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Obrázek 2.4

Stejný návrh  ruènì

• CAM procesor je modul, který lze vyvolat z editoru schématu
i desky (tam je to více potøeba). Je nedílnou souèástí vech
konfigurací Eagle a slouí pro vygenerování rùzných dat
z uvedených modulù  výrobních dat pro desky ploných spojù,
data pro osazovací automat, data pro rùzné plottery atd.
• Modul editoru knihoven který slouí pro úpravy dodaných
knihoven, nebo pro tvorbu vlastních souèástek. Umoòuje
kopírování existujících prvkù z jiných knihoven, nebo vytvoøení
vlastních symbolù, pouzder (Package) a vazeb mezi nimi 
tedy tvorbu souèástek (Device). Je také souèástí vech
konfigurací Eagle.

2.2.3

K èemu slouí SCR?

Soubory s pøíponou *.scr oznaèují takzvané script soubory. Jsou to
soubory s jednotlivými instrukcemi a v souèasné dobì není nutné je
pouívat. V minulosti to vak byla jediná cesta na zkopírování napøíklad
knihovního symbolu. Ji jsme se zmínili, e pøíkazy editoru lze vyvolat
vepsáním do pøíkazového øádku; jestlie tyto pøíkazy vepíeme do souboru *.scr, tak se tyto instrukce vykonají v daném poøadí a je moné
napø. vytvoøit nový symbol.

24

ZDENÌK PLÍVA: EAGLE  prakticky

A

Pøíklad script souboru  vytvoøení symbolu invertoru 7404 (význam
jednotlivých pøíkazù by mìl být zøejmý pøinejmením po pøeètení této
knihy)S:
# Library script- komentáø
# EAGLE Version 4.15 Copyright (c) 1988-2005 CadSoft
# Grid changed to mm to avoid loss of precision!
Grid mm;
Edit 7404.sym;#zaloení symbolu
Pin I In None Middle R0 Pad 0 (-10.16 0); #umístìní pinu
Pin O Out Dot Middle R180 Pad 0 (10.16 0);
Layer 94; #zmìna hladiny
Change Style Continuous;#nastavení typu èáry
Wire0.4 (-5.08 5.08) (5.08 0) (-5.08 -5.08) (-5.08 5.08);
# vykreslení èáry ve døíve definované hladinì
Layer 95;
Change Size 1.7;#nápisy v odpovídajících hladinách
Change Ratio 8;
Change Font Proportional;
Text >NAME R0 (2.54 3.175);
Layer 96;
Change Size 1.7;
Change Ratio 8;
Text >VALUE R0 (2.54 -5.08);

2.2.4

Na co je ULP?

ULP je zkratka slov User Language Program, tedy uivatelský programovací jazyk. Za pomoci vhodnì napsaného kódu na úrovni jazyka C je
moné vybrat z libovolného souboru Eagle prakticky jakékoliv informace. Napøíklad je moné ze schématu vytáhnout informaci, kde je umístìn jaký symbol, jak je natoèen èi zrcadlen, odkud pochází a také z jakých
útvarù je sestaven a jaké vlastnosti tyto útvary mají. Co s tìmito údaji?
To u záleí na potøebách uivatele a na schopnostech autora pøísluného ULP. Takto jsou øeeny napøíklad pøevodníky dat z jiných návrhových programù, obvykle se mu vak svìøují spíe doplòkové funkce 
generování dat, automatické doplòování výkresù, motivù atp.
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