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OrCAD Layout 
 Možnosti propojování a vedení spojů: 

 

  Program OrCAD Layout umožňuje propojování a vedení spojů  

     těmito možnostmi: 
 

•  Manuální vedení spojů:  
 

–  tvar a umístění spojů vytváří uživatel 
 

•  Autointeraktivní nástroje:  
 

–  uživatel nastaví návrhová pravidla a řídí jednotlivé kroky  

–  program usnadňuje práci některými automatickými kroky 
 

•  Automatické nástroje:  
 

–  uživatel nastaví návrhová pravidla a podmínky  

–  program podle nich pracuje samostatně 
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OrCAD Layout 
 Možnosti propojování a vedení spojů: 

 

  Manuální vedení spojů: 
 

  Parametry se nastavují v záložce Options, kartě Route Settings nebo 

     ikonami v panelu nástrojů 
 

  K dispozici jsou čtyři režimy:  

 

•   Add/Edit Route Mode     – prosté vedení 

    spojů přesně podle příkazů uživatele 
 

•  Edit Segment Mode      – režim oprav  

   spojů, spoje lze i vytvářet 
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OrCAD Layout 
 Možnosti propojování a vedení spojů: 

 

  Manuální vedení spojů: 
 

  K dispozici jsou čtyři režimy:  

 

•  Shove Track Mode     – režim vedení spojů s posouváním, program 

   posouvá spoje tak, aby splňovaly podmínky izolačních vzdáleností 
 

•  Autopath Route Mode      – režim automatického pokládání jednoho 

   zvoleného spoje. Nastavují se další 

   parametry, např. bezrastrové vedení,  

   posouvání, vedení pod úhlem 45 st. atd.  
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OrCAD Layout 
 Možnosti propojování a vedení spojů: 

 

  Autointeraktivní nástroje: 
 

 Autointeraktivními nástroji jsou např.:  

 

•  Shove Track Mode – režim vedení spojů s posouváním a uhýbáním 
 

•  Autopath Route Mode – režim automatického pokládání jednoho 

   zvoleného spoje 

 

•  Tyto nástroje jsou součástí nabídky nastavení pro manuální vedení spojů 
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OrCAD Layout 
 Možnosti propojování a vedení spojů: 

 

  Autointeraktivní nástroje: 
 

  Autointeraktivními nástroji jsou např.:  

 

•  Design Reuse – vícenásobné použití bloků, vytváří duplikáty rozmístění 

   součástek a vedení spojů (např. dvě stránky schématu se shodnými 

   schematickými bloky) 
 

•  Place Free Via Matrix – umístění matice  

   paralelně spojených prokovů, 

   účelem je snížení impedance spoje  

   a lepší odvod tepla 
 

•  Autointeraktivní nástroje programu SPECTRA 
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OrCAD Layout 
 Možnosti propojování a vedení spojů: 

 

  Automatické nástroje: 
 

 Mezi Automatické nástroje patří:  

 

•  Fanout– návrh propojení součástek SMD a BGA 

•  Bezrastrový autorouter programu SPECCTRA 
 

•  Rastrový autorouter – automatický návrh  

   propojení podle předem nastavených podmínek 

-  spustí se příkazem ze záložky  

    Auto – Autoroute – Board (propojí celou desku) 

                                – DRC/..(propojí okno) 

                                – Component (propojí jednu součástku) 
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OrCAD Layout 
 Kontrola návrhových pravidel: 

 

  Spočívá v ověření nastavených podmínek  

     (izolační mezery, šířky spojů atd.) a v kontrole  

     pravidel rozmístění součástek 
 

•  V záložce Auto zvolit Design Rule Check 
 

•  V otevřeném dialogovém okně lze nastavit parametry 
 

•  Potvrzením OK program provede kontrolu,  

   pokud nezjistí chybu, otevře dialogové okno s oznámením 
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OrCAD Layout 
 Kontrola návrhových pravidel: 

 

•  Pokud zjistí chyby, označí je kroužkem 
 

•  V záložce Tool zvolit Error Tool – Select Tool 
 

•  Označit ikonu Query       ,  

   otevře se dialogové okno pro výpis chyb 
 

•  Klikem levým tl.myši na kroužek  

   chyby se vypíše popis chyby 
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OrCAD Layout 
 Knihovny pouzder součástek: 

 

  Pouzdra součástek jsou rozděleny podle různých 

     parametrů do jednotlivých souborů – knihoven 
 

  Knihovny mají příponu *.LLB 
 

  Každé pouzdro (footprint) se skládá z těchto částí: 
 

•  Podstacky – svazky vývodů pouzdra součástky 

   definované ve všech vrstvách 
 

•  Obrysy pouzdra součástky – grafické vyjádření ve vrstvě 

   servisního potisku a ve vrstvě osazovacího výkresu 
 

•  Popisy pouzdra součástky – popisová pole  

   (Reference, Value) 
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OrCAD Layout 
 Knihovny pouzder součástek: 

 

  S knihovnami se pracuje v Library Manageru (Layout – Tools – Library 

     Manager) 
 

  Zobrazí se seznam vybraných knihoven, pouzder ve zvolené knihovně, 

     náhled na pouzdro a název Footprintu 
 

  V Library Manageru lze: 
 

•  Vytvářet nová pouzdra  

   (Create New Footprint) 
 

•  Ukládat je a přesouvat mezi knihovnami  

   (Save, Save As, v nově otevřeném  

   dialogovém okně lze vytvořit novou knihovnu) 
 

•  Mazat (Delete Footprint) 
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OrCAD Layout 
 Zadání úkolu: 

 

  U Vašich projektů se schématy obvodů s číslicovými 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) 
 

  Vyzkoušejte možnosti autointeraktivních a automatických nástrojů pro 

     návrh DPS 
 

  Proveďte kontrolu návrhových pravidel DPS 
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