
Przygotowanie dokumentacji do produkcji PCB

     Dokumentacja produkcyjna (PCB dwuwarstwowa) musi siê sk³adaæ z obrazu co najmniej czterech warstw p³ytki - Top Layer, BottomLayer, Top Solder, Bottom Solder
     Ka¿da z warstw musi zostaæ przygotowana jako pozytyw , czyli czarne œcie¿ki , pady i wszystkie miejsca gdzie ma pozostaæ miedŸ.Obrazy warstw, przeznaczone do 
     naœwietlania, maja wygl¹daæ tak jak na docelowej p³ytce, nie mog¹ to byæ np. lustrzane odbicia warstw.Podczas naœwietlania klisze powinny zostaæ wykonane tak jak 
     do druku ofsetowego , czyli emulsj¹ od spodu (strona nieczytelna) - aby przy naœwietlaniu klisza styka³a siê emulsj¹ z warstw¹ œwiat³oczu³¹.W innym przypadku œcie¿ki, 
     przynajmniej  teoretycznie, mog¹ zostaæ nieco "podœwietlone".Jezeli przygotowujemy równie¿ klisze z opisem p³ytki , to musz¹ byæ wykonane jak dla sitodruku, 
     czyli emulsj¹ do góry (strona czytelna).

1.  P³ytki przeznaczone do naœwietlania sk³adamy w matryce - jak na rysunku.Warstwy Top Layer i Bottom Layer maj¹ byæ otoczone czarn¹ ramk¹ o szerokoœci od 6 do 10mm.
     Ramka powinna znaleŸæ siê w  odleg³oœci 1mm od krawêdzi p³ytek.
     Ramka ma byæ "przerwana" w trzech miejscach przy wê¿szych krawêdziach matrycy, gdzie musimy wstawiæ trzy pady o œrednicy 78 mils z otworami  0,1 mm - otwory
     w tych padach musz¹ siê póŸniej znaleŸæ na pierwszym miejscu wœród narzêdzi w pliku wierceñ.Pady musz¹ byæ tak ulokowane, aby pozosta³y nie obciête, po przyciêciu
     matrycy wzd³u¿ krawêdzi  p³ytek (d³u¿szy bok matrycy).
     Je¿eli u¿ywamy Protela , pady i ramkê najwygodniej jest utworzyæ w osobnej warstwie Mechanical  a ich dok³adne ulokowanie  i wymiary edytowaæ za pomoc¹ 
     w³aœciwoœci obiektu.
     
     Przy warstwach Top Layer i Bottom Layer p³ytki wchodz¹ce w sk³ad matrycy powinny mieæ zaznaczone swoje naro¿niki za pomoc¹ skrzy¿owanych linii o gruboœci 0,1 mm
     i d³ugoœci paru milimetrow , linie te maja s³u¿yæ póŸniejszemu przyciêciu p³ytek do ich ostatecznego wymiaru.
     Odleg³oœci miêdzy krawêdziami p³ytek w matrycy musz¹ wynosiæ równo 2mm.
     
     Matryce z warstwami Top Solder i Bottom Solder nalezy utworzyæ bez ramek i ww trzech padów, natomiast p³ytki powinny w tym przypadku posiadaæ krawêdzie w postaci
     linii 0,1mm (warstwa Keep Out Layer)
     
2.  Na ka¿dej z matryc nale¿y umieœciæ co najmniej jeden ma³y napis , mo¿na go wykonaæ na ka¿dej z p³ytek (nazwa firmy, nr p³ytki itd.) lub w dowolnym miejscu na matrycy
      - np. w przerwie pomiêdzy dwoma p³ytkami. Operacja ta ma za zadanie zapobiegaæ pomy³kom w czasie naœwietlania p³ytki.
     
 
3.  Wszystkie odstêpstwa od prostok¹tnej formy p³ytki (tzn. wszelkie podciêcia, skosy, du¿e i/lub nieregularne otwory na p³ytce)  musz¹ w fazie jej projektowania zostaæ
     wykonane jako ci¹g otworów 2,5mm  w odleg³oœci od siebie 1,27mm. Je¿eli chcemy np. uzyskaæ skos 45 stopni to otwory 2,5mm trzeba rozmieœciæ na siatce 
     o rastrze 0,89802mm - wtedy uzyskamy odleg³oœæ miêdzy otworami wynosz¹c¹ 1,27mm.Po naniesieniu wszystkich otworów (najlepiej to zrobiæ w oddzielnej warstwie
     np. Drill Layer) i stwierdzeniu poprawnoœci ich rozmieszczenia nale¿y zwiêkszyæ ich rozmiar np. do 6mm, tak aby zgodnie z póŸniej wygenerowanym plikiem wierceñ,
     zosta³y wykonane ostatnim narzêdziem z listy. Oczywiœcie po utworzeniu tego pliku,  nale¿y  edytuj¹c go np. w notatniku, zmieniæ rozmiar ostatniego narzêdzia
     do 2,5mm czyli 0,0984inch

4. Plik wierceñ nale¿y wygenerowaæ jako EXCELON 2.4 , czyli wspó³rzêdne s¹ zapisywane w liczbach szeœciocyfrowych, z tego dwie cyfry przed przecinkiem i cztery
    cyfry po przecinku. Oczywiœcie wartoœci wspólrzednych podawane w calach.
    Po utworzeniu pliku musimy wejœæ (Protel) w "Properties" i "Advanced" i ustawiæ:
                                      
                                      "Keep leading and trailing zeros" - zapis zer nieznacz¹cych  poprzedzaj¹cych  i koñcowych
                                      "Reference to relative origin"   - wspó³rzêdne podawane od punktu ustawionego przez "Set Origin"
   
    Pocz¹tek uk³adu wspó³rzêdnych ("Set Origin") nale¿y ustawiæ w lewym dolnym rogu ramki.Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e pierwsze narzêdzie w pliku wierceñ ma 
    obs³ugiwaæ tylko otwory trzech padów umieszczonych w przestrzeni ramki a ostatnie narzêdzie ma s³u¿yæ tylko i wy³¹cznie do wycinania skomplikowanych kszta³tów
    p³ytki , je¿eli takie w naszym projekcie wystêpuj¹, je¿eli nie, to ostatnie narzêdzie obs³uguje po prostu najwiêksze otwory na p³ytce

                                               Ewentualne pytania i uwagi   --->  non@interia.pl  
                              



Tak wygl¹da klisza przykladowego projektu ( warstwa miedzi)

Linie 0,1mm okreœlaj¹ce krawedzie plytek

Jakiœ napis

Ramki 6 do 10mm

Pady s³u¿¹ce do pozycjonowania
klisz - 78mils z otworami 0,1mm
(pierwsze narzêdzie w pliku wierceñ)

1mm miêdzy krawêdzi¹ p³ytek a ramk¹

2mm odstêpu miêdzy
kolejnymi p³ytkami

Taka krawêdŸ jak ta, musi byæ
wykonana jako ci¹g nak³adaj¹cych
siê na siebie otworów.
Nale¿y zaprojektowaæ otwory o
œrednicy  2,5mm rozmieszczone 
co 1,27mm.W pliku wierceñ musi
to byæ ostatnie narzêdzie na liœcie.

Tu nale¿y ustawiæ pocz¹tek 
uk³ady wspó³rzednych (Set Origin)



Tak wygl¹da klisza przyk³adowego projektu ( solder maska)

Jakiœ napis

Krawêdzie p³ytek - linia 0,1mm
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