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  Typy výstupních dat 
 

  Postup při tisku návrhu PS 
 

  Postup při generování souborů pro program Gerbtool 
 

  Postup při tvorbě podkladů pro osazování 
 

  Zadání úkolu 
 

  Použité zdroje 
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OrCAD Layout 
 Typy výstupních dat: 

 

  Program OrCAD Layout umožňuje vytvořit několik typů výstupních dat: 
 

•  Motivy jednotlivých vrstev vodivých spojů (např. BOTTOM, TOP, GND)  
 

•  Motivy pro nepájivé masky (SMTOP, SMBOT) 
 

•  Předlohy pro servisní potisk (SSTOP, SSBOT) 
 

•  Data pro souřadnicové vrtání (DRILL) 
 

•  Data pro frézování 
 

  Výstupní data lze vytvořit podle požadavků: 
 

•  V elektronické podobě – soubory různých formátů 
 

•  V podobě předlohy (klišé) – papír, fólie, film 
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OrCAD Layout 
 Postup při tisku návrhu PS: 

 

  Tisk všech vrstev najednou:  
 

•  V záložce File zvolit Print/Plot (nebo klávesy Ctrl+P) 
 

•  V otevřeném dialogovém okně nastavit: 
 

-  Format – Print Manager  

-  Center on Page – umístí obrazec  

    do středu papíru  

-  Mirror – vše otočí zrcadlově   

   (vytiskne se pohled na desku PS        

   ze strany spojů) 
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OrCAD Layout 
 Postup při tisku návrhu PS: 

 

  Tisk všech vrstev najednou:  
 

•  Potvrzením OK se otevře dialogové okno pro výběr tiskárny (nebo uložení 

   dokumentu v určitém formátu, např. PDF) 
 

•  Vytiskne se i razítko (tabulka vrtacích otvorů) – lze smazat z pracovní 

   plochy jako text a rámeček 
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OrCAD Layout 
 Postup při tisku návrhu PS: 

 

  Tisk jednotlivých vrstev:  
 

•  V záložce Options zvolit Post Process Settings 
 

•  V otevřeném dialogovém okně  

    levým tl.myši označit vrstvu 
 

•  Pravým tl.myši zvolit menu Properties 
 

•  V otevřeném dialogovém okně nastavit: 
 

-  Format – Extended Gerber  

-  Center on Page – umístí obrazec  

    do středu papíru  

-  Mirror – vše otočí zrcadlově   

   (vytiskne se pohled na desku PS        

   ze strany spojů) 
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OrCAD Layout 
 Postup při tisku návrhu PS: 

 

  Tisk jednotlivých vrstev:  
 

•  Pravým tl.myši lze zvolit menu 

   Prewiew (ve zvolené vrstvě v okně 

   Post Process) 
 

•  V novém okně ze zobrazí náhled 

   na vygenerovaná data (neotočená) 
 

•  Pro tisk pravým tl.myši zvolit menu 

   Plot to Print Manager – zobrazená 

   data lze vytisknout stejným 

   způsobem jako v předchozím 

   případě  
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OrCAD Layout 
 Postup při generování souborů  

pro program Gerbtool: 
 

  Postup je stejný jako při tisku  
 

  Po nastavení parametrů zvolit  

     v menu vrstvy (pravým tl.myši)  

     Run Batch 
 

  Program vygeneruje data do souborů: 
 

•  Soubory s daty o jednotlivých vrstvách 
 

•  Soubor s příponou .GTD pro načtení dat 

   do programu Gerbtool 
 

•  Soubory pro vrtání, pokud byly nastaveny 
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OrCAD Layout 
 Postup při tvorbě podkladů pro osazování: 

 

  Při ručním osazování stačí připravit: 
 

•  Výkres obvodového schématu 
 

•  Seznam použitých součástek 
 

•  Osazovací výkres – vytvoří se jako tisk  

   z vrstvy ASYTOP (obsahuje obrysy  

   součástek a popisy Reference a Value) 
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OrCAD Layout 
 Zadání úkolu: 

 

  U Vašich projektů se schématy obvodů s analogovými IO proveďte 

     celkový návrh PS v programu OrCAD Layout  
 

  Vygenerujte výstupní data pro výrobu a osazení desky PS ruční metodou 

     (celkový pohled, obrazec PS, osazovací výkres). Uložte ve formátu PDF 

     nebo JPG (pomocí PrintScreen) 
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