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Práce se SW OrCAD Capture – samostatná práce 

Samostatné práce – zadání 1 – 5-ti pásmový equalizér: 

1) Nakreslete schéma zapojení elektronického obvodu podle následující předlohy (založte 

projekt s názvem JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_1. 

2) Proveďte všechny kroky potřebné pro následné provedení návrhu plošného spoje daného 

zapojení, vytvořte případné nové značky (uložte do své knihovny). 

3) U součástek a dalších prvků uveďte popis, hodnoty, typy apod. 

4) Sestavte rozpisku součástek. 

5) Vytvořte výstupní soubor pro převod do SW OrCAD Layout pro návrh plošného spoje. 

6) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1  5-ti pásmový equalizér 
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Práce se SW OrCAD Capture – samostatná práce 

Samostatné práce – zadání 2 – elektronická kostka: 

 

1) Nakreslete schéma zapojení elektronického obvodu podle následující předlohy (založte 

projekt s názvem JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_2. 

2) Proveďte všechny kroky potřebné pro následné provedení návrhu plošného spoje daného 

zapojení, vytvořte případné nové značky (uložte do své knihovny). 

3) U součástek a dalších prvků uveďte popis, hodnoty, typy apod. 

4) Sestavte rozpisku součástek. 

5) Vytvořte výstupní soubor pro převod do SW OrCAD Layout pro návrh plošného spoje. 

6) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

Poznámka – přidělení symbolů a pouzder: 

Dvoupólový spínač – symbol SC1X1 (knihovna DEVICE), pouzdro VIA\2P (knihovna 

Layout_Pom_knihovna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2  Elektronická kostka 
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Práce se SW OrCAD Capture – samostatná práce 

Samostatné práce – zadání 3 – nabíječka akumulátorů 9V: 

 

1) Nakreslete schéma zapojení elektronického obvodu podle následující předlohy (založte 

projekt s názvem JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_3. 

2) Proveďte všechny kroky potřebné pro následné provedení návrhu plošného spoje daného 

zapojení, vytvořte případné nové značky (uložte do své knihovny). 

3) U součástek a dalších prvků uveďte popis, hodnoty, typy apod. 

4) Sestavte rozpisku součástek. 

5) Vytvořte výstupní soubor pro převod do SW OrCAD Layout pro návrh plošného spoje. 

6) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

Poznámka – přidělení symbolů a pouzder: 

Dvoupólový spínač – symbol SC1X1 (knihovna DEVICE), pouzdro VIA\2P (knihovna 

Layout_Pom_knihovna) 

Obrázek č.3  Nabíječka akumulátorů 9V 
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Práce se SW OrCAD Capture – samostatná práce 

Samostatné práce – zadání 4 – dobíječka alkalických článků: 

 

1) Nakreslete schéma zapojení elektronického obvodu podle následující předlohy (založte 

projekt s názvem JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_4. 

2) Proveďte všechny kroky potřebné pro následné provedení návrhu plošného spoje daného 

zapojení, vytvořte případné nové značky (uložte do své knihovny). 

3) U součástek a dalších prvků uveďte popis, hodnoty, typy apod. 

4) Sestavte rozpisku součástek. 

5) Vytvořte výstupní soubor pro převod do SW OrCAD Layout pro návrh plošného spoje. 

6) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.4  Dobíječka alkalických článků  



 

Stránka 6 z 10 

 

Práce se SW OrCAD Capture – samostatná práce 

Samostatné práce – zadání 5 – světelný poutač: 

 

1) Nakreslete schéma zapojení elektronického obvodu podle následující předlohy (založte 

projekt s názvem JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_5. 

2) Proveďte všechny kroky potřebné pro následné provedení návrhu plošného spoje daného 

zapojení, vytvořte případné nové značky (uložte do své knihovny). 

3) U součástek a dalších prvků uveďte popis, hodnoty, typy apod. 

4) Sestavte rozpisku součástek. 

5) Vytvořte výstupní soubor pro převod do SW OrCAD Layout pro návrh plošného spoje. 

6) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.5  Světelný poutač 
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Práce se SW OrCAD Capture – samostatná práce 

Příklad řešení – zadání 1 - 5-ti pásmový equalizér: 

1) Nakreslete schéma zapojení elektronického obvodu podle následující předlohy (založte 

projekt s názvem JMENO_TRIDA_KONTR_PRACE_1. 

2) Proveďte všechny kroky potřebné pro následné provedení návrhu plošného spoje daného 

zapojení, vytvořte případné nové značky (uložte do své knihovny). 

3) U součástek a dalších prvků uveďte popis, hodnoty, typy apod. 

4) Sestavte rozpisku součástek. 

5) Vytvořte výstupní soubor pro převod do SW OrCAD Layout pro návrh plošného spoje. 

6) Zde sestavte stručnou osnovu postupu práce:  

 

Založení projektu, nastavení vlastností schématu (viditelná mřížka) 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

Vložení značky operačního zesilovače a její úprava 

2) …………………………………………………………………………………………… 

Vložení prvků do pracovního okna, úprava jejich otočení a umístění, přepsání popisu 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

Propojení prvků, ukončení nezapojených prvků, zapojení pomocí symbolů napájení 

4) ……………………………………………………………………………………………… 

Vložení pouzder součástek kopírováním z knihovny pouzder 

5) ……………………………………………………………………………………………… 

Vytvoření seznamu součástek a Netlistu 

6) ……………………………………………………………………………………………… 

Návrh schématu v SW OrCAD Capture: 
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Přidělení pouzder součástek: 
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Výstupní soubory:  
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