
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0413 

Číslo materiálu 
VY_32_inovace_02_ ACO _3_ORCAD_07_Práce s 

knihovnami 

Název školy Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, 751 52 Přerov 

Autor Jaromír Bařina 

Tematický celek Práce se SW OrCAD 

Ročník Třetí 

Datum tvorby 14. 12. 2012 

Anotace 
Prezentace využití knihoven součástek v SW OrCAD a tvorby 

nových značek  se zadáním úkolů 

Metodický pokyn 
Prezentace slouží jako podklad  probírané látky s několika 

úlohami pro samostatnou práci studentů 

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora 

Střední průmyslová škola, 

Přerov, Havlíčkova 2 

751 52  Přerov 

 e-mail: sps@sps-prerov.cz 

 www:    www.sps-prerov.cz 

mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
mailto:sps@sps-prerov.cz
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/
http://www.sps-prerov.cz/


OrCAD 

2 

  Knihovny součástek a symbolů 
 

  Otevření knihovny 
 

  Vytvoření nové knihovny 
 

  Vytvoření nového prvku 
 

  Úprava značky 
 

  Kopírování mezi knihovnami 
 

  Zadání úkolu 
 

  Použité zdroje 
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OrCAD Capture 
 Práce s knihovnami součástek a symbolů: 

 

  Schematické značky součástek (Part) a symboly (Symbol) jsou 

     organizovány podle určitých kritérií do jednotlivých souborů – knihoven 
 

  Knihovny jsou soubory s příponou ***.OLB 
 

  Schematické značky součástek jsou na desce PS reprezentovány 

     fyzickými pouzdry (rezistory, kondenzátory, diody, atd.) 
 

  Schematické značky symbolů jsou pomocné objekty, které slouží pro 

     názornější zobrazení schématu, propojení mezi stránkami apod.  
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OrCAD Capture 
 Práce s knihovnami součástek a symbolů : 

 

   Otevření knihovny: 
 

•  V menu záložky File zvolit Open – Library – otevře se 

   dialogové okno  pro výběr knihovny 
 

•  Vybrat knihovnu v systémových souborech SW (*** - 

   tools – capture – library) 
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OrCAD Capture 
 Práce s knihovnami součástek a symbolů : 

 

   Vytvoření nové knihovny: 
 

•  Kliknout  na okno Project Manageru 

   knihovny 
 

•  V menu záložky File zvolit New – 

   Library – vytvoří se nová knihovna v 

   Manažeru knihovny 
 

•  Pro uložení knihovny zvolíme postup 

   např. – klik pravým tl.myši na název 

   nové knihovny, zvolit Save, zadat 

   název souboru a umístění 
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OrCAD Capture 
 Práce s knihovnami součástek a symbolů : 

 

  Vytvoření nového prvku: 
 

•  V Project Manageru knihoven označit knihovnu ve které chceme vytvořit 

   značku  
 

•  V menu záložky Design zvolit  

   New Part (New Symbol) 
 

•  V dialogovém okně New Part  

   properties vyplnit jméno, referenční  

   označení, počet součástek v pouzdře, 

   příp. název pouzdra součástky 

   a další parametry 
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OrCAD Capture 
 Práce s knihovnami součástek a symbolů : 

 

  Vytvoření nového prvku: 
 

•  Potvrzením OK se otevře okno  

   Part Editor nové značky 
 

•  Pomocí panelu ikon Part Editoru  

   sestavit značku, provést popis,  

   připojit Piny  
 

 

 

•  Pinům přidělit jméno, číslo,  

   tvar (viditelnost), typ atd 
 

•  Výslednou značku uložit pomocí  

   záložky File - Save 
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OrCAD Capture 
 Práce s knihovnami součástek a symbolů : 

 

  Úprava uložené značky: 
 

•  V Project Manageru knihoven označit značku kterou chceme editovat 
 

•  Pomocí menu pravého tl.myši 

   zvolit Edit Part 

   (stejnou funkci má dvojklik 

   levým tl.myši na značku) 
 

•  V okně Part Editoru lze značku  

   upravovat 
 

•  Výslednou značku uložit pomocí  

   záložky File - Save 
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OrCAD Capture 
 Práce s knihovnami součástek a symbolů : 

 

  Kopírování prvků mezi knihovnami: 
 

•  V Project Manageru knihoven lze otevřít více knihoven najednou 
 

•  Kopírovat prvky lze pomocí  

   klávesových zkratek (Ctrl+C, Ctrl+V) 

   nebo pomocí záložky Edit – Copy 

   a Edit - Paste 
 

•  Přesunout značku lze tahem značky 

   levým tl.myši na název nové  

   knihovny 
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OrCAD Capture 
 Zadání úkolu: 

  Vytvořte novou knihovnu s názvem MYLIBRARY_JMENO, do které 

     zkopírujete značky potřebné pro nakreslení zadaného schématu. Značku 

     IO vytvořte a uložte do Vaší knihovny. 
 

  Nakreslete schéma zapojení podle  

     zadání, doplňte pouzdra k součástkám 

     podle zadaných konkrétních typů  

     součástek. Použijte systém s viditelným 

     napájením.  

     Vytvořte seznam součástek a Netlist. 
 

Obrázek č.1 FM tuner  
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