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OrCAD 

 Popis OrCAD 

 Části OrCAD 

 Používané jednotky 

 Třídy přesnosti 

 Použité zdroje 
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OrCAD 

OrCAD je software, který umožňuje  

 kreslit elektronická schémata 

 odzkoušet jejich funkci 

 vygenerovat plošný spoj pro dané zapojení. 

Popis OrCAD 
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OrCAD 

OrCAD Capture, 
Capture CIS 

OrCAD Layout 

Gerb Tool 

PSpice A/D 

Intelli CAD SPECCTRA 

Části OrCAD 
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OrCAD 

OrCAD Capture 

 Program pro návrh a kreslení 

schémat 

 Umožňuje práci s knihovnami 

a databázemi součástek 

 Umožňuje úpravu a vytváření 

nových schematických značek 

 Umožňuje vytvářet výstupní 

soubory pro další zpracování 

OrCAD Capture, 
Capture CIS 

Části OrCAD 
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OrCAD 

OrCAD Capture CIS 
 

 Program pro správu součástek 

 Poskytuje databázové údaje o 

součástkách 

 Obsahuje údaje např. o výrobci, 

ceně, objednacím čísle, katalogový 

list, odkaz na webové stránky apod. 

 Součástí je odkaz na schematickou 

značku, pouzdro a model pro 

PSpice 

 Umožňuje vytváření materiálových 

rozpisek 

OrCAD Capture, 
Capture CIS 

Části OrCAD 
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OrCAD 

OrCAD Layout 

 Program pro návrh plošných spojů 

 Umožňuje práci s knihovnami 

součástek a pájecích plošek 

 Umožňuje úpravu a vytváření 

pouzder pro součástky 

 Umožňuje vytvářet výstupní soubory 

pro výrobu a osazování desek 

    plošných spojů 

OrCAD Layout 

Části OrCAD 
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OrCAD 

PSpice A/D 

 Program pro simulaci činnosti 

elektronických obvodů 

 Můžeme přirovnat k měřícímu 

pracovišti pro ověřování vlastností  

elektronických obvodů 

 Umožňuje výpočty napětí a 

proudů 

 Umožňuje výpočty stavů logických 

uzlů 

 Umožňuje provádět 

stejnosměrnou, kmitočtovou i 

časovou analýzu 

PSpice A/D 

Části OrCAD 
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OrCAD 

Gerb Tool 

 Program pro předvýrobní zpracování dat 

 Je nástroj CAM umožňující zobrazovat, editovat, rozšiřovat a 

    ověřovat soubory Gerber a data pro souřadnicové vrtání 

 Umožňuje kontrolu technologických návrhových pravidel 

 Umožňuje exportování souborů v různých formátech 

Gerb Tool 

Části OrCAD 
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OrCAD 

Intelli CAD 

 Program pro 2D kreslení mechanických výkresů 

 Umožňuje 3D zobrazení modelu nakreslených objektů 

 Umožňuje provést mechanické úpravy 

 Výstupní data předává do Layoutu 

Intelli CAD 

Části OrCAD 
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OrCAD 

SPECCTRA 

 Program pro automatický, interaktivní i manuální návrh 

    DPS (Desek Plošných Spojů) 

 Umožňuje při manuálním návrhu využívat výhody automatického návrhu 

 Výstupní data předává do Layoutu 

SPECCTRA 

Části OrCAD 
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OrCAD 

Při návrhu a výrobě PS se používají tyto jednotky:  

  1 palec = 2,54 cm 

  1 mil = 0,001 palce = 0,0254 mm 

  1 mm = 39,37 milů 

  Orientačně 1 mm je přibližně 40 milů 

Používané jednotky 
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OrCAD 
Třídy přesnosti 
 

Třída přesnosti 4 5 6 

Šířka spoje (W) 12 8 6 

Isolační vzdálenost (Isol) 12 8 6 

Průměr vrtáku (V) 28 20 16 

Průměr padu (PAD) V+24 V+16 V+12 

Průměr nepájivé masky (SMax) PAD+10 PAD+8 PAD+6 

Všechny údaje jsou v milech, 1 mil = 0,001 palce = 0,0254 mm  
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OrCAD 
Třídy přesnosti 
 

Všechny údaje jsou v milech, 1 mil = 0,001 palce = 0,0254 mm  



15 

Použité zdroje 

  ZÁHLAVA, Vít. OrCAD 10. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004, 

    ISBN 80-247-0904-X. 

 

OrCAD 


