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OrCAD Layout 
 Základní popis: 

 

  Layout je úplný komplet nástrojů, určený pro profesionální návrh desek 

     plošných spojů.  
 

  K dispozici je velké množství  

     knihoven pouzder součástek.  
 

  Zahrnuje mimo jiné vytváření  

     pouzder součástek, načtení netlistu,  

     definici obrysů desky,  

     rozmístění součástek, vedení spojů  

     a rozlévání mědi, finální úpravy,  

     tvorbu technologických dat pro výrobu  

     a další. 
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OrCAD Layout 
 Základní popis: 

 

  Program plně podporuje SMD (Surface mount device – bezvývodová 

     technologie součástek) a BGA (Ball grid array – SMT patice procesorů) 

     technologii  
 

  Obsahuje převaděče pro import  

     a export návrhů plošných spojů  

     jiných formátů (PADS a dalších) 
 

  Při návrhu plošného spoje je třeba  

     dodržovat platné zásady pro jejich 

     návrh 
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OrCAD Layout 
 Základní popis: 

 

  Schéma vstoupí  z programu Capture do programu Layout prostřednictvím 

     netlistu.  

     Netlist je soubor s příponou *.mnl a zahrnuje  

     schéma zapojení s definovanými pouzdry součástek.  
 

  Před načtením netlistu musíme  

     nastavit podmínky návrhu: 
 

•  nastavení počtu vrstev plošného spoje  
 

•  izolační vzdálenosti rastrů a jednotek  

   zobrazení rozměrů 
 

•  volba barev zobrazení jednotlivých vrstev 
 

•  nastavení pracovní plochy apod.  
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OrCAD Layout 
 Základní popis: 

 

  Toto nastavení lze uložit a později použít pro návrh dalších desek plošných 

     spojů. Jsou to soubory s příponou *.tch 
 

  Vlastní návrhy DPS se nachází v souboru  

     s příponou  *.max 
 

  Během návrhu je možné kdykoliv přejít  

     do programu IntelliCAD pomocí konverze  

     souboru *.max do souboru *.dxf a zpět  

     (pro zobrazení náhledu na desku) 
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OrCAD Layout 
 Princip vrstev a typy objektů: 

 

  Program Layout  umožňuje při návrhu DPS pracovat v mnoha vrstvách 

     určených pro různé účely - vrstvy spojů, nepájivých masek, pájecí pasty, 

     servisního potisku atd.  
 

  Do vrstev se vkládají různé typy objektů - padstacky, spoje, texty, obrysy 

     součástek, obrysy DPS, oblasti s rozlévanou mědí atd. 
 

  Výčet nejčastěji využívaných vrstev a jejich zkratek: 
 

•  Vedení spojů:             TOP, BOT, GND, PWR, IN1..x 

•  Nepájivé masky:           SMTOP, SMBOT = Solder Mask 

•  Pájecí pasta:             SPTOP, SPBOT = Solder Paste 

•  Servisní potisk:             SSTOP,SSBOT = Silk Screen 

•  Osazovací výkres:        ASYTOP, ASYBOT = Assembly  

•  Vrtací výkres:            DRD = Drill Drawing 

•  Data pro NC vrtačku:   DRL = Drill 
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OrCAD Layout 
 Princip vrstev a typy objektů: 

 

  Pouzdra součástek a plošný spoj se skládají z různých 

     typů objektů.  

     Mezi nejčastěji používané objekty patří:  
 

•  Pad - Vývod pouzdra součástky v jedné vrstvě DPS 

•  Padstack - Svazek vývodů pouzdra součástky definovaný 

   ve všech vrstvách DPS, včetně definice průměru vrtacího 

   otvoru 

•  Route - Spoj ve vrstvě mědi mezi dvěma pady 

•  Net - Spoj ve vrstvě mezi dvěma pady nebo více 

   padstacky 
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OrCAD Layout 
 Princip vrstev a typy objektů: 

 

  Pouzdra součástek a plošný spoj se skládají z různých 

     typů objektů.  

     Mezi nejčastěji používané objekty patří:  
 

•  Via - Prokov – vodivý přechod mezi dvěma či více 

   vrstvami DPS. Definován jako padstack, který slouží 

   pouze k tomuto propojení a nemůže být přiřazen vývodu 

   součástky. 

•  Obstacle - Oblast s nadefinovanými vlastnostmi (obrysy 

   desek plošného spoje, obrys součástky, spoj bez vazby na 

   netlist, obecná čára nebo kružnice, rozlévaná měď, výška 

   součástky, atd.). 

•  Text - Text na DPS (popis součástky, název DPS apod.). 

•  Error Marker - Chybová značka. 

•  Component - Součástka na DPS 
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OrCAD Layout 
 Prostředí programu Layout: 

 

  V programu jsou k dispozici příkazy menu a nástrojová lišta, která 

     obsahuje nejvybranější nástroje.Program pracuje i s klávesovými 

     zkratkami.  
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OrCAD Layout 
 Základní nastavení programu: 

 

  Nastavení Layoutu rozdělujeme do dvou fází: 
 

•  První fáze je základním nastavením programu, které se provádí ještě před 

   načtením netlistu. Jedná se např. o nastavení rastru a jednotek (palce, 

   milimetry apod.), volbu použitých vrstev a jejich zobrazení, definici izolační 

   vzdálenosti, nastavení pracovní plochy atd. 
 

•  Druhá fáze nastavení programu souvisí s vedením spojů a provádí se až 

   po načtení netlistu 
 

  Layout disponuje různými typy souborů, určených pro nastavování. Tyto 

     soubory jsou k dispozici v Menu –File – New – Layout –Data – default.tch 
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