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Práce se SW OrCAD Layout – samostatná práce 

Samostatné práce – zadání 1: 

 

1) Vytvořte návrh desky plošného spoje obvodu z Vašeho projektu 

JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_1. 

2) Proveďte kroky potřebné pro provedení návrhu PS daného zapojení ve třídě IV. 

3) Vedení spojů proveďte manuálním způsobem, tvar desky je libovolný 

4) Dále v návrhu vytvořte:   rámeček s kótami 

  rozlévanou měď napojenou na záporný pól napájení 

 textové pole s názvem obvodu 

5) Jako výstupní data vytvořte obrázky ve formátu JPG. 

6) Vytvořte tyto výstupní data:  pohled na všechny vrstvy  

 předlohu pro výrobu desky 

 osazovací výkres 

7) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

1. ……………………………………………………………… ……………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

 

8) Zde umístěte obrázky výstupních dat:  
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Práce se SW OrCAD Layout – samostatná práce 

Samostatné práce – zadání 2: 

 

1) Vytvořte návrh desky plošného spoje obvodu z Vašeho projektu 

JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_2. 

2) Proveďte kroky potřebné pro provedení návrhu PS daného zapojení ve třídě IV. 

3) Vedení spojů proveďte manuálním způsobem, tvar desky je libovolný 

4) Dále v návrhu vytvořte:   rámeček s kótami 

  rozlévanou měď napojenou na záporný pól napájení 

 textové pole s názvem obvodu 

5) Jako výstupní data vytvořte obrázky ve formátu JPG. 

6) Vytvořte tyto výstupní data:  pohled na všechny vrstvy  

 předlohu pro výrobu desky 

 osazovací výkres 

7) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

1. ……………………………………………………………… ……………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

 

8) Zde umístěte obrázky výstupních dat:  
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Práce se SW OrCAD Layout – samostatná práce 

Samostatné práce – zadání 3: 

 

1) Vytvořte návrh desky plošného spoje obvodu z Vašeho projektu 

JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_3. 

2) Proveďte kroky potřebné pro provedení návrhu PS daného zapojení ve třídě IV. 

3) Vedení spojů proveďte manuálním způsobem, tvar desky je libovolný 

4) Dále v návrhu vytvořte:   rámeček s kótami 

  rozlévanou měď napojenou na záporný pól napájení 

 textové pole s názvem obvodu 

5) Jako výstupní data vytvořte obrázky ve formátu JPG. 

6) Vytvořte tyto výstupní data:  pohled na všechny vrstvy  

 předlohu pro výrobu desky 

 osazovací výkres 

7) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

1. ……………………………………………………………… ……………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

 

8) Zde umístěte obrázky výstupních dat:  
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Práce se SW OrCAD Layout – samostatná práce 

Samostatné práce – zadání 4: 

 

1) Vytvořte návrh desky plošného spoje obvodu z Vašeho projektu 

JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_4. 

2) Proveďte kroky potřebné pro provedení návrhu PS daného zapojení ve třídě IV. 

3) Vedení spojů proveďte manuálním způsobem, tvar desky je libovolný 

4) Dále v návrhu vytvořte:   rámeček s kótami 

  rozlévanou měď napojenou na záporný pól napájení 

 textové pole s názvem obvodu 

5) Jako výstupní data vytvořte obrázky ve formátu JPG. 

6) Vytvořte tyto výstupní data:  pohled na všechny vrstvy  

 předlohu pro výrobu desky 

 osazovací výkres 

7) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

1. ……………………………………………………………… ……………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

 

8) Zde umístěte obrázky výstupních dat:  
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Práce se SW OrCAD Layout – samostatná práce 

Samostatné práce – zadání 5: 

 

1) Vytvořte návrh desky plošného spoje obvodu z Vašeho projektu 

JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_5. 

2) Proveďte kroky potřebné pro provedení návrhu PS daného zapojení ve třídě IV. 

3) Vedení spojů proveďte manuálním způsobem, tvar desky je libovolný 

4) Dále v návrhu vytvořte:   rámeček s kótami 

  rozlévanou měď napojenou na záporný pól napájení 

 textové pole s názvem obvodu 

5) Jako výstupní data vytvořte obrázky ve formátu JPG. 

6) Vytvořte tyto výstupní data:  pohled na všechny vrstvy  

 předlohu pro výrobu desky 

 osazovací výkres 

7) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

1. ……………………………………………………………… ……………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

 

8) Zde umístěte obrázky výstupních dat:  
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Práce se SW OrCAD Layout – samostatná práce 

Příklad řešení – zadání 1: 

 

1) Vytvořte návrh desky plošného spoje obvodu z Vašeho projektu 

JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_1. 

2) Proveďte kroky potřebné pro provedení návrhu PS daného zapojení ve třídě IV. 

3) Vedení spojů proveďte manuálním způsobem, tvar desky je libovolný 

4) Dále v návrhu vytvořte:   rámeček s kótami 

  rozlévanou měď napojenou na záporný pól napájení 

 textové pole s názvem obvodu 

5) Jako výstupní data vytvořte obrázky ve formátu JPG. 

6) Vytvořte tyto výstupní data:  pohled na všechny vrstvy  

 předlohu pro výrobu desky 

 osazovací výkres 

7) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

Založení souboru *.max, otevření pracovního okna, nastavení rozměrů mřížky  

1. ……………………………………………………………… ……………………………… 

Odstranění přebytečných textů, seskládání součástek do tvaru PS 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

Nastavení parametrů vrstev a spojů 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

Vytvoření sítě spojů, úprava rozmístění součástek 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

Vytvoření rámečku, kót, rozlévané mědi a textu 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

Vytvoření výstupních souborů 

6. ……………………………………………………………………………………………… 
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8) Zde umístěte obrázky výstupních dat:  

 

Pohled na všechny vrstvy: 

 

 

 

 

 

 

 

Předloha pro výrobu: 

 

 

 

 

 

 

 

Osazovací výkres: 

 

 

 


