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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s analogovým IO: 

 

  Otevřít menu vložení součástky: 

     Place – Part 
 

  Otevřít menu hledání součástky: 

     Part Search:  
 

•  napsat název do pole Part Name – 

    zadat konkrétní typ 
 

•  zvolit knihovnu: Browse…- 

   zvolit složku knihoven „iec“ pro  

   hledání  většiny IO 
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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s analogovým IO: 

 

  Upravit značku lze pomocí 

     menu pravého tlačítka Edit Part 
 

•  Označit prvek levým tl.myši  
 

•  Pravým tl.myši vybrat v menu 

   Edit Part 
 

•  Lze změnit  tvar značky, 

   rozmístění vývodů, popis apod. 
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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s analogovým IO: 

 

 Napájecí vývody IO mohou být skryté, pak jsou tyto možnosti: 
 

1)  Změnit na viditelné: 
 

•  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) 
 

•  V poli Shape vybrat volbu Short 
 

•  Následně propojit spojem 
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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s analogovým IO: 

 

 Napájecí vývody IO mohou být skryté, pak jsou tyto možnosti: 
 

2)  Použít způsob se symboly napájení: 
 

•  Ve schematické značce ponechat 

   vývody napájení skryté (Shape – Zero 

   Lenght) 
 

•  V poli Name musí být u svorky 

   kladného napájecího pólu text VCC,   

   u svorky záporného napájecího pólu 

   text GND 
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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s analogovým IO: 

 

 Napájecí vývody IO mohou být skryté, pak jsou tyto možnosti: 
 

2)  Použít způsob se symboly napájení: 
 

•  Ke svorkám napájecího napětí celého 

   obvodu připojit symboly napájení 

   VCC/CAPSYM a GND/CAPSYM 

   (napájení nebude zakresleno ve 

   schématu) 
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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s číslicovým IO: 

 

 Pokud je IO rozkreslen do více částí, například hradel, pak postupujeme 

takto: 
 

1)  Napájení se zakresluje způsobem se 

symboly napájení: 
 

•  Svorky napájení IO jsou zakresleny 

   skrytě v každém hradle 
 

•  Ke svorkám napájecího napětí celého 

   obvodu připojit symboly napájení 

   VCC/CAPSYM a GND/CAPSYM 

   (napájení nebude zakresleno ve 

   schématu) 
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OrCAD Capture 
 Postup návrhu schématu s číslicovým IO: 

 

 Pokud je IO rozkreslen do více částí, například hradel, pak postupujeme 

takto: 
 

2) Musí se zvolit správné pořadové 

označení (Packaging) vybraného 

hradla (volba správných čísel vývodů 

IO) 
 

•  Volba se provádí v dialogovém okně 

   Place Part 
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OrCAD Capture 
 Zadání úkolu: 

  Nakreslete schémata zapojení s integrovanými obvody podle zadání, 

     upravte značky, doplňte pouzdra k součástkám podle zadaných 

     konkrétních typů součástek. Obrázek č.1 překreslete se skrytým 

     napájením 

Obrázek č.1 Časovač 
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OrCAD Capture 
 Zadání úkolu: 

  Nakreslete schémata zapojení s integrovanými obvody podle zadání, 

     upravte značky, doplňte pouzdra k součástkám podle zadaných 

     konkrétních typů součástek. Obrázek č.2 překreslete s viditelným 

     napájením 

Obrázek č.2 Audio Wattmetr 
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