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  Postup určení velikosti desky návrhu PS 
 

  Postup vytvoření rozlévané mědi 
 

  Postup vytvoření textového popisu 
 

  Zadání úkolu 
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OrCAD Layout 
 Postup určení velikosti desky návrhu PS: 

 

  Vytvoření rámečku: 
 

•  Zvolit nástroj Obstacle Tool (záložka Tool, karta Obstacle – Select tool 

   nebo ikona        ) 
 

•  V pracovním okně klik pravým tl.myši, v menu zvolit New 
 

•  V pracovním okně opět klik pravým  

   tl.myši, v menu zvolit Properties 
 

•  V otevřeném dialogovém okně  

   nastavit: 

-  Obstacle Type – Board outline 

-  Obstacle Layer – Global Layer  

   (rámeček ve všech vrstvách) 

-  Width (šířka) – např.20 
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OrCAD Layout 
 Postup určení velikosti desky návrhu PS: 

 

  Vytvoření rámečku: 
 

•  Klik levým tl.myši v některém rohu počátku rámečku, držet tlačítko  

   a táhnout přes návrh PS úhlopříčně do protilehlého rohu 
 

•  Vytvořeným rámečkem lze posouvat (obtáhnout levým tl.myši, tah myší), 

   měnit tvar (klik levým tl.myši na rámeček, tah myší)  
 

•  Odstranění rámečku – obtáhnout levým tl.myši, použít klávesu Delete 
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OrCAD Layout 
 Postup určení velikosti desky návrhu PS: 

 

  Kótování: 
 

•  Přepnout jednotky na mm (Options – System Settings) – po okótování 

vrátit zpět na mils! 
 

•  Zvolit nástroj Dimensions Tools  

   (záložka Tool, karta Dimensions  

   – Select Tool 
 

•  Klik levým tl.myši nad rámeček vlevo  

   – klik levým tl.myši vpravo 
 

•  Klik levým tl.myši pod rámečkem dole  

   – klik levým tl.myši nahoře  
 

•  S popisem rozměru lze pohybovat jako s textem 
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OrCAD Layout 
 Postup vytvoření rozlévané mědi: 

 

  Zvolit nástroj Obstacle Tool (záložka Tool, karta Obstacle – Select tool 

     nebo ikona        ) 
 

  V pracovním okně klik pravým tl.myši,  

     v menu zvolit New 
 

  V pracovním okně opět klik pravým  

     tl.myši, v menu zvolit Properties 
 

  V otevřeném dialogovém okně nastavit: 

-  Obstacle Type – Copper pour 

-  Obstacle Layer – BOTTOM  

-  Width (šířka) – např.10  

   (nemá žádný význam) 
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OrCAD Layout 
 Postup vytvoření rozlévané mědi: 

 

  V poli Net Attachment – lze nastavit 

     napojení rozlévané mědi, např. na spoj 

     GND, pokud je ve schématu použit 

     symbol napájení GND nebo s určitým 

     spojem podle číselného označení 
 

  Levým tl.myši obtáhnout uvnitř 

     rámečku prostor, kde se má rozlévaná 

     měď vytvořit 
 

  Oblast rozlévané mědi lze odstranit 

     stejně jako rámeček 
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OrCAD Layout 
 Postup vytvoření textového popisu: 

 

  Zvolit nástroj TextTool (záložka Tool, karta Text– Select tool 

     nebo ikona        ) 
 

  V pracovním okně klik pravým tl.myši,  

     v menu zvolit New 
 

  V otevřeném dialogovém okně nastavit: 

-  Do pole Text String napsat text 

-  Volba typu textu Free 

-  Line Width (tloušťka písma), Text Height  

   (výška písma) – lze nastavit v mm nebo mils  

   (Options – System Settings) 

-  Layer – BOTTOM (text bude z mědi)  

  - po vložení text zrcadlově otočit (na pracovní  

    ploše je pohled  na stranu součástek – vrstvu TOP 
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OrCAD Layout 
 Postup vytvoření textového popisu: 

 

  Potvrzením OK se text pohybuje s myší 
 

  Text se vloží kliknutím levým tl.myši 
 

  Text lze posouvat, rotovat, odstranit (klik levým tl.myši) 
 

  Text lze upravovat (dvojklik levým tl.myši) 
 

  Text lze umístit i do jiných vrstev, např.  

     popis do vrstvy TOP (zelená barva) 
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OrCAD Layout 
 Zadání úkolu: 

 

  U Vašich projektů s obvody usměrňovačů dokončete návrh PS v 

     programu OrCAD Layout podle výše popsaného postupu  
 

  U Vašich projektů se schématy obvodů s tranzistory proveďte celkový 

     návrh PS v programu OrCAD Layout  
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