudah proses peletakan komponen
saat me-load file netlist selesai.
6. Setelah kita melihat beberapa informasi seperti yang ada di kotak
dialog Netlist Load, kini kita dapat memilih beberapa pilihan
yang kita inginkan. Kotak kolom bagian Optimization Method
dibiarkan pada pilihan Shortnest Path dan kolom Show Nets kita
ubah dari pilihan default-nya yaitu None menjadi pilihan All Nets
seperti terlihat pada Gambar 4.4 di atas. Setelah itu, tekanlah
tombol OK untuk kembali ke lembar kerja TraxMaker.
Tampaklah sekumpulan komponen yang masih menjadi satu
gumpalan seperti tampak pada Gambar 4.6.

4.2 Informasi Seputar Lembar Kerja
Gunakan kotak dialog Informasi untuk mendapatkan detil penting
tentang sesuatu yang ada dalam lembar kerja yang sedang dibuka
sekarang ini. Informasi tersebut meliputi banyaknya item seperti
busur lingkaran, komponen, Fill, hole (lubang), pad, dan via.
Selain itu, ia berisi info seperti jumlah memori yang tersedia. Kita
juga dapat menemukan total panjangnya sambungan atau
koneksi yang sangat menolong jika kita harus mengoptimalkan
(optimize nets) nets atau track.
Untuk mendapatkan detil informasi penting tentang sesuatu yang
ada dalam lembar kerja yang sekarang sedang aktif, ikuti
langkah-langkah berikut ini.
1. Pilih Menu Help, kemudian pilih Info.
2. Setelah itu akan akan muncul kotak dialog Information, di sini
kita dapat melihat informasi jumlah beberapa item seperti:
jumlah busur lingkaran, komponen, pad, via, dan lain
sebagainya yang ada dalam lembar kerja kita. Kita dapat
melihat informasi tentang hal-hal seperti berikut:
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Minimum X: menunjukkan jarak track, pad, via, ataupun
komponen terdekat diukur dari sebelah kiri batas lembar
kerja TraxMaker. Biasanya bernilai positif, tetapi bila
bernilai negatif maka sebagian komponen, pad, atau track
akan menjulur keluar dari lembar kerja dan tentunya ada
bagian tertentu yang tidak terlihat.

Gambar 4.5 Kotak dialog Information

Minimum Y: menunjukkan jarak track, pad, atau via
terdekat diukur dari bagian bawah batas lembar kerja
TraxMaker. Keterangan besar nilainya sama seperti pada
Minimum X.
X Size menunjukkan ukuran panjang gambar netlist atau
layout PCB yang berada dalam lembar kerja.
Y Size menunjukkan ukuran lebar dari gambar netlist atau
layout PCB yang berada dalam lembar kerja.
Total Connection Length menunjukkan panjang garis
penghubung net secara keseluruhan yang terhubung pada
setiap kaki-kaki komponen yang ada dalam rangkaian.
Disk Size menunjukkan ukuran memori harddisk dalam
komputer yang kita pakai.
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Free Disk Space menunjukkan besarnya memori yang
tersedia dan belum terpakai.
List Components menunjukkan semua daftar nama
komponen yang berada di lembar kerja yang sedang aktif.
List Highlighted Pins menunjukkan nama pin (kaki
komponen) yang ada dalam lembar kerja kita yang
sedang kita pilih.
List Power Pins menunjukkan daftar pin yang terhubung
pada sumber tegangan positif.
List Ground Pins menunjukkan daftar pin yang terhubung
pada ground dari sumber tegangan.

4.3 Autoplacement (Penempatan
Otomatis)
Dengan memanggil (me-load) file Netlist ke dalam lembar kerja
TraxMaker akan mengizinkan kita untuk melakukan peletakan
komponen secara otoma-tis. Untuk itu sangat penting jika kita
memahami strategi peletakan komponen secara otomatis dengan
perintah AutoPlacement yang sudah disediakan oleh TraxMaker.
Fasilitas Autoplacement dirancang untuk mengurangi rasa bosan
saat meletakkan komponen satu per satu dalam lembar kerja kita.
AutoPlacement juga dapat menempatkan beberapa komponen
pada tempat khusus yang kita inginkan untuk membuat peletakan
komponen yang lebih efisien. Peletakan komponen dengan AutoPlacement tidak selalu menghasilkan penempatan yang terbaik
dan rapi seperti yang kita harapkan. Walau demikian, kita dapat
menghemat waktu sampai 90% lebih cepat dibandingkan ketika
meletakkan komponen secara manual.
Sebelum kita memanggil (me-load) Netlist, kita harus mengikuti
dua aturan sederhana. Aturan pertama adalah untuk meletakkan
komponen secara manual di mana pun asalkan tetap berada di
garis tepi pembatas. Kita juga dapat menempatkan setiap
komponen dengan tangan dan menandai suatu komponen dikunci
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agar tidak ikut berpindah dari tempatnya saat kita menjalankan
perintah AutoPlacement.
Aturan kedua adalah untuk menempatkan setiap komponen
mengelilingi sebuah komponen tertentu yang menjadi pusatnya
seperti sebuah IC mikroprosesor.
Walaupun kita ingin menempatkan komponen pada daerah yang
kecil sehingga mungkin kita merasa lebih baik menempatkan
komponen secara manual, tetap saja masih lebih cepat untuk
menggunakan AutoPlacement walau penempatan beberapa
komponen secara manual masih diperlukan.

4.3.1 Membuat Lapisan Keep Out Layer
Setelah kita berhasil memangil file Netlist ke lembar kerja kita
seperti yang sudah kita lakukan di atas, sebelum kita dapat
menggunakan perintah AutoPlacement, kita harus menggambarkan garis pembatas tempat di mana setiap komponen diharapkan ditempatkan di area garis pembatas tersebut.
Lapisan Keep Out Layer adalah garis yang membatasi area
tertentu tempat di mana komponen akan diletakkan di dalamnya
saat perintah AutoPlacement dijalankan. Kita dapat membuat
area pembatas dengan memakai track untuk menggambar garis
membentuk segiempat.
Sebagai catatan, kita juga boleh tidak memakai track (place
track) saat menggambar garis pembatas area, melainkan menggunakan Fill (place Fill).
Ikutilah langkah-langkah untuk membuat lapisan pembatas Keep
Out berikut ini.
1. Pilih menu Setup, lalu pilih Layer. Setelah itu akan muncul
kotak dialog Setup Layers. Aktifkan lapisan Keep Out Layer
dengan memberi tanda centang pada kotak checkbox-nya,
lalu tekan tombol OK untuk kembali ke lembar kerja. Setelah
itu, pilihlah lapisan Keep Out Layer dengan mengklik pilihan
layer dalam Status Bar seperti tampak pada Gambar 4.6 di
bawah ini.
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5J=JKI

Gambar 4.6 Kotak dialog Information

2. Pilih menu Edit, lalu pilih Place. Setelah itu lanjutkan dengan
memilih Track untuk mulai melakukan penggambaran
segiempat pembatas track atau gunakan ikon shortcut Place
Track. Hasil pembuatan garis pembatas dengan lapisan Keep
Out Layer dapat dilihat pada Gambar 4.7 di bawah ini.

   

keep Out Layer

Gambar 4.7 Gambar segiempat pembatas Keep Out Layer

4.3.2 Memulai AutoPlacement
Setelah lapisan Keep Out Layer dibuat, langkah berikutnya sebelum kita dapat melakukan pembuatan jalur track secara otomatis
(Autorouting) adalah menempatkan kemasan komponen yang
sudah kita panggil dari file Netlist. Di sini akan menempatkan
kemasan komponen yang ada dalam file Netlist secara otomatis
(AutoPlacement).
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Perintah AutoPlacement menyediakan dua pilihan, yaitu Arrange
Component dan Moving Components to Grid.
Arrange components digunakan untuk melakukan Autoplacement dengan mencoba menyusun komponen ke satu
grup kemudian menempatkan komponen dalam satu kelompok yang penempatan komponennya dan jarak setiap
komponen terdekat yang diizinkan (clearance) sesuai
spesifikasi yang sudah kita tetapkan sebelumnya.
Moving Components to Grid digunakan untuk menggeser
pusat lingkaran pad (kaki pin komponen) ke lokasi titik grid
yang terdekat. Idealnya, besar grid untuk penempatan dan
jalur track akan sesuai dengan jarak spasi kaki pin komponen
(Pad) yang ada. Sebagai contoh, jarak standar antarkaki
komponen (pad) IC adalah 100 mil maka besar pengaturan
jarak grid yang benar atau cocok adalah sebesar 100, 50, 25,
20, 10, dan 5 mil.
Untuk melakukan perintah AutoPlacement, ikutilah langkahlangkah berikuti ini:
1. Pilih menu Netlist, lalu pilih AutoPlacement. Lanjutkan dengan memilih Arrange Component. Setelah itu, kita akan segera
melihat hasil penempatan komponen secara otomatis yang
dilakukan oleh komputer pada lembar kerja kita seperti yang
terlihat pada Gambar 4.8 di bawah ini.

Gambar 4.8 Gambar penempatan komponen dengan AutoPlacement
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2. Umumnya hasil penempatan secara otomatis masih harus
diperbaiki lagi secara manual. Untuk memindahkan setiap
komponen, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Klik
mouse dan tahan pada badan komponen yang akan kita
pindahkan atau geser, maka komponennya akan bergerak
mengikuti pergerakan mouse. Tempatkan komponennya pada
lokasi yang kita inginkan dengan melepaskan tombol mouse.
Jika diperlukan, sebelum menempatkan komponen tersebut
o
kita dapat memutar 90 komponennya dengan menekan
tombol SpaceBar seperti yang tampak pada Gambar 4.9 di
bawah ini.

Gambar 4.9 Perbaikan AutoPalcement

3. Dengan cara yang sama kita dapat memindahkan komponen
lainnya sampai semua komponen yang ada dalam lembar
kerja sudah dipindahkan sesuai dengan yang diinginkan.

4.4 Autorouting
Setelah kita sudah meletakkan semua komponen dalam area
garis pembatas Keep out layer pada lembar kerja kita, langkah
utama berikutnya adalah membuat jalur atau track konduktor
antara tiap sambungan atau koneksi antara kaki pin (pad) dari
setiap komponennya.
Untuk pembuatan jalur tembaga (routing atau track) secara
otomatis dan dengan hasil yang seoptimal mungkin maka
TraxMaker menggunakan metode grid-based multipass autorou121

ter, yaitu suatu metode untuk mencapai jarak koneksi sekecil
mungkin dengan jarak yang layak. Autorouter sangat fleksibel
dengan banyak pilihan untuk mengizinkan kita untuk mengatur
pembuatan jalur konduktor (route) dalam berbagai jenis desain.
Pada TraxMaker kita dapat membuat jalur konduktor (me-route)
dengan dua cara, yaitu secara sekaligus pada seluruh jalur net
yang terhubung pada setiap kaki komponen yang ada dalam
lembar kerja kita dan membuat jalur konduktor secara individual
pada sebuah net sesuai nomor netnya atau pada setiap
sambungan (connection) net yang menghubungkan satu pad ke
pad yang lain. Selain itu, kita dapat membuat jalur konduktor
secara manual pada setiap sambungan net yang terhubung
antarpad.
Suatu netlist berisi semua hubungan yang ada di suatu rangkaian,
tetapi semua informasi tersebut belumlah lengkap karena kita
masih harus mengatur strategi optimasi penempatan komponen
dan Netlist seperti shortest connection distance, X bias, atau Y bias
ketika kita akan me-load netlist.
Ketika kita mulai mengoptimalkan netlist, suatu daftar koneksi
internal dihasilkan. Suatu koneksi adalah garis tipis yang menghubungkan satu pad dengan pad yang lain. Suatu daftar koneksi
meliputi semua sambungan pad yang dipasangkan di pesanan
pembuatan koneksi sesuai yang kita pilih. Daftar koneksi juga
dapat diperbarui setiap kali kita melakukan optimasi pada Netlist.
Kita juga dapat menyimpan sebuah file netlist yang memuat
daftar koneksi terakhir yang berisi status jalur konduksi (route)
dari tiap koneksi (connection) dalam bentuk sebuah File
berekstensi .PCB. Setelah kita mengatur letaknya (dengan
Autoplace atau manual atau bahkan letak komponennya sama
sekali belum diatur) maka file netlist yang sudah di-load ke
lembar kerja tersebut dapat disimpan (di-save) menjadi file
berjenis PCB. Hal Ini mengizinkan kita untuk dapat memanggil
ulang file Netlist tersebut tanpa harus memanggil (me-load) file
Netlist-nya.
Sebelum melakukan proses Autorouting, beberapa persiapan
pengaturan (Set Up) harus kita lakukan agar proses pembuatan
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track secara otomatis (Autorouting) dapat berjalan baik mungkin
sesuai yang kita harapkan.

4.4.1 Mengatur Pembuatan Track (Setup Router)
Sambungan yang dibuat oleh jalur konduktor (route track) dengan
beberapa routing layer (lapisan konduktor) dapat diaktifkan dan
diatur prosesnya melalui kotak dialog Setup Router seperti
tampak pada Gambar 4.10. Di Setup Router kita dapat beberapa
pengaturan yang sangat penting dalam proses Autorouting seperti
mengatur jenis routing layer mana saja yang akan kita aktifkan,
cara merapikan track yang sudah ada, memilih mode untuk
merapikan track, mengatur jarak pisah track atau pad serta via
yang ada, dan lain-lain.
Pada kotak Layer Routing Setup terdapat beberapa lapisan/layer
yang termasuk dalam lapisan Routing Layer, yaitu meliputi:
Top Layer: Lapisan konduktor yang berada di atas PCB (warna
default Top Layer adalah merah).
Mid Layer (4 lapisan Mid Layer): Lapisan konduktor yang
berada di tengah-tengah lapisan Top Layer dan lapisan Buttom Layer.
Buttom Layer: Lapisan konduktor paling bawah di PCB (warna
default Buttom Layer adalah biru).
Lapisan Mid-Layer biasanya digunakan dalam pembuatan PCB
secara fabrikasi (dibuat di pabrik dengan alat pembuat PCB denga
teknologi yang cukup tinggi). Jika kita membuat PCB dengan
sablon atau kertas blue-print maka lapisan yang digunakan
adalah lapisn Top layer dan Buttom Layer.
Sebelum kita mengatur lapisan-lapisan Routing Layer, pertamatama kita mengatur isi di kotak pilihan Layer untuk mengaktifkan
routing layer-nya ke dalam beberapa 4 pilihan.
Not Used: menonaktifkan layernya saat kita ingin melakukan
routing.
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Vertical: mengaktifkan layer dan membuat jalur secara
vertikal dengan layer yang bersangkutan.
Horizontal: mengaktifkan layer dan membuat jalur secara
hori-sontal dengan layer yang bersangkutan.
Single Layer: menentukan pilihan bahwa layer yang
bersangku-tan saja yang aktif. Saat pilihan ini dipilih maka
secara otomatis semua routing layer yang lain akan
dinonaktifkan (not used).
Untuk mengatur layer routing secara langsung, ikuti langkahlangkah berikut ini.
1. Pilih menu Setup, kemudian pilih Router.
2. Pilih horisontal, vertikal, atau not used pada lapisan routing
layer yang bersangkutan atau pilih Single layer untuk
membuat jalur lapisan konduktor pada satu sisi saja.
3. Isilah hal-hal yang akan kita ubah di kotak dialog Setup
Router. Setelah selesai, tekan tombol OK.

Gambar 4.10 Kotak dialog Setup Router

Pada kotak Existing Routes terdapat beberapa pilihan untuk
merapikan track secara otomatis (Autoroute). Kita dapat melakukan perintah re-route (membuat ulang jalur track) pada lembar
kerja kita atau melakukan perintah Smooth pada jalur track untuk
membuat jalur-jalur track yang sudah dibuat agar lebih rapi.
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Berikut ini pilihan dalam merapikan jalur track:
Re-route: mengabaikan jalur track mana pun yang sudah
diselesaikan dan mencoba membuat ulang lagi sampai semua
sambungan jalur track yang telah ada tersambungkan.
Smooth: untuk membuat agar jalur track yang sudah
diselesaikan dibuat ulang lagi sampai semua sambungan jalur
track yang telah ada tersambungkan tampak serapi mungkin.
Sangat dianjurkan untuk tetap membiarkan kotak pilihan di
Existing Routes pada posisi default-nya, yaitu pilihan re-route dan
smooth tak diaktifkan.
Kotak pilihan di Smoothing Passes yang ada dalam kotak dialog
Setup Router digunakan untuk membersihkan sambungan track
(route) yang telah terbentuk (dalam proses Autoroute). Perintah
Smoothing Passes akan dilakukan setelah proses pengubahan
netlist menjadi jalur konduktor/track ( route). Perintah Smoothing
Passes dapat juga dilaksanakan pada setiap waktu dan tidak
terikat apakah perintah Smoothing Passes diaktifkan atau tidak
saat melakukan pembuatan track secara manual (manual route).
Pada kotak pilihan Smoothing Passes terdapat beberapa pilihan
yang termasuk dalam lapisan Routing Layer yaitu meliputi:
1. Via Minimization (minimalisasi via): cara merapikan jalur
track dengan mencari peluang untuk menghilangkan via
(lubang jumper) dan menukarnya dengan segmen track/jalur
konduktor yang lebih pendek dari satu lapisan ke lapisan
lainnya.
2. Loop Remover: cara merapikan jalur track dengan mencari
dan memindahkan bagian jalur track di mana telah terjadi
pengulangan pembuatan track (autorouted) pada bagian
tersebut (terdapat dua jalur terpisah di bagian suatu sambungan).
3. Double Back Remover: cara merapikan jalur track dengan
menggantikan track (jalur konduktor) yang berbelok-belok
(tak berguna) dengan bagian jalur track yang langsung lebih
lurus.
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4. Dual Stub Remover: cara merapikan jalur track dengan
mencoba memindahkan duplikat jalur track yang tersambung
antara dua pad yang ada jika terdapat beberapa track yang
terhubung di dua pad yang bersangkutan.
5. Two-Via Remover: cara merapikan jalur track dengan mencoba memindahkan salah satu dari dua via di suatu persambungan yang sama jika jarak antara keduanya di bawah 100
mil (0.25mm).
6. Arc Replacer: cara merapikan jalur track yang menyiku
dengan mengubahnya menjadi berbentuk garis busur lingkaran yang membentuk sudut 90°. Kita dapat menetapkan
jari-jari busur lingkarannya dengan mengisi nilai kotak isian
Arc Radius.
Kotak pilihan Separations menyediakan beberapa pilihan untuk
mengatur jarak pisah minimum antara track dengan track, track
dengan via, via dengan via, dan via dengan pad yang dibuat saat
proses autoroute dijalankan. Untuk mengatur besar jarak
pisahnya, isilah kotak isian yang berada pada pilihan yang
bersangkutan.
Kotak pilihan Routing passes yang juga berada di kotak dialog
Setup Routed berisi beberapa daftar perintah untuk mengatur cara
melewatkan track saat proses autorouting berlangsung. Makin
sedikit item yang dipilih pada pilihan Routing Passes, makin cepat
proses pembuatan (track) saat berlangsungnya proses Autorouting.
Dalam hal ini kita tidak membahas Routing Passes lebih jauh, jadi
sebaiknya biarkan setting pada kotak pilihan Routing Passes pada
keadaan default-nya, yaitu setting SMD to Pwr/Gnd dan setting
Any node (3 via) dibiarkan kosong pada kotak checkbox-nya
sebelum proses autorouting dijalankan.

4.4.2 Mengatur Jarak Grid (Setup Grid)
Besar grid mempunyai dampak yang besar pada pembuatan jalur
track. Di kotak dialog Setup Grid seperti tampak pada Gambar
4.11 kita dapat melakukan pengaturan dalam proses Autorouting
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seperti mengatur jarak antara komponen dalam kotak pilihan
Auto place grid, mengatur jarak tedekat yang diizinkan antarkomponen dalam kotak pilihan Auto place clearrance, mengatur jarak
antar-track dalam kotak pilihan Cursor, serta mengatur satuan
ukuran yang dipakai dalam lembar kerja TraxMaker dalam kotak
pilihan Grid Units.
Kotak pilihan Cursor menyediakan beberapa pilihan untuk
mengatur jarak antar-track yang dibuat saat proses Autorouting
berlangsung. Besar jarak pisah jalur track saat proses Autorouting
sangat ditentukan oleh besarnya Snap grid dalam kotak dialog
Setup Grid. Ukuran grid yang kecil menyebabkan pembuatan
jalur track menjadi lebih mudah karena makin kecilnya jarak
antarjalur track sehingga ruang yang dapat digunakan dalam
proses Autoroute semakin besar jika dibandingkan jarak antarjalur
track yang besar (grid yang besar) dalam luas bidang yang sama.
Berikut ini diberikan contoh cara menentukan besar Snap grid.
Jika jarak antarkomponen dalam lembar kerja kita adalah 5 mm
maka kita dapat mengatur jarak antar-track dengan mengisi
kotak isian Snap grid dalam beberapa nilai seperti 4.0, 2.5, 1.0,
0.5, 0.2, atau 0.1 mm.
Untuk mengubah besar nilai Grid, ikuti langkah-langkah ini.
1. Pilih menu Setup, kemudian pilih perintah Grid.
2. Isilah nilai pada kotak isian Snap Grid dengan nilai yang kita
inginkan. Untuk mendapatkan hasil terbaik, cobalah mengatur
Snap grid-nya dengan berbagai nilai yang berlainan sampai
didapatkan hasil gambar jalur track yang terbaik dari proses
autoroting.
Kotak pilihan Auto place grid menyediakan beberapa pilihan
untuk mengatur jarak antarkomponen saat proses Auto Placement
berlangsung.
Kotak pilihan Auto place clearrance menyediakan beberapa
pilihan untuk mengatur jarak tedekat antarkomponen yang
diizinkan saat proses Auto Placement berlangsung. Sebaiknya
nilai isian yang terdapat dalam kotak pilihan Auto place grid sama
dengan nilai yang terisi pada kotak pilihan Auto place clearance
agar tidak terjadi kesalahan saat proses Autorouting.
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Gambar 4.11 Kotak dialog Setup Grid

Kotak pilihan Grid Units menyediakan beberapa pilihan untuk
mengatur satuan ukuran yang dipakai saat kita bekerja dalam
lembar kerja TraxMaker. Satuan yang dipakai oleh program
TraxMaker ada dua macam, yaitu sistem Imperial (Inggris) dan
sistem Metrik. Sistem Imperial menggunakan sistem satuan
pengukuran dalam mil (1 mil=0.001 inci). Sistem Metrik menggunakan sistem satuan pengukuran dalam milimeter (1 mm =
0.001 m) Jika kita terbiasa menggunakan satuan Metrik maka
pilihlah Metric (mm), tapi jika kita ingin menggunakan sistem
imperial (Inggris), pilih English (inci). Pustaka kemasan dan
pustaka kemasan komponen TraxMaker memakai sistem Imperial
(Inggris). Jika kita kesulitan untuk mengonversikan sistem
imperial ke sistem Metrik maka perlu diketahui bahwa 1 mil=
00254 mm atau untuk konversi kasarnya dapat diambil patokan
bahwa besar ukuran 10 mil sama dengan 0,25 mm.

4.4.3 Autorouting pada Board
Proses Autorouting pada board digunakan untuk menjalankan
autoroute pada seluruh persambungan net yang ada di lembar
kerja (Board) menjadi jalur-jalur konduktor atau disebut track.
Jika kita menjalankan perintah ini akan muncul kotak dialog
Route Board options seperti tampak pada Gambar 4.12 yang
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menuntun kita untuk menyimpan file dengan nama file yang
berekstensi .LOG.
Oleh karena kita tidak bisa membatalkan perubahan suatu netlist
yang sudah menjadi jalur PCB melalui autorouting (tidak
disediakan perintah Undo) maka dianjurkan untuk menyimpan file
Netlist yang sudah di-load ke lembar kerja agar jika kita membutuhkannya sewaktu-waktu, ia dapat tinggal dipanggil tanpa harus
me-load Netlist-nya lagi.

Gambar 4.12 Kotak dialog Route Board Options

Untuk melakukan Autorouting Board, ikutilah langkah-langkah
berikut ini.
1. Pilih menu Route, kemudian pilh Board. Akan muncul kotak
dialog Route Board Option. Biarkan isinya seperti keadaan
default-nya, lalu tekanlah tombol OK untuk menjalankan
proses Autorouting atau tekan tombol ESC untuk membatalkannya.
2. Jika kita memilih OK maka proses Autorouting akan
dilaksanakan. Setelah prosesnya selesai akan muncul kotak
dialog berisi keterangan bahwa Autorouting sudah selesai.
Tekanlah tombol OK, maka selesailah sudah proses Autorouting yang dilakukan pada seluruh net yang ada dalam
lembar kerja TraxMaker.

4.4.4 Melakukan Autorouting pada Connection
Sebelum kita melakukan Autorouting pada sambungan net
(Connection), kita harus memastikan bahwa file Netlist sudah kita
panggil).
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Jika perintah ini dijalankan dengan mengklik mouse pada salah
satu lubang kaki komponen atau pad maka secara otomatis
seluruh persambungan net yang terhubung pada pad yang kita
pilih tersebut akan berubah menjadi jalur-jalur konduktor atau
track.
Setelah itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini untuk melakukan
Autorouting pada sambungan net.
1. Pilih menu Netlist, lalu pilih Show Nets, kemudian pilih All
Nets.
2. Pilih ikon Zoom Tool yang ada pada toolbar dalam lembar
kerja, kemudian klik mouse pada daerah yang ingin kita
perbesar (Zoom In). Klik kanan mouse untuk mengakhiri
perintah pembesaran.
3. Pilih Route, kemudian pilih Connection.
4. Klik mouse pada pada salah satu lubang kaki komponen atau
pad yang ingin kita ubah menjadi jalur konduktor (route). Jika
perintah ini dijalankan maka secara otomatis seluruh persambungan net yang terhubung pada pad yang kita pilih tersebut
akan berubah menjadi jalur-jalur konduktor atau route.
5. Lanjutkan proses Autorouting secara individu pada setiap
sambungan net (connection) dengan mengkliknya satu per
satu. Klik tombol kanan mouse atau tekan tombol Esc untuk
mengakhiri proses Autorouting pada Connection (sambungan
net).

4.4.5 Autorouting pada Net Tertentu
Kita dapat menjalankan autoroute pada sambungan net tertentu
saja yang mana nama net-nya kita pilih melalui kotak dialog yang
muncul setelah kita menjalankan perintah ini.
Untuk melakukan Autoroute pada sebuah net, ikutilah langkahlangkah berikut ini.
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1. Pastikan kita telah memanggil file Netlist. Dalam contoh ini
misalkan file Netlist mengandung dua hubungan kapasitor
secara paralel (lihat Gambar 4.14a di bawah ini).
2. Setelah file Netlist sudah terpanggil, pilih menu Route,
kemudian pilih Net untuk mengubah net menjadi track atau
jalur konduktor. Akan muncul kotak dialog Choose Net seperti
tampak pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13 Kotak dialog Choose Net

3. Pilihlah net yang akan kita ubah menjadi jalur konduktor/jalur
PCB dengan mengklik ganda mouse pada nama net yang kita
inginkan atau mengklik nama net yang kita inginkan lalu
menekan tombol OK. Setelah itu, kita akan kembali pada
lembar kerja semula, tapi terlihat bahwa net yang kita pilih
tadi sudah berubah menjadi jalur track yang layernya sesuai
dengan layer yang sedang aktif pada kolom Status Bar (dalam
hal ini Buttom layer, yaitu layer yang berwarna biru). Lihat
gambar 4.14b.

(a)
(b)
Gambar 4.14 Autorouting pada Net tertentu
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4.5 Design Rules Check (DRC)
Penggunaan Aturan Cek Desain (Design Rule Check, DRC) pada
lembar kerja adalah untuk mengonfirmasikan bahwa semua
pemeriksaan pengaturan telah diikuti dan bahwa telah tidak ada
pelanggaran desain seperti kehilangan koneksi dan lain-lain.
Pilihan Netlist DRC mengizinkan kita untuk memeriksa dan
melihat apakah track, via, dan pad telah ditempatkan menurut
aturan yang berlaku. Proses ini dikenal sebagai aturan cek desain.
Proses penggunaan Aturan Cek Desain penting sekali setelah kita
meletakkan beberapa net yang ditempatkan secara manual
dengan tangan maupun secara otomatis (dengan Autorouting).
Fasilitas DRC digunakan pertama kali pada saat me-load file
netlist kemudian memeriksanya untuk melihat bahwa semua
sam-bungan titik simpul pada setiap net yang ada dalam
rangkaian terhubung.
Untuk melaksanakan suatu Cek Aturan Desain, ikutilah langkahlangkah berikut ini.
1. Pilih menu Netlist, lalu pilih Design Rules Check. Setelah itu
akan tampak kotak dialog Run Design Rules Check. Di kotak
dialog ini terdapat beberapa bagian kelompok, yaitu bagian
Properti to check, bagian Result dan bagian Netlist file (lihat
gambar di bawah).

Gambar 4.15 Kotak dialog Run Design Rules Check (DRC)
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Pada bagian kelompok Properties to check terdapat lima buah
pilihan untuk mengaktifkan pengecekan pada bagian tertentu
seperti:
Missing Components: mengecek apakah ada komponen
yang tidak dikenali, hal ini dapat dikarenakan tidak
adanya nama designation pada komponen saat kita
membuat netlist dari skema rangkaian.
Missing pins: mengecek apakah ada komponen yang
nomor pinnya (kaki komponen) tidak sesuai dengan
nomor pin pada kemasan komponen yang terdapat dalam
daftar pustaka kemasan komponen yang ada dalam
TraxMaker.
Extra pins: mengecek apakah ada komponen yang
memakai kemasan dengan jumlah pin yang sebagian
tidak digunakan.
Broken Net: mengecek apakah ada sambungan garis
netlist yang tidak berhasil diletakkan dalam lembar kerja
saat me-load file netlist. Hal ini mungkin dapat disebabkan
oleh ketidakcocokan antara kaki pin komponen dengan
nomor pin pada kemasan komponen (packing atau
footprint) yang terdapat dalam daftar pustaka kemasan
komponen yang ada dalam program TraxMaker.
Clearance Violation: mengecek apakah ada pelanggaran
terhadap jarak minimal yang diperbolehkan (clearance)
dari dua item (komponen, track, via, atau pad) yang
berdekatan.
Pada bagian kelompok Component results terdapat tiga buah
informasi yang juga harus diketahui seperti:
Save to File, yaitu informasi mengenai banyaknya
komponen yang ada dalam netlist yang benar-benar dapat
dikenali oleh memori komputer saat kita me-load file
netlist.
Show Saved File, yaitu informasi mengenai banyaknya
kemasan komponen yang hilang (tidak dikenali komputer)
karena tidak cocoknya kemasan yang ada dalam file
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netlist dengan yang ada dalam daftar pustaka kemasan
komponen yang ada dalam program TraxMaker. Untuk
mengatasi masalah ini, ubahlah file Netlist dengan
program text editor Notepad dengan menyamakan nama
kemasan yang tertera pada netlist dengan nama kemasan
yang ada dalam daftar pustaka kemasan komponen di
TraxMaker.
Show Error on the fly, yaitu informasi mengenai jumlah
komponen yang mempunyai nama Designation yang
sama sehingga salah satunya atau lebih tidak dapat
dipanggil saat proses load netlist selesai dijalankan.
Bagian Netlist file adalah kolom yang digunakan untuk
menunjukkan letak file Netlist berada.
Pada kolom Netlist file, isilah nama file Netlist yang kita
gunakan sebelum kita melakukan AutoPlacement dan
Autoroting.
2. Kita dapat mengaktifkan beberapa item yang akan kita
periksa yang ada dalam kotak Properties to Check dengan
membiarkan semuanya aktif seperti terlihat pada Gambar
4.15 di atas.
3. Tekanlah tombol Run Check untuk menjalankan proses Pemeriksaan Desain pada file netlist rangkaian kita. Setelah itu
akan tampak kotak dialog Design Rules Check yang berisi
keterangan pesan kesalahan (jika ada) seperti tampak pada
Gambar 4.16.

Gambar 4.16 Kotak dialog Design Rules Check (DRC)
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4. Tekanlah terus tombol Continue untuk menjalankan kembali
pemeriksaan desain pada file netlist rangkaian kita. Jika sudah tidak ada lagi kesalahan maka akan tampak kotak dialog
TraxMaker seperti yang terlihat pada Gambar 4.17 di bawah
yang berisi informasi jumlah kesalahan yang ada.

Gambar 4.17 Kotak dialog Design Rules Check (DRC)

5. Setelah informasi tentang jumlah kesalahan yang ada muncul
maka komputer akan menampilkan seluruh informasi, baik
jumlah kesalahan maupun jenis kesalahannya seperti tampak
pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18 Notepad berisi data hasil Design Rules Check

6. Dari data hasil Design Rules Check tersebut, dapat kita lihat
bahwa telah terjadi kesalahan Clearance Check, yaitu kesalahan karena terjadinya penempatan jalur konduktor melebihi
jarak minimum (clearance) antarjalur track yang telah kita
atur sebelumnya di kotak dialog Setup Grid.
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7. Cobalah telusuri petunjuk kesalahan yang diberikan oleh DRC
dan jika setelah kita periksa ternyata masih dalam batas yang
aman yang berarti tidak terjadi hubungan singkat maka kita
nyatakan bahwa rangkaian yang kita buat dengan Autorouting
sudah siap digunakan.

4.6 Latihan Bab 4
1. Untuk membuat PCB suatu rangkaian secara otomatis, kita
sangat memerlukan sebuah file yang bernama ….
a. Netlist,

dan file-nya berestensi .txt.

b. Netlist,

dan file-nya berestensi .net.

c. Nets,

dan file-nya berestensi .txt.

d. Nets,

dan file-nya berestensi .net.

e. Text Nets,

dan file-nya berestensi .nets.

2. File Netlist dapat kita buat dengan beberapa program berikut
ini, kecuali….
a. Circuit Maker 5.0.
b. Circuit Maker 6.0 for Student
c. Protel Schematic design.
d. OrCad Schematic design.
e. TraxMaker 2.0
3. Sesaat setelah kita melakukan pemanggilan (me-load) file
netlist maka akan muncul kotak dialog Netlist Load. Pada
bagian kelompok Netlist results dan bagian kelompok
Component results yang ada di kotak dialog Netlist Load yang
harus bernilai 0 (nol) adalah angka yang ditunjukkan oleh
jumlah dari …
a. Nets Loaded dan Component Loaded.
b. Pads Loaded dan Component Loaded
c. Missing Component, Missing Pins.
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d. Missing Component, Missing Pins, dan Missing Pattern.
e. Missing Component, Missing Pins, Missing Pattern, dan
Existing Component.
4. Sebelum kita dapat melakukan penempatan secara otomatis
dengan perintah AutoPlacement setelah kita berhasil memanggil (me-load) suatu file Netlist maka kita harus membuat
garis pembatas berbentuk persegipanjang (boleh juga
lingkaran atau lainnya) dengan track dan lapisan layer
berjenis …
a. Bottom Overlay Layer.
b. Board Layer.
c. Top Overlay Layer.
d. Keep Out Layer.
e. Silkscreen Layer.
5. Sebelum kita dapat melakukan AutoRouting (pembuatan jalur
PCB secara otomatis) kita harus lebih dulu melakukan
pengaturan pada Setup Router. Untuk melakukan proses
AutoRouting, ada beberapa pilihan layer yang dapat kita
aktifkan routing layer-nya seperti berikut ini, kecuali …
a. Multilayer.
b. Vertical.
c. Horizontal.
d. Single layer.
e. Not Used.
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