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  Postup vložení typů pouzder 
 

  Postup návrhu schématu s tranzistory 
 

  Zadání úkolu 
 

  Použité zdroje 
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OrCAD Capture 
 Postup vložení typů pouzder: 

 

  Označit všechny prvky 
 

  Pravé tlačítko myši – zvolit Edit Properties 
 

  Vybrat kartu Parts a filtr Orcad-Layout 
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OrCAD Capture 
 Postup vložení typů pouzder: 

 

  Otevřít Layout – Tools - Library Manager 
 

  Vybrat knihovnu levým tlačítkem myši – pokud příslušná knihovna není 

     zobrazena v seznamu knihoven, knihovnu přidáme pomocí Add 
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OrCAD Capture 
 Postup vložení typů pouzder: 

 

  Zvolit pouzdro ze seznamu pouzder 
 

  Kopírovat název pouzdra z pole Footprints 
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OrCAD Capture 
 Postup vložení typů pouzder: 

 

  Vložit do Property Editor – pole PCB Footprint 
 

  Pouzdro pro CON1 – vybrat typ pouzdra VIA 1_2 v knihovně 

     layout_pomocna_knihovna.llb 
 

  Okno editoru zavřít 
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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s tranzistory: 

 

  Číslování vývodů (EBC) musí souhlasit s čísly pájecích bodů footprintu 

     podle pouzdra tranzistoru (skutečného rozmístění vývodů) 
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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s tranzistory: 

  Otevřít menu vložení součástky: 

     Place – Part 
 

  Otevřít menu hledání součástky: 

     Part Search:  
 

•  napsat název do pole Part Name – 

    zadat konkrétní typ nebo vybrat typ 

    podle vodivosti a rozložení vývodů 

    v patici (např.NPN EBC)   
 

•  zvolit knihovnu Browse…- 

   nejpoužívanější typ  je v knihovně 

   DEVICE 
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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s tranzistory: 

  Vyhledat součástku – Begin 

     Search 
 

  Potvrdit výběr OK 
 

  Potvrdit výběr v Place Part - OK 
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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s tranzistory: 

  Další možností je ručně přepsat 

     číslování vývodů: 
 

•  Označit prvek levým tl.myši  
 

•  Pravým tl.myši vybrat v menu Edit 

   Part 
 

•  Označit vývod levým tl.myši 
 

•  Pravým tl.myši vybrat v menu Edit 

   Properties (nebo dvojklik levým 

   tl.myši) 
 

•  Do pole Name napsat příslušné 

   číslo vývodu 
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OrCAD Capture 
 Zadání úkolu: 

  Doplňte pouzdra k součástkám podle zadaných konkrétních typů 

     součástek u předešlých schémat 
 

  Nakreslete schémata zapojení s tranzistory podle zadání, doplňte 

     pouzdra k součástkám podle zadaných konkrétních typů součástek 

P1 - PC1621NK010 

C - radiální 

C - radiální 

Obrázek č.1 AKO Obrázek č.2 Napájecí zdroj 
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