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OrCAD 

 Rohového razítko 

 Place Part - vložení součástky 

 Umístění schématické značky  

 Edit Part  - úprava schématické 

značky 

 Postup kreslení schémat 

 Kontrola návrhových pravidel 

 Zpětná anotace - Packaging 

 Zadání úkolu 

 Použité zdroje 



Rohového razítko: 

 Rohové razítko – 

přepisuje se 

dvojklikem levým 

tlačítkem myši 

OrCAD Capture 

OrCAD 



Place Part - vložení 

součástky: 

 Spustí se tlačítkem na 

liště nástrojů  

 Odstranit knihovny 

(kromě Design Cache) – 

Remove Library 

 Přidat knihovnu – Add 

Library (Library – iec – 

DEVICE) 

OrCAD Capture 

OrCAD 



OrCAD Capture 

OrCAD 

Place Part - vložení 

součástky: 

 Part – zapsat název 

součástky 

 Part List – listování v 

seznamu součástek, 

nalezení správného 

typu, potvrdit výběr OK 



Place Part - vložení 

součástky: 

 Part Search - hledání 

součástky, napsat 

název, zvolit knihovnu 

 Hledání tranzistoru – 

zadat konkrétní typ 

nebo vybrat typ podle 

rozložení vývodů v 

patici (např. NPN EBC), 

nejpoužívanější typ  je 

v knihovně DEVICE 

OrCAD Capture 

OrCAD 



OrCAD 

Umístění schématické značky: 

 Značku umístíme na výkres levým 

tlačítkem myši.  

 Značku můžeme rotovat (Rotate) a 

převracet (Mirror Vertically) použitím 

pravého tlačítka.  

 Vkládání dalších stejných značek 

ukončíme klávesou ESC nebo 

pravým tlačítkem myši. 

 Použité prvky se zobrazují v roletě, 

odtud se dají vkládat do schématu 

OrCAD Capture 



Edit Part  - úprava 

značky: 

 Pomocí pravého 

tlačítka myši 

otevřeme Menu – Edit 

Part – umožňuje 

změny názvů (Value), 

úpravu schématické 

značky atd. 

 Nepřepisovat              

Part Reference! 

OrCAD 
OrCAD Capture 



OrCAD 

Postup kreslení schémat: 

 Vložit všechny součástky a prvky 

 Přepsat Value na typy a hodnoty součástek 

OrCAD Capture 



Postup kreslení schémat: 

 Svorky se vkládají jako symbol CON1 

 Jsou-li použity pro napájení, připojit na vývod symboly 

VCC/CAPSYM a GND/CAPSYM 

OrCAD 
OrCAD Capture 



Postup kreslení schémat: 

 Vložení spoje: Place – Wire  (      ) 

 Klik levým tlačítkem myši na připojovací bod, táhnout k dalšímu 

bodu 

OrCAD 
OrCAD Capture 



Postup kreslení schémat: 

 Vložení spoje: Place - Wire 

 Šikmý spoj – držet klávesu Schift při tahu myší 

 Na spojení nepoužívat graf.symbol čáry – nevytvoří spoj PS! 

 Chybějící uzly vytvořit Place - Junction 

OrCAD 
OrCAD Capture 



Kontrola návrhových pravidel: 

 V okně Project Manager se provádí 

příkazem Tool – Design Rules Check 

 Karta Design Rules Check 

 Skope  - možno nastavit, zda se  

má kontrolovat celý návrh nebo 

pouze vybraná schématická 

stránka 

 Action – zda se má provádět 

kontrola nebo odstraňovat již 

existující chybová hlášení 

 Report – které typy objektů mají 

být předmětem kontroly 

OrCAD 
OrCAD Capture 



Kontrola návrhových pravidel: 

 Karta ERC Matrix – 

definování souboru 

návrhových pravidel, klikáním 

se přepíná mezi: 

 Error – chyba 

 Warning – upozornění 

 Bez chyby 

 OK – program provede 

kontrolu schématu 

OrCAD 
OrCAD Capture 



Kontrola návrhových pravidel: 

 Seznam chyb se  

 zapíše do textového souboru *.drc 

 je zobrazen v okně Session Log 

 jednotlivé chyby se označí ve schématu – při poklepání levým 

tlačítkem myši na značce chyby se v okně zobrazí druh chyby   

 

OrCAD 
OrCAD Capture 



Zpětná anotace - Packaging : 

 Zvolíme celé schéma nebo jen jeho 

části v okně Project Manager a 

spustíme Tools – Annotate – karta 

Packaging 

 Scope 

o Update entire design – 

provede se anotace celého 

schématu 

o Update Selection – provede 

se anotace jen vybrané 

schematické stránky 

OrCAD 
OrCAD Capture 



Zpětná anotace - Packaging : 

 Action 

o Incremental reference 

update – provede se pouze 

anotace součástek, které 

mají v Referenci otazník 

o Unconditional reference 

update – bezpodmínečné 

přečíslování všech 

součástek 

o Reset part references to 

„?“ – zrušení již existujícího 

číslování 

OrCAD 
OrCAD Capture 
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Zadání úkolu: 

 Nakreslete schémata zapojení podle zadání 

OrCAD 
OrCAD Capture 

b) Dvoucestný můstkový usměrňovač  a)  Násobič napětí čtyřmi  
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Zadání úkolu: 

 Nakreslete schémata zapojení podle zadání 

OrCAD 
OrCAD Capture 

c)  Síťová kontrolka s LED a s jednou usměrňovací diodou 
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