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  Postup založení souborů pro návrh PS v programu OrCAD Layout 
 

  Postup při návrhu PS v programu OrCAD Layout 
 

  Zadání úkolu 
 

  Použité zdroje 
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OrCAD Layout 
 Postup založení souborů pro návrh PS: 

 

  Převedení netlistu do Layoutu: 
 

•  Otevřít program Layout 
 

•  V záložce Tools zvolit ECOs – AutoECO 
 

•  Otevře se dialogové okno pro založení  

   souborů pro návrh PS 
 

•  Do pole  Input Layout TCH…pomocí tlačítka  

   Browse vložit cestu k souboru default.tch  

   (soubor prázdné stránky návrhu  

   s přednastavenými parametry) 
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OrCAD Layout 
 Postup založení souborů pro návrh PS: 

 

  Převedení netlistu do Layoutu: 
 

•  Do pole  Input MNL netlist file pomocí tlačítka  

   Browse vložit cestu k souboru netlistu  

   daného projektu 
 

•  Do pole Output Layout MAX file  

   se automaticky vloží cesta k uložení  

   souboru ***.max do složky daného projektu 
 

•  V části Options v rolovacím menu 

   nastavit AutoEco 
 

•  Potvrdit tlačítkem Apply ECO 
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OrCAD Layout 
 Postup při návrhu PS: 

 

  V programu OrCAD Layout zvolit záložku File, kartu Open 
 

  V otevřeném dialogovém okně (Open Board) zvolit přes rolovací menu 

     cestu k souboru *.MAX daného projektu 
 

  Výběr potvrdit na poli Otevřít  

     (nebo dvojklik levým tl.myši  

     na pole souboru) 
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OrCAD Layout 
 Postup při návrhu PS: 

 

  Otevře se pracovní plocha okna návrhu PS s tzv.gumovými spoji 
 

  Pro úvodní kroky návrhu je vhodné vypnout On-line DRC (nepřetržitá 

     kontrola návrhových pravidel) kliknutím na ikonu  
 

  Po každé změně v návrhu  

     je vhodné provést Refresh All  

     (aktualizace pracovní plochy)  

     kliknutím na ikonu  
 

  Pro zvětšení / zmenšení slouží 

     ikony 
 



OrCAD 

7 

OrCAD Layout 
 Postup při návrhu PS: 

 

  Nastavení rozměrů mřížky (podle zvolené třídy PS): 
 

  V záložce Options zvolit kartu System Settings.. 
 

  Jednotky nastavit na Mils 
 

  Například pro 4.třídu nastavit: 
 

•  Viditelná mřížka……….50 
 

•  Mřížka detailu…………25 
 

•  Mřížka pozice prvků….25 
 

•  Mřížka cest…………….12 1/2 
 

•  Mřížka prokovů………..12 1/2 
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OrCAD Layout 
 Postup při návrhu PS: 

 

  Odstranění nepotřebných textů z popisu prvků: 
 

•  Zvolit nástroj Text Tool ( záložka Tool, karta  

   Text – Select tool nebo ikona        ) 
 

•  Označit text např.název Footprintu 
 

•  Vytáhnout text mimo prvek (levým tl.myši) 
 

•  Odstranit text (např.Delete) 
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OrCAD Layout 
 Postup při návrhu PS: 

 

  Práce s prvky: 
 

•  Zvolit nástroj Component Tool  

   (záložka Tool, karta Component – 

   Select tool nebo ikona       ) 
 

•  Výběr prvku - klik levým tl.myši  

   na prvek – fialová barva prvku 
 

•  Prvek lze posouvat a lze s ním 

   rotovat (klávesa R), stejně lze  

   manipulovat s texty 
 

•  Tímto způsobem seskládat prvky  

   do tvaru PS 
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OrCAD Layout 
 Postup při návrhu PS: 

 

  Nastavení vrstev: 
 

•  V záložce View zvolit kartu Database Spreadsheet – Layers 
 

•  V otevřeném dialogovém okně aktivovat jen vrstvu 2 (BOTTOM), vrstvy 

   TOP a GND - INNER12 deaktivovat (při jednovrstvém návrhu bez nepájivé 

   masky apod.) 
 

•  Označit vrstvu levým tl.myši,  

   pravým tl.myši zvolit Properties,  

   v novém dialogovém okně  

   označit Unused Routing 
 

•  Další vrstvy mohou zůstat aktivní 
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OrCAD Layout 
 Postup při návrhu PS: 

 

  Nastavení spojů: 
 

•  V záložce View zvolit kartu Database 

   Spreadsheet – Nets 
 

•  V otevřeném dialogovém okně označit 

   všechny řádky (jednotlivé spoje), pravým 

   tl.myši zvolit Properties 
 

•  V novém dialogovém okně nastavit min, 

   používanou, max šířku spoje (Width), 

   šířku mezery (Net Spacing) a  

   váhu (Weight) 
 

•  Např. pro 4.třídu Min – 20, Conn – 20, 

   Max – 200, Net Sp. – 20, Weight – 50%  
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OrCAD Layout 
 Postup při návrhu PS: 

 

  Vytvoření spojů: 
 

•  Program umožňuje vytvoření spojů automaticky i ručně. Postup při 

   ručním vytváření spojů:  
 

•  Zvolit nástroj Edit Segment Mode  

   (záložka Tool, karta Track Segment  

   – Select tool nebo ikona       ) 
 

•  Klik levým tl.myši v padu, tah myší,  

   klik v dalším padu – vytvoří se spoj 

   červené barvy (v zákl.nastavení) 
 

•  Klik levým tl.myši na spoj a držení  

   tlačítka umožňuje pohyb se spojem 
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OrCAD Layout 
 Postup při návrhu PS: 

 

  Opravy spojů: 
 

•  Smazání spoje:  

– aktivovat Edit Segment – levým tl.myši klik na spoj  

– klik pravým tl.myši – zvolit Unroute Segment 

   (jedna přímka spoje), Unroute (jeden spoj mezi 

   dvěma pady, cesta), Unroute Net (celý spoj, síť)  
 

•  Změna šířky spoje:  

– aktivovat Edit Segment – najet myší na  

   spoj (neklikat)  

– stisk klávesy W – v dialogovém okně zadat  

   šířku spoje – vybrat použití na segment, cestu, síť 



OrCAD 

14 

OrCAD Layout 
 Zadání úkolu: 

 

  U Vašich projektů se schématy s obvody usměrňovačů založte soubory 

     pro návrh PS v programu OrCAD Layout  
 

  Podle výše popsaného postupu proveďte nastavení parametrů a vytvořte 

     návrh PS pro jednotlivá zapojení 
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