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OrCAD Capture 
 Soubory výstupních dat: 

 

  Výstupem programu OrCAD Capture může být: 
 

•  Tisk schématu na tiskárně  
 

•  Seznam použitých součástek (rozpiska) 
 

•  Soubory dat různých formátů, umožňující další zpracování schémat.  

   Těmto souborům se říká zpravidla netlist. Jejich formát závisí na jeho 

   určení. Jiný je pro návrh plošných spojů, jiný pro simulaci činnosti obvodu. 
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OrCAD Capture 
 Postup při tisku: 

 

  Vybrané objekty lze zkopírovat 

     např. do MS Word ( Ctrl+C, 

     Ctrl+V) 
 

  Nastavení barev objektů a textů, 

     povolení tisku – v menu záložky  

     Options zvolit Preferences, kartu  

     Colors/Print 
 

•  Kliknutím levým tl.myši na 

   barevné pole se otevře paleta 

   barev pro výběr 
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OrCAD Capture 
 Postup při tisku: 

 

  Tisk – v menu záložky File zvolit  

     Print (nebo Print Preview) 
 

•  V dialogovém okně lze nastavit 

   měřítko, velikost stránky, rozlišení 

   atd. 
 

•  Kartou Setup se otevře dialogové 

   okno pro výběr tiskárny a její 

   nastavení 
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OrCAD Capture 
 Postup vytvoření rozpisky součástek: 

 

  V dialogovém okně Manager projektu 

     označit soubor stránky schématu 

     (PAGE1) 
 

  V hlavní liště nástrojů zvolit záložku 

     Tools  
 

  V menu zvolit Bill of Materials   
 

  V dialogovém okně se automaticky 

     nastaví cesta pro uložení souboru do 

     složky daného projektu 
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OrCAD Capture 
 Postup vytvoření rozpisky součástek: 

 

  Volbu potvrdit OK 
 

  Tím se vytvoří výstupní soubor 

     ***.bom 
 

  V okně Session Log musí být 

     zobrazen výpis procesu vytvoření 

     souboru 
 

  Soubor seznamu součástek lze 

     otevřít dvojklikem levým tl. myši na 

     název souboru v Manageru projektu, 

     záložce Outputs 
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OrCAD Capture 
 Postup vytvoření Netlistu: 

 

 V dialogovém okně Manager projektu označit soubor stránky schématu 

     (PAGE1) 
 

  V hlavní liště nástrojů zvolit  

     záložku Tools  
 

  V menu zvolit Create Netlist  

     (ikona     )  
 

  Vybrat záložku Layout 
 

  Označit Run ECO to Layout 

     a User….in inches  
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OrCAD Capture 
 Postup vytvoření Netlistu: 

 

  V dialogovém okně se automaticky 

     nastaví cesta pro uložení souboru do 

     složky daného projektu 
 

  Volbu potvrdit OK 
 

  Tím se vytvoří výstupní soubor 

     ***.mnl 
 

 V okně Session Log musí být výpis  

    procesu převodu bez chyb 
 

  Soubor Netlistu je zobrazen 

     v Manageru projektu, záložce 

     Outputs 
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OrCAD Capture 
 Zadání úkolu: 

   

  U Vašich dřívějších projektů vytvořte výstupní soubory 

     (postupně otvírejte soubory ***.dsn Vašich projektů, zkontrolujte schéma, 

     referenční označení, popis a přiřazení pouzder. Následně vytvořte 

     seznamy součástek a Netlisty) 
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OrCAD Capture 
 Zadání úkolu: 

  Nakreslete schéma zapojení s číslicovým integrovaným obvodem podle 

     zadání, upravte značky, doplňte pouzdra k součástkám podle zadaných 

     konkrétních typů součástek. Použijte systém se skrytým napájením. 

     Vytvořte seznam součástek a Netlist 

Obrázek č.1 Blikač s IO 7400 
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