
Přílohy 

1) Schéma plošného spoje pro spínací obvod. 

2) Část programového kódu pro výpočet souřadnic vrtacích děr pro 

několik vybraných součástek. 

3) Programový kód pro separaci textových řetězců s daty součástek. 
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Příloha 1 

Schéma plošného spoje pro spínací obvod 

 

Obr. 1 Plošný spoj bez označení součástek 

 
Obr. 2 Plošný spoj s označením součástek 
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Příloha 2 

Část programového kódu pro výpočet souřadnic vrtacích děr pro 

několik vybraných součástek 

 
for iP3=1 to ipart do 

 

switch DDE_PACK[iP3] of 

                     

   case 'ARK500/2','ARK505/2','CK','E100','E130'; 

        pitch1=5.08; 

        goto DRILL2; 

   case 'DIL-16' ; 

        pitch1=8.89; 

        pitch2=3.81; 

        drl=16; 

        goto DRILL4; 

 

… 

 

DRILL2: 

        switch DDE_ORNT[iP3] of 

        case 'R0' , 'MR180'; 

        DRILL_X[idr]=DDE_POSX_REAL[iP3]; 

        DRILL_Y[idr]=DDE_POSY_REAL[iP3]; 

        DRILL_X[idr+1]=DDE_POSX_REAL[iP3]+pitch1; 

        DRILL_Y[idr+1]=DDE_POSY_REAL[iP3]; 

        idr=idr+2; 

        case 'R90' , 'MR90'; 

        DRILL_X[idr]=DDE_POSX_REAL[iP3]; 

        DRILL_Y[idr]=DDE_POSY_REAL[iP3]; 

        DRILL_X[idr+1]=DDE_POSX_REAL[iP3]; 

        DRILL_Y[idr+1]=(DDE_POSY_REAL[iP3]+pitch1); 

        idr=idr+2; 

        case 'R180' , 'MR0'; 

        DRILL_X[idr]=DDE_POSX_REAL[iP3]; 

        DRILL_Y[idr]=DDE_POSY_REAL[iP3]; 

        DRILL_X[idr+1]=(DDE_POSX_REAL[iP3]-pitch1); 

        DRILL_Y[idr+1]=DDE_POSY_REAL[iP3]; 

        idr=idr+2; 

        case 'R270' , 'MR270'; 

        DRILL_X[idr]=DDE_POSX_REAL[iP3]; 

        DRILL_Y[idr]=DDE_POSY_REAL[iP3]; 

        DRILL_X[idr+1]=DDE_POSX_REAL[iP3]; 

        DRILL_Y[idr+1]=(DDE_POSY_REAL[iP3]-pitch1); 

        idr=idr+2; 

        end; 

        DRILL_PART[idr-2]=DDE_SGN[iP3]; 

        DRILL_PART[idr-1]=DDE_SGN[iP3]; 

        goto FINISH; 

 

… 
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DRILL4: 

        switch DDE_ORNT[iP3] of 

        case 'R0' , 'MR0' , 'R180' , 'MR180'; 

         iDIL=1; 

         DRILL_X[idr]=DDE_POSX_REAL[iP3]-pitch1; 

         DRILL_Y[idr]=DDE_POSY_REAL[iP3]+pitch2; 

         DRILL_PART[idr]=DDE_SGN[iP3]; 

        loop 

          DRILL_X[idr+1]=DRILL_X[idr]+2.54; 

          DRILL_Y[idr+1]=DRILL_Y[idr]; 

          DRILL_PART[idr]=DDE_SGN[iP3]; 

          idr=idr+1; 

          if iDIL=(drl/2) then 

           exit; 

           else 

           iDIL=iDIL+1; 

          end; 

         end; 

         iDIL=1; 

         DRILL_X[idr]=DDE_POSX_REAL[iP3]-pitch1; 

         DRILL_Y[idr]=DDE_POSY_REAL[iP3]-pitch2; 

         DRILL_PART[idr]=DDE_SGN[iP3]; 

         loop 

          DRILL_X[idr+1]=DRILL_X[idr]+2.54; 

          DRILL_Y[idr+1]=DRILL_Y[idr]; 

          DRILL_PART[idr]=DDE_SGN[iP3]; 

          idr=idr+1; 

           if iDIL=(drl/2) then 

            exit; 

            else 

            iDIL=iDIL+1; 

           end; 

          end; 

 

… 

 

FINISH: 

end; 

send table_1; 

pause 1; 

send P4_Serazeni; 

end_procedure; 
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Příloha 3 

Programový kód pro separaci textových řetězců s daty součástek 
 

procedure OnActivate(); 

begin 

pause 0.5; 

iP2=1; 

for iP2 = 1 to ipart do 

     DDE_SGN[iP2]=item( DDE[iP2], ' ', 0 ); 

     DDE_POS[iP2]=item( DDE[iP2], '()', 1 ); 

     DDE_POSX[iP2]=item( DDE_POS[iP2], ' ', 0 ); 

     DDE_POSY[iP2]=item( DDE_POS[iP2], ' ', 1 ); 

     DDE_PACK[iP2]=item( DDE[iP2], ' ', 1 ); 

     DDE_ORNT[iP2]=item( DDE[iP2], ' ', 5 ); 

     DDE_POSX_REAL[iP2]=val( DDE_POSX[iP2], 10); 

     DDE_POSY_REAL[iP2]=val( DDE_POSY[iP2], 10); 

end; 

pause 0.1; 

end_procedure; 


