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CAM dla projektantów obwodów drukowanych
WspÛ³czesny projektant PCB powinien wiedzieÊ, jak
wielkie znaczenie ma technologiczna weryfikacja
projektu oraz zidentyfikowanie jego s³abych
punktÛw†przed przekazaniem plikÛw do wytwÛrni
p³ytek. Maj¹c kontrolÍ nad procesem produkcji,
projektant p³yty drukowanej moøe podnieúÊ jej jakoúÊ,
skrÛciÊ czas opracowania i†mieÊ pewnoúÊ, øe projekt
bÍdzie pozbawiony b³ÍdÛw.
Analiza i†weryfikacja
projektu

W³aúnie tym celom s³uøy CAMtastic - najnowszej generacji system
CAM firmy Altium. Program CAMtastic DXP to kompletny system,
ktÛry pomaga projektantowi PCB
szybko i†³atwo zweryfikowaÊ parametry p³yty istotne dla procesu
produkcyjnego. DziÍki temu projektant jest w†stanie zminimalizowaÊ
liczbÍ kosztownych b³ÍdÛw, dostarczaj¹c projekt sprawdzony i†gotowy
do natychmiastowej produkcji
i†montaøu. CAMtastic DXP zawiera
komplet narzÍdzi potrzebnych do
podgl¹du, edycji i†konwersji rÛønego rodzaju plikÛw CAD/CAM, ich
analizy oraz generowania wydrukÛw i†plikÛw wyjúciowych niezbÍdnych do wyprodukowania p³yty
drukowanej.
CAMtastic DXP zbudowano na
bazie platformy Design Explorer
(DXP) firmy Altium (widok g³Ûwnego okna programu pokazano na rys.
1), znanej m.in. z†Protela DXP. Program zoptymalizowano do pracy
w†najnowszych systemach operacyjnych Windows XP oraz 2000.
CAMtastic DXP obs³uguje import/eksport wielu formatÛw plikÛw, zawiera zestaw narzÍdzi do
analizy i†weryfikacji PCB oraz
wszystkie graficzne i†geometryczne
narzÍdzia niezbÍdne do edycji
i†modyfikacji projektu p³yty przed
wykonaniem.
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CAMtastic DXP przeprowadza 18
rodzajÛw analiz PCB, daj¹cych
moøliwoúÊ pe³nej weryfikacji przygotowanego projektu obwodu drukowanego. Jednym klikniÍciem
myszki moøemy uruchomiÊ kompleksowe sprawdzenie projektu pod
k¹tem naruszenia ktÛrejkolwiek
z†18 wspomnianych regu³. Pozwala
to na wykrycie problemÛw, ktÛre
mog¹ wyst¹piÊ podczas produkcji
oraz poprawÍ jakoúci obwodu jeszcze przed wysy³k¹ do wytwÛrni.
Program znajduje m.in. zwarcia pomiÍdzy úcieøkami, przerwane po³¹czenia, zbÍdne wiercenia, odstÍpy

mniejsze od za³oøonego minimum
i†wiele innych parametrÛw. Okno
ich konfiguracji pokazano na rys. 2.
Aby weryfikacja projektu (DRC)
mog³a zostaÊ przeprowadzona,
CAMtastic DXP musi odtworzyÊ
listÍ po³¹czeÒ (netlist) na podstawie danych z†plikÛw CAM. Trzeba zaznaczyÊ, øe program radzi
sobie doskonale takøe ze skomplikowanymi projektami wielowarstwowymi z†dzielonymi warstwami
zasilania oraz úlepymi i†zagrzebanymi przelotkami. Funkcja DRC
potrafi rÛwnieø automatycznie naprawiÊ wiÍkszoúÊ znalezionych
b³ÍdÛw. S³uøy to tego opcja Auto
Fix (rys. 2).

Rys. 1

75

P R O G R A M Y
³aduje jednoczeúnie: pliki Gerber,
pliki z†aperturami, wiercenia NC
Drill, HPGL i†listy po³¹czeÒ IPC365-D. Inn¹, wart¹ podkreúlenia cech¹ programu jest obs³uga formatu
ODB++, ktÛry niesie wiÍkszoúÊ informacji potrzebnych do produkcji
p³yty drukowanej. Uøycie standardu
ODB++ pozwala wyeliminowaÊ pliki Gerber, Excellon, listy po³¹czeÒ
oraz pliki rozk³adu elementÛw.
Ograniczaj¹c liczbÍ plikÛw, zyskujemy na czasie i†kosztach oraz podnosimy jakoúÊ na etapie produkcji.
Rys. 2

Edycja i†modyfikacja
projektu

Jedn¹ z†interesuj¹cych cech programu CAMtastic DXP jest moøliwoúÊ konwersji dowolnych plikÛw
Gerber na format Protel PCB. DziÍki temu, dysponuj¹c tylko plikami
Gerber pochodz¹cymi z†dowolnego
programu, jesteúmy w†stanie prawie
automatycznie wygenerowaÊ plik
PCB, ktÛry moøna obrabiaÊ w†edytorze PCB programu Protel DXP.

CAMtastic DXP oferuje†wszechstronne narzÍdzia edycyjne, potrzebne podczas koÒcowej obrÛbki
projektu PCB. WúrÛd podstawowych
operacji edycyjnych znajdujemy
m.in. przenoszenie i†kopiowanie
pojedynczych oraz wielu obiektÛw,
obracanie o†dowolny k¹t, odbicie
lustrzane, skalowanie obiektÛw,
rÛønorodne operacje na warstwach
oraz wiele innych (rys. 5).
RÛwnie bogaty jest zestaw narzÍdzi rysunkowych (rys. 6), ulokowanych w†menu Place. DostÍpne opcje s³uø¹ do rysowania ³ukÛw,

Import/eksport

Rys. 4

Rys. 5

dukcji druku. Wyniki prostych operacji wyúwietlane s¹ bezpoúrednio
w†panelu CAMtastic, jak w†przypadku pomiaru odleg³oúci pomiÍdzy dwoma obiektami, b¹dü w†formie raportÛw tekstowych, ktÛre otwieraj¹ siÍ†w†osobnym oknie edytora tekstowego DXP.

CAMtastic DXP importuje oraz
Drukowanie
eksportuje pliki w†wielu popularRÛwnieø w†zakresie drukowania,
nych formatach CAM, daj¹c moøliCAMtastic DXP oferuje wszystko,
woúÊ ³atwej konwersji poco moøe byÊ potrzebne promiÍdzy rÛønymi formatami.
jektantowi. Program korzysCAM, czyli...
Program importuje pliki zata w†pe³nym zakresie z†dru...Computer Aided Manufacturing −
pisane w†formatach: ODB++,
karek
zainstalowanych
wytwarzanie wspomagane komputerowo.
Gerber, HPGL/2, Drill, Mill/
w†systemie Windows. Do
Takim akronimem jest określane oprogra−
Route, DWG/DXF (AutoCAD
wydruku moøemy wybraÊ
mowanie służące do przygotowywania
12-2000, LT) oraz IPC-356-D
okreúlony zakres projektu
dokumentacji oraz sterowania urządzeniami
(rys. 3). Natomiast wyekslub fragment widoczny na
wytwórczymi.
portowaÊ dane moøna w†forekranie, wybraÊ druk w†komatach: ODB++, Gerber
lorze lub czarno-bia³y oraz
(274D, 274X, Fire9000), Drill data,
okrÍgÛw, prostok¹tÛw, wielolinii,
okreúliÊ skalÍ z†moøliwoúci¹ wyboMill/Route, DXF (AutoCAD 12wielobokÛw, tekstu, wstawiania wyru opcji dopasowania do strony.
2000, LT) oraz IPC-365-D (rys. 4).
miarÛw i†wiele innych.
Wydruk moøe byÊ wycentrowany
Warto zwrÛciÊ uwagÍ na funkcjÍ
Ponadto mamy do dyspozycji zana kartce oraz zawieraÊ nag³Ûwek
QuickLoad, widoczn¹ w†menu Fiawansowane narzÍdzia edycyjne,
z†informacjami o†stronie. Moøemy
le>Import, ktÛra pozwala na autozgromadzone w†menu Tools (rys.
matyczne wczytanie wielu plikÛw
7). WúrÛd nich znajdziemy m.in.
rÛwnoczeúnie do jednego dokumenkreatora pomagaj¹cego przygotowaÊ
tu roboczego. Funkcja QuickLoad
kliszÍ do naúwietlania (Film Wizard), narzÍdzie do panelizacji (Panelize PCB) wspomagaj¹ce projektanta podczas powielania druku na
wiÍkszym arkuszu laminatu, kalkulator powierzchni miedzi (Calc.
Copper Area) i†wiele innych.

Raporty

Rys. 3
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Warto wspomnieÊ rÛwnieø o†narzÍdziach do inspekcji i†raportowania, pozwalaj¹cych uzyskaÊ istotne
informacje dotycz¹ce projektu
w†kontekúcie przygotowania pro-

Rys. 6

Rys. 7
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Rys. 8
drukowaÊ poszczegÛlne warstwy na
osobnych kartkach, a†takøe zgrupowaÊ kilka rysunkÛw na jednej stronie. W†kaødej chwili mamy dostÍp
do podgl¹du wydruku na ekranie.
Na rys. 8 pokazano okienko ustawieÒ wydruku oraz przyk³adowy
widok z†podgl¹dem wydruku strony, zawieraj¹cej cztery warstwy.

Dla kogo CAMtastic DXP?
Ze wzglÍdu na mnogoúÊ funkcji
i†wszechstronnoúÊ, CAMtastic jest
narzÍdziem rÛwnie wpasowanym
w†potrzeby producentÛw obwodÛw
drukowanych, jak i projektantÛw
PCB, ktÛrzy chc¹ swoje dzie³o zweryfikowaÊ i przekazaÊ do wytwÛrni
wolne od wad i gotowe do natychmiastowej produkcji.
CAMtastic DXP jest jednym
z†integralnych sk³adnikÛw pakietu
Protel DXP, tworz¹c spÛjn¹ ca³oúÊ
z†pozosta³ymi narzÍdziami w†ramach úrodowiska Design Explorer.

Integracja z†edytorem PCB systemu Protel pozwala na automatyczn¹ wymianÍ danych pomiÍdzy
programem CAMtastic i†PCB. Pliki
CAM generowane przez edytor
PCB mog¹ byÊ automatycznie otwierane w†okienku CAMtastic.
W†praktyce, podczas pracy w†Protelu, jest to p³ynne przejúcie od
projektowania PCB do zadaÒ
z†dziedziny CAM, bez ømudnego
i†czasoch³onnego eksportowania
danych na zewn¹trz i†wczytywania ich do innego programu.
CAMtastic DXP jest dostÍpny
rÛwnieø jako osobny program. Ta
czÍúÊ oferty firmy Altium jest
skierowana pod adresem producentÛw obwodÛw drukowanych,
ktÛrzy potrzebuj¹ tylko sprawnego
narzÍdzia CAM.
Jest jeszcze trzecia opcja - CAMtastic DXP Viewer - przegl¹darka
plikÛw CAM, w†stosunku do pe³nej
wersji pozbawiona opcji edycyjnych
oraz wiÍkszoúci narzÍdzi do analizy i†raportowania, ale za to dostÍpna bezp³atnie. DXP Viewer czyta
wszystkie formaty obs³ugiwane
przez CAMtastic, w†tym m.in. Gerber, ODB++ oraz DWG/DXF. Przegl¹darkÍ moøna úci¹gn¹Ê ze strony
www.camtastic.com. Takøe szczegÛ³owe informacje, pe³na dokumentacja oraz 30-dniowa wersja testowa programu CAMtastic DXP s¹
dostÍpne na wspomnianej stronie
internetowej.
Grzegorz Witek, Evatronix
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