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OrCAD 

 OrCAD Capture 

 Project Manager 

 Schematic Page editor 

 Part editor 

 Založení projektu 

 Použité zdroje 



OrCAD Capture 

 Vlastní návrh spočívá ve 

  vyvolávání schematických značek z knihoven, 

  jejich umísťování na pracovní ploše 

  a propojování jejich vývodů. 

 Program umožňuje  

 operativní kontrolu návrhových pravidel,  

 odhalí formální chyby techniky propojování i řadu dalších 

chyb. 

 

OrCAD 



OrCAD Capture 

 Výstupem může být 

 tisk schématu na tiskárně,  

 seznam použitých součástek a 

 celá řada souborů dat různých formátů, umožňující další 

zpracování schémat. 

 Souborům umožňující další zpracování se říká zpravidla netlist.  

 Jejich formát závisí na jeho určení.  

 Jiný je pro návrh plošných spojů, jiný pro simulaci chování 

obvodu. 

 

 

OrCAD 



OrCAD Capture 

 Po spuštění programu Capture se na monitoru objeví základní okno 

(session frame). Zde je možné provést 

 obecné nastavení programu, 

 otevírat okna jednotlivých schematických návrhů a dále s nimi 

 pracovat.  

 Program Capture má několik pracovních oken. Mezi základní 

pracovní okna patří:  

 manager projektu - Project Manager  

 editor schematické stránky - Schematic Page Editor  

 editor schematických značek - Part Editor  

 

 

 

OrCAD 



OrCAD Capture 
Panel nástrojů - Toolbar 

Project manager 

Schematic page editor 

Part editor 

OrCAD 



OrCAD Capture 

Project Manager: 

 umožňuje řízení celého projektu, 

 automaticky se otevře ze základního okna příkazem File – Open-

 Design resp. New Design, 

 přepnutí do okna Managera projektu se provádí ikonou  , 

 přidání / smazání schéma, schematické stránky – toolbar - Design 

 (je třeba mít aktivovanou správnou položku v Manageru projektu)  

 přejmenovaní schéma, schematické stránky – kliknout pravým 

 tlačítkem myši - Rename  
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OrCAD Capture 

Project Manager: 

 Projekt je zobrazen stromovou strukturou v okně Managera 

 projektu.  

 Jeho částmi jsou:  

 schematický projekt - (*.opj) - soubor, který organizuje celý 

 návrh.  

 schematický návrh - (*.dsn) - soubor se schématy obsahující:  

•  schémata - Schematic  

•  jejich schematické stránky - Schematic Page  

•  seznam použitých součástek v projektu – Design Cache  
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OrCAD Capture 

Project Manager: 

 Aktivní nástroje základní lišty Toolbar 

OrCAD 

Tlačítko Popis 
Klávesová 

zkratka 

Vytvoření nového projektu 

Otevření existujícího projektu 

Uložení schematické stránky, schématu, knihoven <Ctrl + S> 

Tisk schematické stránky, schématu, značky <Ctrl + P> 

Kopírování vybraných objektů do clipboardu <Ctrl + C> 



OrCAD Capture 

Project Manager: 

 Aktivní nástroje základní lišty Toolbar 

OrCAD 

Tlačítko Popis 
Klávesová 

zkratka 

Očíslování součástek vybraných schematických 

stránek 

Zpětná anotace vybraných schematických stránek 

Kontrola návrhových pravidel 

Vytvoření Netlistu 

Vytvoření souboru křížových odkazů součástek  



OrCAD Capture 

Project Manager: 

 Aktivní nástroje základní lišty Toolbar 

OrCAD 

Tlačítko Popis 
Klávesová 

zkratka 

Vytvoření materiálové rozpisky 

Spuštění nápovědy <F1> 



OrCAD Capture 

Schematic Page Editor: 

 Aktivní nástroje základní lišty Toolbar 

 

OrCAD 

Tlačítko Popis 
Klávesová 

zkratka 

Zvětšení měřítka zobrazení <I> 

Zmenšení měřítka zobrazení <O> 

Zobrazení vybrané oblasti 

Zobrazení celého okna <Ctrl + P> 

Zapnutí resp. (     ) vypnutí práce v rastru <Ctrl + C> 



OrCAD Capture 

Schematic Page Editor: 

 Aktivní nástroje základní lišty Toolbar 

 

OrCAD 

Tlačítko Popis 
Klávesová 

zkratka 

Přepínač výběru částečně nebo úplně vyznačených 

součástí obvodu 

Přesun připojených součástek 

Zobrazení okna Project Manager aktivního schématu 



OrCAD Capture 

Schematic Page Editor: 

 Slouží k vytváření a editaci schematických stránek, 

 umožňuje  

 umisťovat  schematické značky, propojovat je, 

 popisovat součástky, 

 vkládat grafické objekty a texty 

 Dostaneme se do něho poklepáním na schematickou stránku v 

Projekt Manageru  
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Schematic Page Editor: 

 Kromě základní nástrojové lišty má k 

dispozici nástrojovou lištu pro editor 

schematické stránky.  

 Lišta pro editor schematické stránky 

obsahuje dvě skupiny nástrojů: 

• nástroje pro elektrický návrh 

• nástroje pro neelektrické grafické 

prvky 
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OrCAD 



OrCAD Capture 

Schematic Page Editor: 

Popis tlačítek lišty editoru schematické stránky – pro elektrický návrh 

 

OrCAD 

Tlačítko Popis 
Klávesová 

zkratka 

Výběr objektu, bloku pomocí <LMB> 

Vyvolání schematické značky součástky z knihovny <P> 

Propojování vodičem <W> 

Umístění jména vodiče nebo sběrnice – tzv. návěští <N> 

Kreslení sběrnice <B> 



OrCAD Capture 

Schematic Page Editor: 

Popis tlačítek lišty editoru schematické stránky – pro elektrický návrh 

 

OrCAD 

Tlačítko Popis 
Klávesová 

zkratka 

Vodivé propojení křížících se vodičů <J> 

Umístění vstupu vodiče do sběrnice <E> 

Vyvolání schematické značky napájení <F> 

Vyvolání schematické značky uzemnění <G> 

Vytvoření schematické značky subschématu 



OrCAD Capture 

Schematic Page Editor: 

Popis tlačítek lišty editoru schematické stránky – pro elektrický návrh 

 

OrCAD 

Tlačítko Popis 
Klávesová 

zkratka 

Umístění značky propojovací svorky v subschématu 

Umístění značky propojovacího vývodu na 

schematické značce subschématu 

Umístění svorky, kterou se propojují uzly mezi 

schematickými  stránkami jednoúrovňového 

vícelistového návrhu 

Umístění značky nezapojeného vývodu <X> 



OrCAD Capture 

Part editor: 

Slouží k vytváření a editaci 

 schematických značek, 

 napájecích symbolů a 

 rohového razítka. 

Kromě základní nástrojové lišty má k dispozici 

nástrojovou lištu pro editor schematických 

značek obsahující: 

• nástroje pro elektrický návrh 

• nástroje pro neelektrické grafické prvky 

 

OrCAD 



OrCAD Capture 

Part editor: 

Popis tlačítek lišty editoru schematických značek – pro elektrický návrh 

 

 

OrCAD 

Tlačítko Popis 
Klávesová 

zkratka 

Umístění symbolů IEEE do schematické značky 

Umístění vývodu schematické značky 

Umístění skupiny vývodů schematické značky 



OrCAD Capture 

Nastavení prostředí: 

 Nastavení se provádí v MENU – Options.  

 Capture umožňuje čtyři úrovně konfigurace a nastavení: 

 Options / Preferences - nastavení pracovního prostředí – 

barvy objektů, mřížka(Grid) 

 Options / Design Template - nastavení nově vytvářených 

projektů – fonty, rohové razítko, velikost výkresu (Page Size) 

orámování výkresu (Grid Reference) 

 Options / Design Properties - nastavení vlastností již 

existujícího aktuálního projektu 

 Options / Schematic Page Properties – nastavení vlastností             

již existující aktivní schématické stránky 
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OrCAD Capture 

Všeobecné ovládání programu: 

 Výběr objektu: na hlavním panelu vybrat ikonu Select (klávesa 

S) (nastavuje se často i automaticky), potom klepnout levým 

tlačítkem myši na objekt. Vybrat se dá součástka, vývod, vodič, 

popis atd. 

 Výběr více objektů: taháním myši nebo klepáním levým 

tlačítkem  a držením CTRL.  

 Výběr všech objektů: MENU – Edit / Select All 

 Výběr skupiny objektů stejného typu: MENU – Edit / Find 

(CTRL+F)– vybrat se dá typ objektu: součástka Parts, vodič Nets 

atd, zadat co hledat například: R* označí všechny rezistory 

 Zrušení výběru: levým tlačítkem myši klepnout mimo objekt 

OrCAD 



Založení projektu: 

 Místní disk D:\OrCAD_Data\ – založit adresář 

Prijmeni_Jmeno_Trida 

 !!!! Všechny názvy musí být bez diakritiky 

OrCAD 
OrCAD Capture 



Založení projektu: 

 Orcad Layout – 

Tools – Orcad 

Capture 

OrCAD 
OrCAD Capture 



Postup: 

 File – New 

– Project 

 Jméno, typ 

projektu 

 Umístění, 

vytvoření 

adresáře 

OrCAD 
OrCAD Capture 
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