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czynnoúci. Jedn¹ z†bardziej uøytecz-
nych jest funkcja PROPERTY EDITOR
s³uø¹ca do kompleksowej edycji w³aú-
ciwoúci poszczegÛlnych komponentÛw
wchodz¹cych w†sk³ad schematu .
Umoøliwia ona jednoczesne wyúwietle-
nie i†edycjÍ w³aúciwoúci jednego, kil-
ku wybranych lub wszystkich elemen-
tÛw znajduj¹cych siÍ na danej stronie
schematu.
P o k a z a n e n a r y s .  1 9 okno

dialogowe PROPERTY EDITOR, za po-
moc¹ ktÛrego jest moø-
liwa edycja w³aúciwoú-
ci, moøemy uaktywniÊ
n a k i l k a spo s obÛw .
W†najprostszym przy-
padku wystarczy dwu-
krotnie klikn¹Ê w†obsza-
rze interesuj¹cego nas
komponentu wykorzys-
t u j ¹ c l ewy k l aw i s z
myszki. Jeøeli chcemy
zmieniÊ w³aúc iwoúc i
kilku wybranych lub
wszystkich elementÛw
na danej stronie, naleøy
uprzednio ìpodúwietliÊî
te, ktÛre nas interesuj¹

(lub SELECT ALL z†poziomu ME-
NU>EDIT, jeúli wszystkie) i†skorzys-
taÊ z†polecenia znajduj¹cego siÍ
w†MENU>EDIT>PROPERTIES. Organi-
zacja okna dialogowego PROPERTY
EDITOR zapewnia dostÍp do wszyst-
kich w³aúciwoúci zaznaczonego(-ych)
elementu(-Ûw). W†celu maksymalnego
poprawienia czytelnoúci, w†opisywa-
nym oknie zastosowano zak³adki:
Parts, Nets, Pins, Title blocks, Globals,
Ports, Aliases. PoszczegÛlne zak³adki
zawieraj¹ odpowiadaj¹ce im kompo-
nenty, przy czym wyúwietlane s¹ tyl-
ko te, ktÛre zosta³y uprzednio zazna-
czone w†PAGE EDITOR. Jak widaÊ na
rys. 19, pojedyncza zak³adka okna
PROPERTY EDITOR jest zorganizowa-
na w†postaci arkusza, ktÛrego kolum-
ny reprezentuj¹ poszczegÛlne kompo-
nenty, natomiast wiersze - zwi¹zane
z†nimi w³aúciwoúci oraz inne informa-
cje dotycz¹ce komponentu. Wykorzys-
tuj¹c PROPERTY EDITOR moøemy po-
nadto nadawaÊ elementom dowolne
cechy uøytkownika, takie jak dodatko-
wy opis komponentu wyúwietlany na
schemacie, ktÛry moøe informowaÊ np.
o†jego numerze magazynowym.

Prezentujemy kolejny odcinek

artyku³u o systemie OrCAD.

Jest to trzecia i†ostatnia

czÍúÊ dotycz¹ca modu³u

CAPTURE, czyli edytora

schematÛw. Postaramy siÍ

przybliøyÊ kolejne funkcje

edytora, szczegÛlnie

bezpoúrednio zwi¹zane

z†przetworzeniem

narysowanego schematu

i†przygotowaniem go do

wygenerowania listy po³¹czeÒ

dla modu³u LAYOUT PCB.

Podamy teø kilka uwag na

temat rozszerzonego wariantu

edytora CAPTURE,

okreúlanego przez producenta

jako CAPTURE CIS.

Profesjonalny system wspomagający projektowanie układów elektronicznych

Proces projektowania przy uøyciu
CAPTURE sk³ada siÍ z†kilku etapÛw.
Pierwszym jest oczywiúcie umieszcze-
nie i†po³¹czenie komponentÛw wcho-
dz¹cych w†sk³ad schematu uk³adu
elektronicznego, a†nastÍpnie nadanie
im odpowiednich w³aúciwoúci oraz
symboli jednoznacznie identyfikuj¹-
cych poszczegÛlne elementy. CAPTU-
RE udostÍpnia przy tym szereg narzÍ-
dzi u³atwiaj¹cych, czasem wrÍcz auto-
matyzuj¹cych wykonanie niezbÍdnych

Edytor schematów, część 3

Rys. 19.
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Przejdümy teraz do dalszej ìobrÛb-
kiî naszego projektu, ktÛrej celem jest
wygenerowanie netlisty dla modu³u
PCB LAYOUT. Edytor schematÛw
udostÍpnia w†tym momencie kilka
funkcji pomocniczych, ktÛre warto
wykorzystaÊ w†celu wyeliminowania
ewentualnych b³ÍdÛw. Zacznijmy od
funkcji ANNOTATE, ktÛrej zadaniem
jest nadanie wszystkim elementom
elektronicznym wchodz¹cym w†sk³ad
schematu unikalnego identyfikatora
(PART REFERENCE) niezbÍdnego do
poprawnego wygenerowania listy po-
³¹czeÒ (netlisty). PART REFERENCE
moøe byÊ nadawany automatycznie
podczas umieszczania elementu na
schemacie, o†ile wczeúniej zaznaczy-
liúmy opcjÍ AUTOMATICALLY REFE-
RENCE PLACED PARTS w†oknie PRE-
FERENCES (rys. 20).
DostÍp do funkcji ANNOTATE jest

moøliwy z†poziomu MENU>TOOLS.
Funkcja jest dostÍpna tylko przy ak-
tywnym oknie PROJECT MANAGER,
w†ktÛrym podúwietlony jest zbiÛr
z†rozszerzeniem *.DSN (g³Ûwny plik
projektu). Wybranie polecenia ANNO-
TATE powoduje uruchomienie powi¹-
zanego z†nim okna dialogowego (rys.
21), w†ktÛrym mamy moøliwoúÊ doko-
nania pewnych modyfikacji w†sposobie
realizacji opisywanej funkcji.

Opisuj¹c znaczenie funkcji ANNO-
TATE nie sposÛb pomin¹Ê bliüniaczej
BACK ANNOTATE, ktÛr¹ wykorzystu-
je siÍ do automatycznej aktualizacji
(importu) na schemacie zmian dokona-
nych np. w†module PCB LAYOUT.
Import danych z†modu³u LAYOUT do
CAPTURE odbywa siÍ w†tym momen-
cie na podstawie zbioru *.SWP gene-
rowanego przez LAYOUT. WiÍcej in-
formacji na ten temat postaramy siÍ
przekazaÊ w†kolejnych odcinkach arty-
ku³u poúwiÍconych LAYOUT PCB.
Bardzo uøyteczn¹ funkcj¹ dostÍpn¹

w†edytorze jest funkcja DESIGN RU-
LES CHECK. Zadaniem tej funkcji jest
sprawdzenie czy utworzony schemat
nie zawiera b³ÍdÛw projektowych, czy
elektrycznych. DESIGN RULES CHECK
uruchamiany jest z†poziomu ME-
NU>TOOLS, po uprzednim zaznacze-
niu w†oknie PROJECT MANAGER do-
wolnej strony schematu, ktÛr¹ chcemy
sprawdziÊ lub pliku *.DSN. Rezultaty
dzia³ania funkcji, w†przypadku stwier-
dzenia b³ÍdÛw, s¹ widoczne bezpo-
úrednio na schemacie w†postaci tzw.
DRC markers (kropek w†miejscach wy-
stÍpowania b³ÍdÛw) oraz wyszczegÛl-
nione w†oknie SESSION LOG. U³atwie-
nia te pozwalaj¹ na szybkie zlokalizo-
wanie i†poprawienie ewentualnych
b³ÍdÛw. W†przypadku skomplikowa-
nych projektÛw, wszystkie znaczniki
DRC moøemy wyszukaÊ za pomoc¹ po-
lecenia FIND.
Kolejnym udogodnieniem, ktÛre udo-

stÍpnia CAPTURE, jest moøliwoúÊ bez-
poúredniego stwierdzenia, z†jakim ty-
pem b³Ídu mamy do czynienia. Aby
siÍ o†tym przekonaÊ wystarczy dwu-
krotnie klikn¹Ê w†wybrany znacznik.
Informacja z†opisem b³Ídu pojawia siÍ
wÛwczas w†odrÍbnym oknie.
Funkcja DESIGN RULES CHECK ra-

portuje dwie kategorie b³ÍdÛw mog¹-
cych wyst¹piÊ w†projekcie. S¹ to: ewi-
dentne b³Ídy, ktÛre musz¹ byÊ popra-
wione przed wygenerowaniem netlisty
oraz ostrzeøenia, odnoúnie tych frag-
mentÛw schematu, ktÛre wydaj¹ siÍ
ìpodejrzaneî, ale mog¹ byÊ akcepto-
walne w†danym projekcie. Naleøy do-
daÊ, øe uøytkownik ma pe³n¹ swobo-
dÍ w†samodzielnym okreúlaniu warun-
kÛw, ktÛre powoduj¹ wyúwietlanie ko-
munikatÛw o†b³Ídach lub ostrzeøe-
niach. Parametry dzia³ania opisywanej
funkcji okreúliÊ moøna bowiem samo-
dzielnie w†obszarze okna DESIGN RU-
LES CHECK (rys. 22). Okno sk³ada siÍ
z†dwÛch zak³adek, z†ktÛrych jedna s³u-
øy do ogÛlnego okreúlenia zasad gene-
rowania raportu, natomiast druga usta-
lenia zasad elektrycznych branych pod
uwagÍ podczas testowania po³¹czeÒ
pomiÍdzy pinami, po³¹czeniami z†in-

nymi arkuszami schematowymi i†po³¹-
czeniami typu off-page connectors. Jak
widaÊ na rys. 22, wszystkie wymienio-
ne typy wyprowadzeÒ wyszczegÛlnio-
ne s¹ w†odpowiedni sposÛb w†wier-
szach i†kolumnach tabeli znajduj¹cej
siÍ w†oknie DESIGN RULES CHECK.
Zasady okreúlania nieprawid³owoúci
okreúlane s¹ na podstawie liter (ìEî-
ERROR lub ìWî-WARNING) podanych
w†komÛrkach znajduj¹cych siÍ na
skrzyøowaniu danego wiersza z†kolum-
n¹. Puste komÛrki symbolizuj¹ popra-
wne lub dopuszczalne po³¹czenia, ktÛ-
rych wykrycie nie jest raportowane
w†trakcie dzia³ania funkcji. Modyfika-
cja zasad elektrycznych polega na
umieszczeniu w†danej komÛrce litery
ìEî lub ìWî. Pojedyncze klikniÍcie na
komÛrce powoduje wyúwietlenie ìWî,
a†podwÛjne ìEî.
Jeøeli DESIGN RULES CHECK nie

wykrywa b³ÍdÛw w†naszym projekcie,
moøemy przyst¹piÊ do tworzenia netlis-
ty, czyli pliku s³uø¹cego do wymiany
informacji pomiÍdzy programem CAP-
TURE, a†narzÍdziami zewnÍtrznymi ta-
kimi jak modu³ LAYOUT PCB, symula-
tor PSPICE itp. Format pliku zaleøy od
tego, w†jakiej aplikacji bÍdzie on doce-
lowo wykorzystywany. OrCAD CAPTU-
RE umoøliwia wybÛr jednego spoúrÛd
ponad trzydziestu formatÛw rozpozna-
walnych przez rÛøne aplikacje. Aby
uruchomiÊ funkcjÍ netlisty naleøy sko-
rzystaÊ z†polecenia CREATE NETLIST
znajduj¹cego siÍ w†MENU>TOOLS.
Funkcja ta jest dostÍpna tylko przy ak-
tywnym oknie PROJECT MANAGER,
w†ktÛrym podúwietlony jest plik z†roz-
szerzeniem *.DSN (g³Ûwny plik projek-
tu) lub jego dowolna strona. Po wyko-
naniu tej operacji nastÍpuje wyúwietle-
nie okna CREATE NETLIST (rys. 23),
w†ktÛrym naleøy dokonaÊ wyboru for-
matu netlisty. Poniewaø w†kolejnych
odcinkach artyku³u bÍdziemy prezento-
waÊ modu³ LAYOUT PCB, ktÛry jest
jednym ze sk³adnikÛw systemu OrCAD,
przygotujemy netlistÍ w†wewnÍtrznym
formacie OrCAD-a.

Rys. 20.

Rys. 21. Rys. 22.
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W†celu sporz¹dzenia netlisty dla
modu³u LAYOUT naleøy wybraÊ w†ok-
nie CREATE NETLIST zak³adkÍ z†na-
pisem LAYOUT, w†odpowiednim polu
podaÊ úcieøkÍ dostÍpu do pliku wyni-
kowego (format *.MNL) i†klikn¹Ê OK.
Bardzo przydatn¹ funkcj¹, ktÛr¹ warto
uaktywniÊ w†oknie CREATE NETLIST
przed utworzeniem netlisty jest funk-
cja RUN ECO. Pozwala ona na auto-
matyczn¹ wymianÍ informacji pomiÍ-
dzy modu³em CAPTURE i†LAYOUT.
Jeøeli np. przy uruchomionym module
LAYUOT dokonamy zmian zwi¹zanych
z†netlist¹ utworzon¹ na podstawie da-
nego schematu, uøytkownik pracuj¹cy
nad PCB zostanie o†tym automatycznie
poinformowany za pomoc¹ odpowied-
niego komunikatu.
Jedn¹ z†czÍúciej wykorzystywanych,

szczegÛlnie przez uøytkownikÛw insty-
tucjonalnych, bÍdzie zapewne funkcja
raportuj¹ca BILL OF MATERIALS
(tzw. BOM). Edytor zapewnia dwa na-
rzÍdzia raportuj¹ce: BILL OF MATE-
RIALS i†CROSS REFERENCE. Polece-
nia BILL OF MATERIALS, znajduj¹ce-
go siÍ w†MENU>TOOLS, uøywamy do
utworzenia spisu wszystkich elemen-
tÛw elektronicznych, ktÛre wchodz¹
w†sk³ad dowolnego schematu. Funkcja
ta dzia³a tylko przy aktywnym oknie
PROJECT MANAGER, w†ktÛrym powi-
nien byÊ podúwietlony plik *.DSN lub
dowolna strona schematu. W†wyniku
wykonania tej funkcji program automa-
tycznie tworzy plik z†rozszerzeniem
*.BOM, ktÛry zawiera wykaz elemen-
tÛw wraz z†podaniem liczby i†wartoú-
ci kaødego z†nich. Informacje, jakie zo-
stan¹ zawarte w†pliku *.BOM, moøemy
wybraÊ samodzielnie. Utworzony w†ten
sposÛb plik moøna wydrukowaÊ bez-
poúrednio z†edytora CAPTURE lub do-
wolnego edytora tekstu wykorzystuj¹c
otrzymane w†ten sposÛb dane np. do
wyceny projektowanego urz¹dzenia,
przygotowania procesu produkcji itp.
Drugim narzÍdziem raportuj¹cym,

dostÍpnym w†systemie, jest funkcja
CROSS REFERENCE, uruchamiana

z†poziomu MENU>TOOLS. Jej rola jest
zbliøona do BILL OF MATERIALS
z†tym, øe utworzony z jej pomoc¹
zbiÛr posiada rozszerzenie *.XRF, a†in-
formacje w†nim zawarte przydatne s¹
bardziej do celÛw dokumentacyjnych
czy archiwizacyjnych. CROSS REFE-
RENCE raportuje bowiem dane wszys-
tkich elementÛw elektronicznych
wchodz¹cych w†sk³ad projektu wraz
z†koordynatami umoøliwiaj¹cymi szyb-
kie okreúlenie ich po³oøenia na sche-
macie, symbolem PART REFERENCE,
wartoúci¹ oraz nazw¹ biblioteki, w†ktÛ-
rej dany element siÍ znajduje.
Inne funkcje, ktÛre czÍsto okazuj¹

siÍ przydatne podczas tworzenia pro-
jektu, to EXPORT DESIGN i†IMPORT
DESIGN. Program CAPTURE zapewnia
w†tym przypadku wymianÍ danych
w†popularnych formatach EDIF i†XDF
w†przypadku eksportu oraz PSPICE,
EDIF, PDIF dla importu. Moøemy teø
importowaÊ i†eksportowaÊ wybrane
(zaznaczone) fragmenty projektÛw. Do
tego s³uø¹ polecenia EXPORT SELEC-
TION i†IMPORT SELECTION. Wszyst-
kie funkcje zwi¹zane z†wymian¹ da-
nych pomiÍdzy CAPTURE, a†innymi
aplikacjami dostÍpne s¹ z†poziomu
MENU>FILE.
Edytor obs³uguje oczywiúcie standar-

dowe polecenia zwi¹zane z drukowa-
niem w†Windows, obejmuj¹ce zarÛwno
podgl¹d wydruku jak i†moøliwoúÊ
ustawienia parametrÛw drukowania,
w³¹cznie ze skalowaniem rysunku. Po-
lecenia odpowiedzialne za wydruk
znajduj¹ siÍ w†MENU>FILE. Przypomi-
namy, øe ustawienia dotycz¹ce kolo-
rystyki poszczegÛlnych komponentÛw
wchodz¹cych w†sk³ad schematu ustala-

my z†poziomu MENU>OPTIONS>PRE-
FERENCES. Tak samo okreúlamy rÛw-
nieø typy komponentÛw, ktÛre maj¹
(lub nie) znaleüÊ siÍ na wydruku.
Prezentuj¹c system OrCAD naleøy

zwrÛciÊ uwagÍ CzytelnikÛw na fakt, øe
edytor schematÛw CAPTURE, oferowa-
ny jest w†dwÛch wariantach. OprÛcz
wersji podstawowej CAPTURE, ofero-
wany jest takøe wariant CAPTURE CIS
wzbogacony o†tzw. COMPONENT IN-
FORMATION SYSTEM oraz kilka fun-
kcji dodatkowych. Zasadniczo CAPTU-
RE CIS posiada wszystkie w³aúciwoúci
zwyk³ego edytora i†dodatkowo opcjÍ
zaawansowanego zarz¹dzania baz¹ ele-
mentÛw elektronicznych, jakie moøemy
wykorzystywaÊ w†dowolnym projekcie.
Za pomoc¹ CAPTURE INFORMATION
SYSTEM moøemy nie tylko stworzyÊ
lokaln¹ bazÍ danych zawieraj¹c¹
wszystkie informacje o†poszczegÛlnych
elementach, ale takøe wykorzystaÊ ba-
zÍ istniej¹c¹, o†ile tak¹ posiadamy.
System zawiera szereg narzÍdzi kon-
wertuj¹cych. Informacje zwi¹zane z†do-
wolnym elementem znajduj¹cym siÍ
w†bazie mog¹ byÊ w†dowolny sposÛb
okreúlane przez uøytkownika. Mog¹ za-
wieraÊ np. symbol magazynowy dane-
go elementu, jego opis, typ obudowy
(dla modu³u PCB), parametry technicz-
ne takie jak szybkoúÊ, tolerancja, pro-
ducent, cena itd.
Program CAPTURE w†wersji CIS po-

siada ponadto tzw. INTERNET COM-
PONENT ASSISTANT (ICA) pozwala-
j¹cy na dostÍp do nowych komponen-
tÛw bezpoúrednio przez Internet. Za³a-
dowanie informacji o†takim komponen-
cie umoøliwia dodanie go w†formie
tymczasowej do bazy danych uøytkow-

Rys. 23.

Rys. 24.
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nika i†natychmiastowe wykorzystanie
w†dowolnym projekcie. Dane o†ele-
mencie tymczasowym uzupe³nione
o†wymagane dla systemu informacje
takie jak np. symbol systemowy, mog¹
zostaÊ zachowane w†bazie danych
i†wykorzystywane w†przysz³oúci. Roz-
budowa bazy elementÛw moøe odby-
waÊ siÍ oczywiúcie nie tylko przez In-
ternet. Element, ktÛrego jeszcze nie
posiadamy, a†jest wymagany w†danym
projekcie, moøemy utworzyÊ w†trady-
cyjny sposÛb, a†nastÍpnie dodaÊ do
naszej bazy danych. Wszystkie funkcje
modu³u CIS zintegrowane s¹ w†MENU
edytora. DostÍp do bazy odbywa siÍ
z†poziomu MENU>PLACE>DATABASE
PART (ale nie tylko). Uruchomione
w†ten sposÛb okno CIS EXPLORER
zorganizowane jest w†postaci dwÛch
zak³adek, z†ktÛrych jedna (LOCAL
PART DATABASE) s³uøy do zarz¹dza-
nia lokaln¹ baz¹ danych, natomiast
druga (INTERNET COMPONENT AS-
SISTANT ICA) zapewnia dostÍp do za-
sobÛw zawartych w†Internecie. Zak³ad-
ka LOCAL PART DATABASE, jak wi-
daÊ na rys. 24, sk³ada siÍ z†piÍciu
okien, z†ktÛrych kaøde zawiera odrÍb-
ny typ informacji zwi¹zanych z†baz¹
danych i†aktualnie zaznaczonym
w†niej elementem. Okno EXPLORERA,
widoczne w†lewej gÛrnej czÍúci okna
macierzystego, pozwala na eksploracjÍ
zasobÛw bazy danych, ktÛra moøe byÊ
zorganizowana w†rÛøny, zaleøny od
potrzeb uøytkownika sposÛb.
ZawartoúÊ katalogu aktualnie otwar-

tego w†oknie EXPLORERA prezento-
wana jest w†oknie DATABASE PART.
Znajduje siÍ ono w†dolnej czÍúci ok-
na macierzystego. Jak widaÊ na rys.

25, DATABASE PART zorganizowane
jest w†postaci tabeli, w†ktÛrej kaødy
wiersz odpowiada kolejnemu elemen-
towi znajduj¹cemu siÍ w†bazie, nato-
miast kaøda kolumna zawiera okreú-
lony typ informacji zwi¹zany z†danym
elementem. System zapewnia w³aúci-
wie dowolne okreúlenie znaczenia po-
szczegÛlnych kolumn, czyli typu in-
formacji zwi¹zanych z†elementami
w†bazie . Za pomoc¹ DATABASE
PART wybieramy, ktÛry komponent
chcemy umieúc iÊ na schemacie .
W†tym celu wystarczy dwukrotnie
klikn¹Ê w†ten wiersz tabeli, w†ktÛrym
znajduje siÍ ø¹dany element. Pozosta-
³e okna CIS EXPLORER to FOOTP-
RINT WINDOW, PART WINDOW oraz
VISIBILITY WINDOW. ZawartoúÊ
okien FOOTPRINT i†PART ma charak-
ter informacyjny. Prezentuj¹ one od-

Rys. 25.

Rys. 26.

powiednio typ obudowy dla LAYOUT
PCB oraz graficzny symbol dla CAP-
TURE jaki powi¹zany jest z†elemen-
tem aktualnie podúwietlonym w†DA-
TABASE PART. Uzupe³nieniem ca³oú-
ci jest okno VISIBILITY. Z jego po-
moc¹ moøemy w†prosty sposÛb wy-
braÊ, ktÛre z†informacji znajduj¹cych
siÍ w†bazie bÍd¹ widoczne po doda-
niu danego elementu na schemat.
G³Ûwn¹ zalet¹ wersji CIS jest zgro-

madzenie wszystkich danych o†ele-
mentach w†jednym miejscu. Wykorzys-
tuj¹c bazÍ danych w†procesie projek-
towania ³atwiej odszukaÊ i†wybraÊ po-
trzebne komponenty. Wszystkie infor-
macje na temat parametrÛw technicz-
nych, symboli dla PCB i†CAPTURE, ja-
kie zwi¹zane s¹ z†danym elementem,
ceny, a†nawet dostÍpnoúÊ w†zasobach
magazynowych podawana jest po jed-
nym klikniÍciu myszk¹.
Inn¹ funkcj¹ edytora, wystÍpuj¹c¹

w†wariancie CAPTURE CIS, jest funk-
cja PART MANAGER. Za jej pomoc¹
moøemy szybko wyúwietliÊ wykaz
wszystkich elementÛw elektronicz-
nych wykorzystywanych w†projekto-
wanym uk³adzie elektronicznym. Fun-
kcja uruchamiana jest z†poziomu ME-
NU>TOOLS>PART MANAGER>OPEN.
Elementy wchodz¹ce w†sk³ad schema-
tu prezentowane s¹ w†tym wypadku
w†oknie PART MANAGER rys. 25.
W†tym oknie podane s¹ jednoczeúnie
informacje na temat: strony, na ktÛrej
umieszczony jest dany element, jego
symbolu, wartoúci, numeru, statusu
w†odniesieniu do bazy danych, biblio-
teki ürÛd³owej, w†ktÛrej siÍ on znaj-
duje itd.
Edytor w†wariancie CAPTURE CIS

posiada rÛwnieø bardziej rozwiniÍte
funkcje raportuj¹ce. BILL OF MATE-
RIALS moøemy tu eksportowaÊ bezpo-
úrednio do Excela. Raport moøe zawie-
raÊ zdecydowanie wiÍcej informacji na
temat uøytych elementÛw, a†ktÛre in-
formacje maj¹ byÊ w†nim zawarte mo-
øemy ustaliÊ w†prostszy niø w†zwyk-
³ym CAPTURE sposÛb. Funkcja uru-
chamiana jest za pomoc¹ polecenia
STANDARD znajduj¹cego siÍ w†ME-
NU>REPORTS>CIS BILL OF MATE-
RIALS. Wykonanie tego polecenia po-
woduje uaktywnienie okna STAN-
DARD BILL OF MATERIALS rys. 26,
w†ktÛrym okreúlamy typ raportowa-
nych danych.
RK

Oprogramowanie do testów udostêpni³a redakcji
firma RK-System, tel. (22) 724-30-39.

Ewaluacyjna wersja OrCAD-a 9.1 znajduje siê na
p³ycie CD-EP9/2001B.

Dodatkowe informacje


