Konvertering af gerber filer, så det er muligt at
lave print efter foto- eller strygemetoden.
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Nødvendig software
Producenter af print, arbejder ud fra gerber filer, som er specielle
filer, der indeholder alle informationer om, hvordan printet ser ud.
For nemt at lave et sort / hvid billede ud fra en gerber fil, så man selv
kan lave print efter foto - eller strygemetoden, skal man bruge
software, som kan vise hvordan printet ser ud, ud fra indholdet i
gerber filen, samt en måde hvorpå man kan gemme eller udskrive
printets kobberbaner i sort hvid.
Denne vejledning beskriver hvordan man kan gør det, med 2 stykker
gratis software.
Start med at hente og installere programmet: DFM Now! V8
Dette gøres fra siden:
https://www.numericalinnovations.com/pages/dfm-now-free-gerber
-viewer
Programmet er gratis, men det kræver registrering for at man kan
downloade det. Registreringen er dog også gratis. Efter du har
downloadet programmet, skal det installeres.
Da vi gerne vil have mulighed for at gemme printlayoutet i PDF form i
korrekt størrelse, skal vi have installeret en ”PDF printer”. Der findes
en udgave af gerber vieweren, som har mulighed for at gemme som
PDF, men da denne koster penge, vælger vi at installere den gratis
PDF printer: CutePDF.
Dette software kan downloades fra:
https://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp
Under installationen, kan CutePDF kræve at der skal hentes og
installeres et lille converter program. Det skal du give lov til.

Konvertering af gerberfil
Gerberfiler til Jostykit replica, kan du finde under de forskellige
konstruktioner på http://www.ae80.dk/
Her bruger jeg Gerberfilen til NT400-2 som eksempel..
Gerber filerne på http://www.ae80.dk/ er pakkede filer, men du skal
IKKE pakke dem ud, da gerber programmet: DFM Now! V8 kan læse
de pakkede filer direkte.

Efter start af programmet DFM Now! V8, får du dette billede på
skærmen.

Konvertering af gerberfil
Hent nu gerber filen ind i programmet. Det gør du ved at gå op under
FILE, og vælger menu punktet:
Open compressed file (zip. tar.tgz.gz.rar)…
Se billedet herunder.

Vælg nu den gerberfil du ønsker, i dette tilfælde NT400-2 og tryk på
åbn.

Programmet importerer nu gerberfilen og du får et vindue op på
skærmen, med noget information. Her trykker du bare på knappen
NEXT.

I det nye vindue der dukker op, trykker du bare på knappen FINISH.

Du får nu printlayoutet vist, hvor de forskellige ting, som
komponenter, printbaner osv. har hver sin farve.

Nu skal du slå de ting fra, som du ikke skal have. Ovre til venstre kan
du se nogle bokse i forskellige farver. For at slå noget fra, skal du
klikke på pæren ud for hver boks.
På dette print slår jeg disse ting fra, så jeg kun har printets kanter,
printbaner og huller.

Vigtigt info:
Det er ikke altid tilrådeligt, at vælge at tage kanten af printet med på
udskriften. Hvis der er printbaner helt ud til kanten, kan kanten på
udskriften, kortslutte disse printbaner. Dette kan undgås ved at slå
kanten fra i de farvede bokse.
Når du har printet vist på skærmen, så kig godt efter, om kanten vil
kunne give problemer med kortsluttede printbaner.
Ser det ud til at give problemer, så slå kanten fra, ved at klikke på
pæren ud for den farvede boks, der repræsenterer kanten.
Se eksempel på problematikken her:

Her kortslutter
kanten faktisk
printbanerne.

Du får nu vist printet med de valgte ting i programmet.

Nu skal du så have lavet en PDF fil, hvor printet er i størrelse 1:1 og i
sort / hvid.
Det gør du ved at gå op på FILE og vælger PRINT

Der dukker nu et vindue op, hvor du som printer skal vælge: CutePDF
Writer, indstille papirformat til A4 (Portrait eller landscape efter
behov), samt klikke på: Print in black and white.

For at lave PDF filen, skal du nu klikke på knappen NEXT, hvor du så
får et preview af udskriften på skærmen. Nu skal du trykke på
knappen PLOT

Din PC arbejder nu lidt og der vil dukke et vindue op, hvor du skal
give PDF filen et filnavn og vælge hvor PDF filen skal gemmes. Skriv et
navn og tryk på knappen GEM

Vinduet forsvinder, og du har nu fået lavet en PDF fil med printlayoutet, som du kan udskrive fra dit PDF program. Du kan nu klikke
på FINISH i DFM Now! V8 vinduet og lukke programmet.

Jeg anbefaler den gratis Adobe reader til udskrivning af PDF filen du
har lavet. Husk ved udskriving, at vælge at udskrive i faktisk størrelse,
så udskriften af printet bliver i korrekt størrelse.

Et tip
Ved at vælge forskellige ting i boksene i DFM Now! V8, når du har
importeret gerber filen, kan du f.eks. også udprinte en komponentplacering.
Der tages forbehold for stave fejl og ændringer.

