
 1 Návrh elektroniky v programu KiCAD  
Program  KiCAD  je  open  source  nástroj  pro  návrh  schématu  a  plošných  spojů.  Umožňuje 

vytváření  vlastních  knihoven  a  pomocí  externích  nástrojů  import  a  export  pro  jiné  systémy. 
Umožňuje zobrazení výsledné DPS ve 3D. Reálné tvary nových součástek lze poměrně jednoduše 
vytvořit  pomocí  programu  Wings3D.  KiCAD  má  poměrně  širokou  komunitu  uživatelů,  kteří 
zpřístupňují  knihovny  na  Internetu.  K  dispozici  jsou  zdrojové  kódy,  program  pracuje  pod 
operačními  systémy Linux,  Microsoft  Windows,  Apple  a  dalšími.  Program se neustále  vyvíjí  a 
vylepšuje množstvím přispěvatelů. Tento text má sloužit jako úvod pro uživatele, aby se v daném 
programu naučili pracovat. Proto některé málo používané vlastnosti (pro uživatele složité, dojde k 
nim časem sám, pokud je bude potřebovat) a jednoduchá nastavení (které jsou evidentně jasné) 
nepopisuji. Nebudu se zde věnovat zdůvodněním a pravidlům návrhu, které jak předpokládám zná 
většina lidí a jde najít v mnohé literatuře.

Obsah
 1 Návrh elektroniky v programu KiCAD............................................................................................1
 2 Návrh schématu................................................................................................................................3

 2.1 Tvorba schématu.......................................................................................................................3
 2.2 Knihovny..................................................................................................................................3
 2.3 Vlastnosti stránky......................................................................................................................4
 2.4 Vícestránková schémata............................................................................................................4
 2.5 Kreslení schématu.....................................................................................................................5
 2.6 Očíslování součástek.................................................................................................................9
 2.7 ERC – kontrola elektrických chyb..........................................................................................10
 2.8 Export schématu do grafického zpracování............................................................................11
 2.9 Generování netlistu.................................................................................................................12

 3 Editor schématických značek.........................................................................................................13
 4 Přiřazení pouzder součástkám........................................................................................................15
 5 Návrh DPS......................................................................................................................................17

 5.1 Návrhová pravidla...................................................................................................................17
 5.2 Rozmístění součástek..............................................................................................................19
 5.3 Kreslení spojů.........................................................................................................................22
 5.4 Zóny........................................................................................................................................24
 5.5 Potisk......................................................................................................................................25
 5.6 Osazovací plán........................................................................................................................26
 5.7 Výstupy pro výrobu................................................................................................................27
 5.8 Soubor pro vrtání....................................................................................................................28
 5.9 Seznam součástek...................................................................................................................30
 5.10 Další užitečné funkce............................................................................................................30

 6 Editor tvarů součástek....................................................................................................................31
 6.1 Další užitečné funkce..............................................................................................................33

 7 Integrovaný prohlížeč gerber souborů............................................................................................35
 8 Program Gerbv...............................................................................................................................37
 9 Program Wings 3D.........................................................................................................................39

 9.1 Úkol 1 – vytvořit 3D tvar relé M15E......................................................................................39
 9.2 Úkol 2 – vytvořit 3D tvar spínače ERD1-10-x-S...................................................................41

 10 Simulace.......................................................................................................................................45

1



 10.1 Modely a simulační programy..............................................................................................45
 11 Simulace v programu Oregano.....................................................................................................47

 11.1 Standardní prvky s modelem................................................................................................48
 12 Simulace v programu KiCAD......................................................................................................50

 12.1 Schématické značky..............................................................................................................50
 12.2 Simulace se spuštěným zobrazovacím programem..............................................................51
 12.3 Simulace s okamžitým výsledkem a kontrolou výstupu.......................................................53
 12.4 Simulace pro změnu hodnoty jedné součástky.....................................................................54
 12.5 Simulace pomocí programu gSpiceUI..................................................................................55

 13 Import z jiných návrhových systémů...........................................................................................56
 13.1 Program TTConv..................................................................................................................56
 13.2 Eagle.....................................................................................................................................56
 13.3 Tango.....................................................................................................................................56
 13.4 PCAD....................................................................................................................................56
 13.5 PCB123.................................................................................................................................56
 13.6 EDIF......................................................................................................................................56
 13.7 OrCAD..................................................................................................................................57

 14 Literatura a odkazy.......................................................................................................................58

2



 2 Návrh schématu  
Pro návrh schématu slouží program Eeschema. Je v něm možno vytvářet jedno i více stránková 

schémata a hierarchická schémata. Umožňuje běžné umísťování součástek, propojení, smazání částí 
spojů, pojmenování sítě, globální označení, sběrnice, kopírování součástky nebo bloků, kopírování 
bloků mezi schématy, vkládání textů, grafiky a obrázků. Jako všechny systémy umožňuje očíslování 
(anotace), zrušení očíslování, nebo doplnění očíslování do schématu. Pro kontrolu schématu je k 
dispozici ERC (elektrická kontrola schématu), kde lze pomocí matice nastavit chyby nebo varování 
při spojení různých typů vývodů. Generuje seznam součástek podle nastavitelných parametrů. Na 
rozdíl od komerčního programu Eagle, zde si uživatel vybírá pouzdro součástky až po nakreslení 
schématu.  Tedy v  době  kreslení  schématu  není  nutno  myslet,  který rezistor,  kondenzátor  nebo 
tranzistor bude v tom daném pouzdře. Důležité je pohlídat si integrované obvody, které se mohou 
vyrábět v různých pouzdrech a lišit je jen nepatrně v označení (DIP40, TQFP44), a mohou mít 
různé uspořádání vývodů.

 2.1 Tvorba schématu  

V hlavním okně pomocí Soubor/Nový si vytvoříme prázdný projekt. Nyní můžeme kliknout na 
ikonu Eeschema (schematic editor). 

Spustí se editor schématu, vypíše se informace o tom, že soubor nebyl nalezen. To je při vytváření 
nového schématu normální, protože žádný soubor se schématem nebyl ještě vytvořen. Je možno mít 
jednostránkové, vícestránkové nebo hierarchické schéma.

 2.2 Knihovny  

Před  (ale  je  možno  i  při)  kreslením  schématu  je  vhodné  nastavit  používané  knihovny 
(Preferences/Knihovna). Nejdříve si zde nastavíme uživatelsky definovanou cestu ke knihovnám. 
Tím se zamezí  přidáváním absolutních cesta (v MS Windows například začínající  E:\).  Pomocí 
tlačítek  přidat/odebrat  přidáváme  a  odebíráme  knihovny.  Absolutní  umístění  je  nevýhodné  pro 
spolupráci  více  uživatelů  s  jinými  cestami,  kteří  by museli  odebrat  a  přidat  znovu knihovny z 
absolutního umístění. 

Knihovny  se  nacházejí  v  adresáři  share/library  pracovního  adresáře  KiCAD.  Standardní 
(většinou používané) knihovny jsou:

74xx – logické obvody řady 7400
adc-dac – A/D a D/A převodníky
analog_switches – elektronické spínače analogových signálů
atmel – součástky firmy Atmel, především mikropočítače
cmos4000 – logické obvody řady 4000
conn – konektory
device – jednoduché součástky R, L, C, D, tranzistory, pojistky, transformátory
display – LED displeje
interface – obvody pro rozhraní (RS232, USB)
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linear – lineární obvody, operační zesilovače
memory – paměti
microchip – obvody firmy Microchip, především mikropočítače
microcontrollers – mikropočítače
motorola – obvody firmy Motorola, především mikropočítače
power – knihovna se symboly napájení a uzemnění
regul – stabilizátory a spínané zdroje
transistors – vybrané tranzistory s konkrétním označením
valves – elektronky
xilinx – obvody firmy Xilinx

Správně definovaná knihovna Špatně definovaná knihovna (absolutní cesta)

 2.3 Vlastnosti stránky  

Před  samotným kreslením ještě  doporučuji  nastavit  vlastnosti  stránky.  Soubor/Page  settings. 
Velikost pravděpodobně A4. Do Title doporučuji napsat jméno projektu (například „Telefon 2012“). 
Pokud máme více stránek, je vhodné zaškrtnout Exportovat na další stránky. V závěru doporučuji 
udělat to samé a ze schématu, které je správné použít tento export na ostatní stránky ve schématu.  
Pozor však na problém s tím, že pokud vyplníte další pole, začne rohové razítko KiCADu narůstat a 
může překrýt schéma.

 2.4 Vícestránková schémata  

Jednostránkové  schéma  je  vhodné  pouze  pro  malé  projekty.  Použití  většího  papíru  je  zase 
nevýhodné z hlediska tisku a rovněž orientace ve schématu může být problém. Proto je vhodné 
použít vícestránkové (v návodu označené jako flat) nebo hierarchické schéma (v návodu označené 
jako complex). Hierarchické schéma je vhodné pro opakované použití bloku (například sčítačky v 
digitálním obvodu, nebo korekčního zesilovače v mixážním pultu). 
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Při vytváření vícestránkového schématu již od začátku musíme vědět, že chceme vícestránkové 
schéma použít. Dá se to sice udělat později, ale přináší to mnohem větší práci. V hlavním schématu 
vytvoříme pomocí ikonky   (vytvořit hierarchický list) podřazený list schématu (sub-sheet). Při 
vytváření se objeví okno, pro upřesnění názvu souboru a jména listu. Název listu je poté možno 
změnit, název souboru sice také, ale můžete si rozbít hierarchii. Proto je dobré zde nastavit obojí. 

    

Pro přepínání mezi stránkami je možno použít dvouklik na takto vytvořený list, nebo procházení 
celou  strukturou  za  pomocí  ikonky   (Navigovat  hierarchii  schéma).  Symboly  napájení   a 
globální označení  jsou propojena v rámci celého projektu. Jména sítě (místní popisky)  jsou 
použity  pouze  v  rámci  jedné  stránky.  Hierarchická  označení   se  používají  pro  hierarchická 
schémata,  jsou  platná  v  rámci  jedné  stránky  a  exportují  se  na  hierarchický  list.  Více  o 
hierarchických schématech a jejich vytváření se lze dočíst v dokumentaci KiCADu [1].

 2.5 Kreslení schématu  

Při jednostránkovém schématu umísťujeme součástky pomocí ikonky   (přidat součástku) z 
pravé části obrazovky a propojujeme je pomocí ikonky vodičů  (přidat spoj). Pokud klikneme na 
pracovní plochu při umísťování součástky, objeví se dialog o výběru součástky.

Pokud známe název součástky, můžeme ho přímo napsat do políčka „Název“ a stisknout Enter. Je to 
nejrychlejší varianta pomocí klávesnice (klávesa A, napsat diode, umístit diodu). Druhá možnost je, 
pokud jsme již součástku používali, součástku vybrat z naposledy používaných součástek.
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Další  možností  je  hledání  podle  klíčového  slova.  Pokud  zadáme pouze  R  a  stiskneme OK, 
vybere se součástka s názvem R. Pokud použijeme hledání podle klíčového slova, vypíší se všechny 
součástky obsahující klíčová slova R. Například digitální potenciometr AD5290 obsahuje klíčová 
slova  R a  POT.  Pro  vypsání  všech  součástek  s  výběrem podle  knihovny klikneme  na  tlačítko 
„Vypsat  vše“.  Pro  začátečníky (nebo když  chcete  vyhledávat  součástku  o  které  moc nevíte)  je 
vhodné tlačítko  „Vybrat  procházením“.  To zobrazí  prohlížeč  knihoven,  kde  je  možno si  vybrat 
knihovnu, součástku, schématickou značku, případně zjistit o součástce informace.

Pomocí ikonky  lze zjistit dokumentaci k součástce. Některé součástky (např. 7400, LM324, 
nebo zde uvedený LBB110) mají více částí v jednom pouzdře. Části mohou být schodné (liší se jen 
v očíslování vývodů) nebo různé (liší se i  schématickou značkou). Tuto část  lze pak zvolit  pro 
umístění do schématu. Po umístění do schématu je rovněž možno tuto část měnit.  Pro umístění 
použijte tlačítko .
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Je vhodné umístit  jednu nebo několik  málo  součástek  a  poté  je  propojit  vodiči,  než  umístit 
všechny součástky a ty pak propojovat pomocí vodičů. Pro umístění napájecích symbolů je možno 
postupovat stejně jako v případě umístění součástky, nebo použít ikonku  (přidat port napájení). 
Zde se vybírá automaticky z knihovny power. Napájecí symboly jsou předem definovány a není 
možno změnou jejich názvu změnit jejich vlastnost. Například umístím +5V a chci změnit název na 
Napajeni,  to nelze.  Musím v editoru knihoven vytvořit  symbol  Napajeni.  Ale mohu změnit  na 
+3,3V, protože tento název je již v knihovně vytvořen.

Při propojování součástek může vyvstat potřeba kreslit vodiče 45°. Pro kreslení pod úhlem jiným 
než 90° slouží ikonka na levé liště – kreslit spoje a sběrnice v libovolném směru . Vodiče se vždy 
kříží pod úhlem 90° (pravidlo), i když vodiče samotné mohou mít i úhel 45°.

Některé součástky mohou mít skryté vývody. Tyto vývod můžeme zobrazit pomocí ikonky .

Takto zobrazené vývody lze přímo připojit a poté zase jejich viditelnost zrušit.  Nebo je možno 
připojit  napájecí  symbol  se  shodným  názvem k  napájení  a  vývody  nepřipojovat.  Bohužel  má 
KiCAD tu nevýhodu, že pokud by bylo potřeba u jednoho obvodu (např.  U1) připojit  napájecí 
napětí na +5V a u druhého (U2) na napětí 3,3V, dojde ke konfliktu při ERC a generování netlistu.  
Tato chyba platí pro verzi z roku 2011. Možností je upravit schématickou značku součástky, což 
není úplně to správné.

Eeschema dále umožňuje kreslit  sběrnice.  Spoje do sběrnice přidáváme pomocí ikonky   a 
vodiče pojmenujeme pomocí ikonky  podle následujícího obrázku:

Sběrnici  pojmenováváme jménem a v hranatých závorkách je uveden jejich první a poslední 
vývod  A[0..3].  Sběrnice  je  rovněž  možno  propojovat.  Dokonce  je  možno  propojovat  různě 
pojmenované sběrnice. V tomto případě se spojí vývody podle indexu pojmenování.

Pojmenované vodiče  jsou  vzájemně  propojeny  v  rámci  jedné  stránky.  Pokud  je  použito 
pojmenování  pomocí  globálního  označení  ,  jsou  vodiče  propojeny v  rámci  celého  projektu. 
Propojení mezi vodiči je vytvářeno automaticky při zakončení jednoho vodiče na druhém vodiči. 
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Pokud by byla potřeba toto propojení vytvořit mezi křížícími se vodiči, použije se ikonka .
Pro rotaci součástky slouží pravé tlačítko, menu orientovat součástku a volba otočit+ nebo otočit. 

Výhodnější je používání klávesové zkratky R. Pro zrcadlení podle osy X (horizontální) slouží pravé 
tlačítko  myši,  orientovat  součástku,  zrcadlit  –  X,  nebo  klávesa  X.  Pro  zrcadlení  podle  osy  Y 
(vertikálně) je to obdobné, klávesa Y.

Pro kopírování součástek v rámci jednoho listu slouží pravé tlačítko myši a volba „kopírovat 
součástku“, nebo ještě lépe klávesová zkratka C. Tato volba okamžitě zdvojí součástku a její kopii 
můžete umístit na jeden list. Nechová se to jako klasické CTRL+C a CTRL+V. Rovněž je takto 
možno kopírovat blok. Myší vyberete skupinu součástek a zvolíte „Kopírovat blok“. Pokud je nutno 
kopírovat  blok  mezi  stránkami,  zvolíme  „Uložit  blok“  (CTRL+C),  nezavíráme  Eeschema, 
vybereme nebo otevřeme jinou stránku a umístíme blok pomocí ikonky Vložit na hlavní liště.

Pro  kreslení  ostatní  grafiky  a  import  obrázku  použijeme  ikonky   (graphic  polyline),   
(graphic text) a  (image), nebo z menu Umístit.

Pokud byste narazili na schématickou značku, která má vývody v jemnější mřížce než máte v 
editoru nastavenou (taková značka je špatně vytvořená), můžete i zde změnit mřížku na jemnější. 
Jemnější mřížka je rovněž lepší nastavit při některém umísťování grafických komentářů, kreseb 
apod.

Při dvojím kliknutí na referenci součástky, nebo její hodnotu se objeví okno, kde je možno daný 
parametr modifikovat. Pokud se daný parametr překrývá s jiným parametrem nebo tělem součástky, 
objeví se výzva k upřesnění výběru. Modifikaci parametru je také možno provádět prvým tlačítkem 
myši,  upřesněním  výběru  a  volbou  upravit.  Další  možností  je  klávesová  zkratka  E.  Editovat 
parametry je možno i v samotné součástce. Zde si lze vybrat jak jednotku (např. hradlo v pouzdře 
7400),  měnit  orientaci součástky (otočení a zrcadlení),  zarovnávání a velikost popisků, hodnoty 
parametrů a popisků, určit která pole se mají zobrazit apod.

Použití  vytvoření  nového pole je  výhodné například  pro přesný typ,  nebo objednací  číslo  u 
výrobce,  nebo  www  stránky  dodavatele.  Je  možno  pomocí  Preferences/Možnosti/Název pole 
šablony nastavit předem definovaná pole pro všechny součástky ve schématu. Standardně jsou pole 
Odkaz – to je reference součástky (U1, R1, C2, apod.), Hodnota – hodnota součástky (LM324, 
100k,  2n2),  Pouzdro  –  pouzdro  součástky  (SO8,  SM_1206,  CAP5x10),  pouzdro  nemusí  být 
uvedeno. Katalogový list – aby byla nějaká snadná dokumentace. Pokud chcete vytvořit nové pole, 
přidáte ho a pokud ho chcete i vidět ve schématu, nastavíte, že je viditelný.
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Přes pravé tlačítko myši je možno upravit součástku pomocí editoru knihoven. T o vtom případě, 
pokud  daná  součástka  je  špatně  vytvořena,  nebo  pokud  potřebujeme  udělat  kopii  součástky  s 
malými změnami.

KiCAD  ukládá  schéma  s  uživatelem  vytvořenými  součástkami.  Pokud  počítač  součástku  s 
daným jménem neobsahuje v knihovně, použije se součástka ze schématu. V opačném případě se 
použije součástka v knihovně. Při modifikaci knihovny proto doporučuji přenést na druhý počítač i 
upravenou knihovnu.

Součástky  mohou  mít  texty  různě  zarovnané.  Zarovnávání  je  důležité  pro  úpravu  hodnot. 
Ukázky zarovnávání:

Při zarovnávání vlevo nedojde k rozhození textu, oba popisky začínají 
ve stejné vzdálenosti od schématické značky. Svislé zarovnávání zde 
nehraje roli, je nastaveno na střed.

Při  zarovnávání  na  střed  není  možné  nastavit  zarovnávání  popisků 
správně. Pokud změníte popisek, změní se i jeho levý a pravý okraj.

Pokud  však  součástku  otočíme,  bude  zarovnávání  chybné 
(pořád vlevo) a musíme ho nastavit na střed. 

Tedy  u  součástky  nerotované  ve  vertikální  poloze  a  umístění  textu  vpravo  od  součástky 
doporučuji nastavit zarovnávání vlevo a u součástky rotované v horizontální poloze s texty nad a 
pod součástkou, doporučuji nastavit zarovnávání na střed. To vše, aby schéma správně vypadalo :-)

 2.6 O  číslování součástek  

Pokud již máme celé schéma hotové,  a součástky nemáme očíslované (jě  většinou vytvářím 
schéma přímo v návrhovém systému a součástky nečísluji), je vhodné je automaticky očíslovat. K 
tomu slouží Nástroje/Očíslování nebo ikonka  (očíslovat součástky ve schématu). Zde si můžeme 
zvolit jestli chceme očíslovat celé schéma (projekt), nebo 
jen aktivní stránku. Dále můžeme ponechat již existující 
očíslování,  nebo  začít  od  znova.  Pokud  upravujete 
schéma  a  máte  již  navržené  DPS,  a  toto  budete  jen 
doplňovat  o  několik  součástek,  je  vhodné  očíslování 
zachovat, protože by se porušilo propojení mezi DPS a 
schématem (najednou by třeba R1 bylo R5 a celou DPS 
by bylo  třeba  překreslit  znovu).  Pokud  vytváříte  nové 
schéma, závisí na vás, ale je vhodné začít od znova. Další 
možností  je  vyčistit  očíslování  -  všechny  reference 
nastavit  na  ?  (U12 → U?).  Můžeme zde  zvolit  směry 
očíslování nebo volit násobek (R101, R1005). Například 
násobky  jsou  vhodné  pro  stránky,  kde  chceme  jasně 
vidět, že dané schéma patří k danému bloku.
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 2.7 ERC – kontrola elektrických chyb  

Abychom se vyhnuli zbytečným elektrickým chybám, jako zapojení výstupu do výstupu, nebo 
nezapojení vstupu (např.  u CMOS hradel),  zapomenuté napájení apod. je zde ERC – Electrical 
Ruler Check = kontrola elektrických pravidel. Kontrola se provádí pomocí menu  Nástroje/ERC 
nebo taky ikonkou  . Test ERC vytváří seznam chyb a varování. Po dvojím kliknutí na danou 
chybu se přímo dostaneme k chybě ve schématu.

Rovněž ve schématu lze kliknutím na chybovou šipku získat informace o chybě. Zde se jedná 
konkrétně o chybně navrženou schématickou značku, která má nespecifický vývod, proto došlo k 
hlášení chyb. Informace o chybě nebo varování lze nastavit v ERC kontrolní matici. 

Zde je  možno vidět,  že  vstup je možno zapojit  na vstup bez hlášení  chyby,  zatímco výstup 
propojený s výstupem zahlásí chybu. Pokud nezapojíme vstup bude se také jednat o chybu, ale 
pokud nezapojíme výstup, chyba nebude. Pokud spojíme cokoli s nespecifikovaným vývodem, bude 
ohlášeno varování.
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Podle toho, jak si ERC matici nastavíte bude probíhat kontrola. Schválně kdo zde najde špatné 
nastavení? ERC nemá vliv pro následné generování netlistu. 

 2.8 Export schématu do grafického zpracování  

KiCAD umožňuje exportovat schéma do nějolika formátů vhodných pro grafické zpracování. 
Soubor/vykreslit umožňuje export do formátů PostScript, PDF, HPLG, SVG, DXF, Clipboard. SVG 
je vhodné pro zpracování vektorovým grafickým editorem (zde doporučuji open source InkScape). 
Formát Clipboard zkopíruje vektorový obrázek do schránky. Tento vektoroký obrázek je možno bez 
ztráty kvality vložit do textového editoru (např. Libre Office [2]) nebo grafického editoru (Inkscape 
[3]).  Vektorový formát  je  na rozdíl  od bitmapy škálovatelný (zvětšitelný)  bez  ztráty kvality.  A 
nejhorší je, když někdo posílá schéma ve formátu JPEG v malém rozlišení. Proto je ideální pro 
dokumentaci vektorový formát – to říkám studentům pořád (omluvte to množství printscreenů v 
dokumentu :-)

Při vytváření souboru je možno napsat jméno souboru (pro jeden list) nebo pro celá projekt se 
soubory jmenují podle názvu stránky.
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Zde je ukázka zvětšeného vektoru a zvětšené bitmapy. Extrémní případ. 

 2.9 Generování netlistu  

Pro přechod do návrhu DPS je nutno vygenerovat netlist – seznam součástek a spojů. KiCAD 
umožňuje export do jiných návrhových i simulačních programů, jako je OrCAD, CadStar, Spice a 
pomocí rozšíření pomocí zásuvných modulů i další. Samotný KiCAD však obsahuje návrh plošných 
spojů.

Pro vygenerování netlistu stačí kliknout na ikonku , nebo Nástroje/Generovat netlist. V okně 
zvolíme  Pcbnew,  vybereme  formát,  klikneme  na  tlačítko  Netlist  a  soubor  uložíme.  Advanced 
format  souboru  má  jiný  formát  a  funguje  pro  vyšší  verze  ukládá  více  dat  s  možností  jejich 
pozdějšího  doplnění  bez  nutnosti  speciálních  úprav  souboru.  Přidává  jména  vývodů,  použitých 
knihoven, stránky ve schématu atd.
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 3 Editor schématických značek  
Pomocí vestavěného editoru můžeme vytvořit schématické značky. Pro schématické značky je 

nutno  dodržovat  některá  pravidla,  aby byl  účinný systém DRC a  aby propojování  nepřinášelo 
problémy. Pro vytvoření nové součástky, nebo modifikaci stávající, je nutno mít spuštěn program 
eeschema. V něm kliknutím na ikonu  spustíme editor. Vytvoříme novou součástku kliknutím na 
ikonku . Pokud chceme editovat již existující součástku, zvolíme knihovnu pomocí ikonky  a 
načteme  součástku  ikonkou  .  Třetí  možností  je  spustit  editor  schématické  značky  přímo  z 
programu eeschema pomocí pravého tlačítka myši a volby  Upravit součástku /  Upravit pomocí  
editoru knihoven.

Při volbě nové součástky se editor zeptá na jméno součástky (zde napíšeme typ, např. TS5A1066 
[4]), odkaz – referenci (pro integrované obvody U, pro rezistory R, pro kondenzátory C, atd.), počet 
částí na pouzdro (rezistor, dioda nebo kondenzátor má jeden, dvojitý operační zesilovat TL062 má 
dva,  74HC00  má  čtyři  hradla  a  tedy  čtyři 
schématické  symboly).  Dále  se  zeptá,  jestli  se 
má  vytvořit  DeMorgan  alternativní  symboly, 
jestli  budeme  vytvářet  symbol  napájení  (ten 
využijeme při tvorbě napájecích symbolů), jestli 
se nesmí přehazovat části v rámci pouzdra. Dále 
jestli  se  má  zobrazit  číslo  vývodu  –  u 
integrovaného obvodu budeme vyžadovat, ale u 
pasivní součástky – rezistoru, kondenzátoru apod 
je  to  zbytečné,  ale  někdy vhodné (relé,  filtry). 
Jestli  se  má  zobrazit  název  vývodu  –  u 
integrovaného  obvodu  budeme  vyžadovat 
(pokud se zrovna nejedná o operační zesilovač), 
ale u pasivních a diskrétních součástek zobrazení 
názvu vývodu nemá většinou smysl. A jestli se 
má  zobrazovat  název  vývodu  uvnitř  –  pro 
integrované obvody většinou ano.

Po odkliknutí se objeví prázdná plocha se jménem a referencí součástky překrytou přes sebe. Pro 
kreslení si zvolíme palcovou mřížku (dobře se počítají délky čar) o rozměru 50 mils. Menší mřížka 
by při rozmísťování vývodů byla problematická.

Dále  umístíme  vývody  podle  katalogového  listu.  Typ  vývodu  je  nutno  nastavit  podle 
katalogového listu, aby fungovalo správně DRC. Při umístění vývodu se zobrazí následující okno:
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Grafický styl volíme čáru, ale pro hodinové nebo negované vstupy můžeme volit příslušný styl 
podle potřeby. Většina vývodů je viditelná, některé nepřipojené není třeba zviditelňovat. Dále se 
nezviditelňují  napájecí  vývody hradel  a  operačních  zesilovačů,  což  může za  určitých  okolností 
způsobit problémy, ale zase to zjednodušuje zapojování. Je možno použít symboly importované z 
programu  Eagle  (nebo  při  kreslení  použít  stejný  styl),  kde  je  jako  samostatná  část  nakresleno 
napájení obvodu. Podobně rozmístíme ostatní vývody.

Nakonec  nakreslíme  pomocí  nástrojů  obdélník,  čára,  kružnice  další  grafické  části  prvku.  U 
integrovaného obvodu nejčasteji obrys. Pro kreslení grafických částí již můžeme zvolit jemnější 
mřížku a tak nakreslit i složitější schématickou značku. Záleží jen na nás jak si se schématickou 
značkou pohrajeme.

Dále  nastavíme  další  vlastnosti  součástky.  Kliknutím  na  ikonku   se  dostaneme  k  dalším 
vlastnostem součástky. Pro popis můžeme napsat „Analog switch“ (předpokládejme, že součástky 
dáme ke sdílení na internet a světovým jazykem je přeci jenom angličtina). Klíčová slova slouží pro 
vyhledávání součástky, zde napíšeme například „switch“. Do katalogového listu odkaz na PDF nebo 
HTML stránku výrobce  (nikoli  jen  vyhledávače  ALLDATASHEET.COM).  V našem případě  to 
bude „http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a1066.pdf“ [4].

Do alias napíšeme seznam schématických značek majících stejný tvar. V tomto případě jsem 
našel  jeden  obvod  se  stejným  zapojením,  ale  různými  parametry  a  jiným  označením,  obvod 
TS5A3166 .  Do seznamu pouzder napíšeme možná pouzdra,  ve kterých se obvod vyrábí.  Je to 
SOT23-5,  SC70-5  a  DSBGA-5.  Pouzdra  by  již  měla  existovat  pro  PCB  editor,  ale  lze  je  
samozřejmě vytvořit nebo přeřadit později.

KiCAD umožňuje do schématického symbolu zadat i další parametry. K tomu slouží ikonka . 
Zde je možno přiřadit dodavatele, kliknutí na „Přidat pole“ a doplnit například Distributor a WWW 
odkaz:

Nakonec součástku a knihovnu uložíme. Máme také možnost součástku přejmenovat provést 
úpravy a uložit pod jiným jménem.
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 4 Přiřazení pouzder součástkám  
K přiřazení pouzder před vstupem do DPS se požívá program CvPcb. Tento program můžete 

spustit  z  projektového  okna  KiCADu,  nebo  z  editoru  schématu  ikonkou   nebo  pomocí 
Nástroje/Assign component footprints.

V prvém případě si vybereme knihovny, které budeme používat. Není dobré vybírat všechny 
knihovny, protože budete mít obrovský seznam součástek. KiCAD v srpnové verzi 2012 stále ještě 
neumožňuje vybrat  pro přiřazování  jednotlivé knihovny a vše je zobrazeno v okně dostupných 
součástek.

Po  výběru  knihoven  začneme  přiřazovat 
footprinty (tvary součástek) k jejím referencím. 
Nejdříve  klikneme  na  součástku,  poté  na 
footprint a jestli je to ten pravý, tak dvojklikem 
potvrdíme. Abychom viděli, je-li to ten správný 
a  nemuseli  si  vše  pamatovat,  můžeme symbol 
zobrazit  pomocí  tlačítka.  V  okně  zobrazení 
soušástky vidíme součástku jak bude vypadat v 
editoru PCB. Abychom viděli její skutečný tvar, 
klikneme  na  ikonku  3D  .  Součástkou  je 
možno  otáčet.  Ne  všechny  součástky  mají 
definován svůj 3D tvar.

CvPcb  umožňuje  automatické  přiřazení 
součástek podle souborů s příponou EQU. Tento 
soubor  obsahuje  v  uvozovkách  hodnoty 
součástek  a  na  stejném  řádku  v  uvozovkách 
jméno  pouzdra.  Soubor  je  poměrně  snadné 
vytvořit z již hotové DPS pomocí tabulkového 
procesoru.

Při  manuálním  výběru  můžeme  volit  ze  3 
možností: zobrazení filtrovaného seznamu pro 
součástku,  kde  jméno  pouzdra  je  uvedeno 
přímo  v  knihovně  schématu,  zobrazení 

filtrovaného seznamu podle počtu pinů  a zobrazení nefiltrovaného seznamu (všech součástek 
ve všech knihovnách).

Dokumentaci k pouzdrům získáme kliknutím na ikonku .
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Poté, co máme všechny součástky přiřazeny k pouzdrům, uložíme soubor ikonkou  a CvPcb 
zavřeme.
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 5 Návrh DPS  
Pro návrh DPS slouží program Pcbnew, který můžeme spustit  z hlavního projektu KiCADu. 

Knihovny modulů již máme nastaveny z přiřazování pouzder. Nejdříve si načteme netlist pomocí 
ikonky  .  Okno,  které  se  objeví  automaticky 
nabídne soubor netlistu, který je přiřazen projektu. 
Můžeme zde však vybírat i jiný netlist. Kliknutím 
na tlačítko  Načíst aktuální netlist se načte netlist 
do editoru DPS. Nyní můžeme okno netlistu zavřít.

Jako  další  krok  nastavíme  v  návrhových 
pravidlech  vrstvy  (menu  Návrhový  pravidla  / 
Nastavení vrstev). Zde uvedená ukázka bude pro 
oboustrannou DPS s pokovenými otvory, součástky 
pouze na přední straně DPS, nepájivá maska chrání 
DPS z obou stran. Počet vrstev mědi nastavím na 2. 
Adves_Front (lepidlo)  mohu  nechat  zapnutou, 
PájPast_Přední (pájecí pasta) musím mít, protože 
budu používat SMT, SilkS_Front (potisk) nechám 
zapnutý, ať vidím potisk na DPS a to i v případě, 
mže  potisk  nebudu  potřebovat.  Přední  maska i 
Zadní  maska budou  zapnuty.  Vrstvy  mědi 
označené jako Zepředu a Zpět mohu přejmenovat 

a nechám jim parametr Signál. Pokud bych potřeboval vrstvu určenou pouze pro rozvod napájení, 
označím ji jako Napájení. SilkS_Back, SoldP_Back a Adhes_Back nechám vypnuté. PCB_Edges 
(ohraničení DPS) nechám vždy zapnuté.  ECO1, ECO2, Komentáře a  Kresby  závisí na potřebě 
dalších pomocných vrstev. Tyto vrstvy používám pro pomocné kreslení, nebo import přístrojové 
krabičky,  abych  věděl  kam umístit  díry,  kde  jsou  místa  pro  vysoké  součástky  apod.  Většinou 
Komentáře a Kresby nechávám zapnuté.

 5.1 Návrhová pravidla  

Návrhová pravidla  umožňují  nastavení  šířky spojů,  izolačních mezer  a  průchodek pro různé 
vodiče. Dále umožňují definovat různé třídy sítí. To je výhodné například pro napájení, pro které 
jsem v ukázce vytvořit třídu „Power“. Zde například výchozí šířka spoje bude  1 mm a průchodka 
bude  vrtána  na  průměr  1,5  mm.  Mikroprůchodky  používat  zatím  nebudeme,  protože  tato 
technologie má své opodstatnění u vícevrstvých, a hlavně složitých DPS. Do daných tříd je možno 
přemístit jednotlivé sítě (spoje) pomocí tlačítek <<<  a  >>>. Izolační mezera je dána technologií 
výroby a napětím mezi spoji. Například pokud bychom měli ve schématu napětí 230V, můžeme 
nastavit izolační mezeru 10 mm. Ale pozor na to, abychom při návrhu měli i související součástky s 
roztečí větší nebo rovnu nastavené izolační mezeře.
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V záložce  Globální návrhová pravidla můžeme nastavit  volitelné šířky spojů a průchodky,  ze 
kterých  si  při  návrhu budeme vybírat.  Je  nutno,  aby zde  a  v  třídách  šířky spojů  a  průchodky 
vyhovovaly minimálním povoleným hodnotám.
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Další  nastavení je potřeba provést pro velikost stránky. Většinou máme tiskárny a papír  A4. 
Nastavíme Soubor/Page settings  na  A4,  případně  můžeme vyplnit  parametry tiskového razítka, 
pokud budeme vyžadovat tisknout dokumentaci s KiCADu.

 5.2 Rozmístění součástek  

Po načtení netlistu se všechny součástky umístily do levého 
horního  rohu  obrazovky  a  vzájemně  se  překrývají.  Jejich 
výběr  by  byl  obtížný.  Pro  rozmístění  do  roviny  vybereme 
ikonkou  režim pouzdra. Pomocí kontextového menu (pravé 
tlačítko  myši)  vybereme  nabídku  Hromadné  přesunutí  a 
umístění/Přesunout  všechny  moduly.  Moduly  se  rozmístí 
tak,  aby  každý  ležel  osamoceně.  Levý  horní  roh  počátku 
umísťování je na místě kurzoru myši.

Nyní můžeme nakreslit obrys DPS. Nejdříve si zvolíme v horním menu mřížku (vhodné je 5 mm 
nebo 1 mm). Ikonkou   vybereme přidávání čáry nebo obdélníku a v horním menu zvolíme 
vrstvu PCB_Edges (hranice DPS).  Nakreslíme obrys  desky.  Ten může být  obdélníkového tvaru 
(nejčastější použití), ale může obsahovat i výřezy uvnitř a dokonce pomocí oblouků i zakulacení. 
Avšak pozor při výrobě – oblouky jsou mnohde se speciálním příplatkem.

Jako další krok umístíme na desku montážní díry. Kliknutím na ikonku  přidáme modul, který 
vybereme  procházením podobně  jako  při  umísťování  schématické  značky.  V levém sloupci  si 
vybereme  knihovnu  (na  obrázku  je  vybrána  „Díry“)  a  v  pravém sloupci  vybereme  součástku. 
Součástka se zobrazí v okně. Je možno současně zobrazit i 3D tvar součástky pomocí ikonky  
(ale to u díry nemá smysl :-).
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Nyní  díry  uzamkneme,  abychom  je  omylem 
nepřesunuli na jiné místo. Kliknutím na díru pravým 
tlačítkem  z  kontextového  menu  vybereme 
Uzamknout  modul.  Vidíme,  že  je  k  dispozici  také 
klávesová  zkratka  L,  tady  stačí  přejet  kurzorem  na 
díru a stisknout L.

Potom  lze  již  rozmísťovat  některé  součástky. 
Přemísťování  se  dělá  pomocí  zkratkové  klávesy  M 
(Move)  nebo  zdlouhavě  pravým  tlačítkem  myši. 
Orientace  součástky  se  mění  tlačítkem  R  (Rotate). 
Chci-li  umístit  součástku  na  druhou  stranu,  použiji 
tlačítko F. Typické otáčení ej o 90°, ale je možno ho 
změnit,  nebo  součástku  (dvouklik  nebo  tlačítko  E) 
upravit  a  nastavit  orientaci  po  desetinách  stupně. 
Pokud  máme  pevně  dané  rozmístění  některých 
součástek,  například  konektorů,  tlačítek,  nebo  LED 
diod,  umístíme  je  prvně  a  uzamkneme  je.  Pokud 
chceme použít asistovaného umístění použijeme volbu 
automaticky umístit modul nebo automaticky umístit 
všechny  moduly.  Tato  volba  je  dostupná  jen  při 

vybraném režimu pouzdra (ikonka   v horní liště). Ovšem výsledek za moc většinou nestojí, a 
autoplacer je v KiCADu poměrně pomalý.

Pokud máme současně otevřené schéma, kliknutím na součástku v editoru DPS se součástka 
vycentruje v editoru schématu. Můžeme tak jasně vidět, které součástky s daným blokem souvisí. 
(V programu OrCAD toto měli vyřešené lépe, vybraná součástka nebo spoj změnil barvu).

Pokud potřebujeme změnit schéma, můžeme schéma ihned upravit a znovu spustit netlist. Pokud 
jen  zaměňujeme  vývody,  nemusíme  spouštět  znovu  Cvpcb.  Pokud  přidáváme  nebo  měníme 
pouzdro, je vhodné Cvpcb spustit a úpravu provést.

V ukázce vidíme, že by konektory byly za sebou. Proto jsem otočil P2 ve schématu, kliknul na 
netlist ve schématu, tím došlo k update netlistu. V Newpcb jsem kliknul na netlist, načetl netlist a 
otočil konektor. Nyní je to tak, jak jsem potřeboval.

Pro  kreslení  spojů  doporučuji  nastavit  jemnější  rastr  než  pro  umísťování  součástek.  Většina 
vývodových součástek je v rastru 2,54 mm (jejich násobcích či  zlomcích).  Pokud máme hodně 
jemné SMD součástky, tak doporučuji rastr umísťování 0,254 mm nebo 0,5 mm a rastr kreslení 
0,127 mm. Ovšem pro umísťování metrických součástek (typicky pro konektory ARK na obrázku s 
roztečí 5 mm), je nutno zvolit metrickou rozteč, jinak konektory nebudou umístěny přesně.
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Při přesném umísťování součástek můžeme nastavovat nulový bod souřadnic pomocí mezerníku 
a  v  informačním řádku  dole  číst  pozici  kurzoru  (a  tedy i  středu  součástky).  Bohužel  všechny 
absolutní  souřadnice  v  KiCADu jsou  nastaveny  relativně  k  hornímu  levému  rohu  stránky.  Při 
dvojím kliku na součástku můžeme měnit  její  přesné umístění  a další  parametry.  Kvůli  tomuto 
nedostatku je někdy vhodné začínat DPS (zejména symetrickou DPS) v ose souřadnic a součástky 
umísťovat na pozice právě pomocí vlastností součástky, a poté, co je celý návrh hotov ho přenést 
dovnitř stránky (kvůli tisku).

Kromě  nastavení  souřadnic  (Poloha)  je  možno  vlastnosti  modulu  použít  k  nestandardnímu 
otočení (Orientace/Uživatelská). Někdy je třeba otočit součástku o 45°, tak zde zadáme číslo 450. 
Poté  rotace součástky otočí  o  90° již  otočené součástky (45°,  135°,  225°,  315°).  Side (strana) 
určuje, je li součástka umístěna na horní nebo spodní straně DPS.

Součástka  má  dále  atributy,  určené  pro  generování  souboru pro  osazovací  stroje.  Pokud je 
součástka označena jako Normálně + vložit, bude vždy na seznamu pro osazovací automat. Typické 
pro SMD součástky. Oproti tomu volba Virtuálně je vhodná pro prvky, které se fyzicky neosazují. 
Jedná se například o konektor vytvořený na DPS (ISA, PCI), nebo o anténu tvořenou plošným 
spojem. Atribut Normální se pak použije pro všechny ostatní vývodové součástky, co se neplácají 
(not place ;-) do pasty.

Další nastavení ohledně automatického přesunutí a umístění se týká jeho povolení, a povolení 
rotace. U rotací - pokud budou všude hodnoty 0, součástka zůstane orientována jak byla. Pokud 
bude o 180° hodnota 10, autoplaceru nebude vadit otočení této součástky. Pokud je hodnota něco 
mezi tím, bude se autoplacer snažit součástku neotáčet a když to nejde tak ji otočí. Pozice značí jak 
preferujeme otáčení. Totéž platí o 90° otáčení. Například u některých IC (SOIC) nechceme otáčení 
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o 90°, protože víme, že výrobek bude osazován vlnou a mohl by nastat  problém se stíny nebo 
můstky.

Local settings bude probráno v kapitole o vytváření modulů.

V záložce Nastavení 3D je možno přiřadit jeden nebo více 3D tvarů pro danou součástku. Tvary 
je možno zvětšovat,  posouvat a rotovat přímo v tomto okně,  což je použitelné,  pokud je jedna 
součástka nakreslena a mění se jen její rozměr. Avšak kvůli pohodlnosti je lepší danou součástku 
přímo ve  3D editoru  uložit  ve  více  rozměrech.  Otázka  je,  proč  přidávat  dva  nebo  více  tvarů. 
Například  máme  nasunovací  konektor  a  chceme  vidět,  jak  bude  DPS vypadat  bez  nasunutého 
konektoru  nebo  s  nasunutým konektorem.  Další  možností  je  krabička  s  krytem a  bez  něj.  SD 
konektor bez SD karty, se zasunutou SD kartou a se zasouvanou SD kartou (maximální rozměr).  
Tak lze snadno pohlédnout, jestli se to někde nepřekrývá s jinými součástkami.

 5.3 Kreslení spojů  

Spoje kreslíme pomocí  ikonky   (přidat  spoje).  Pokud potřebujeme vytvořit  průchodku na 
jinou vrstvu, zvolíme ji v době kreslení spoje, pomocí příslušné klávesové zkratky. Jiná možnost je 
přidat průchodku pomocí nabídkového menu myši, a poté zvolit příslušnou vrstvu (u vícevrstvých 
desek  je  vrstvu  třeba  volit,  u  dvouvrstvých  desek  je  po  přidání  průchodky  vrstva  změněna 
automaticky. Při kreslení můžeme použít tlačítko  režimu zobrazení s vysokým kontrastem. To 
způsobí, že všechny ostatní vrstvy budou zobrazeny v šedivé barvě, a jenom vybraná vrstva v barvě 
nastavené.

Při práci se mi osvědčilo se zaměřit na určitý blok schématu. Zde umístit několik součástek, 
propojit je a pak přidávat další součástky a zase propojovat dokud není deska úplně naroutovaná.

V průběhu umísťování součástek, ale i na závěr je možné výslednou DPS prohlédnout ve 3D 
prohlížeči (Pohled/3D Display), jak bude výsledek vypadat. To je výhodné například když máme 
definovanou krabičku, ve které bude DPS umístěna, a je nutno dodržet rozměry na výšku v určitých 
místech. Ne všechna pouzdra mají 3D tvar. 3D tvar lze však nakreslit.

Pokud má součástka vývody navíc, které nejsou ve schématu a potřebujeme je připojit (např. na 
zem), tak to pomocí kreslení se zapnutým DRC nejde. Aby bylo všechno OK, stačí kliknout na 
vývod  součástky  a  upravit  jeho  vlastnosti.  Do  políčka  Net  name napsat  název  sítě  (GND)  a 
normálně propojit v DRC režimu. Avšak toto nastavení se smaže při načtení netlistu, a je ho před 
DRC v hotové DPS přiřadit manuálně.
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Poté, co máme DPS nakreslenou doporučuji spustit DRC – Nástroje/DRC . Pokud je všechno 
v pořádku, nevypíší se žádné chyby a seznam nezapojených spojů bude prázdný. V případě chyby je 
možno na danou chybu kliknout, okno DRC se zavře a kurzor se přenese na na místo chyby. Chyby 
jsou označeny šipkou.
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 5.4 Zóny  

Po odstranění všech chyb je možno podle potřeby vytvořit zóny – rozlití  mědi.  Rozlití mědi 
slouží jako stínění a také jako lepší vodič, pokud ho spojíme s rozvodem napájení. Rozlití mědi 
nespojujeme se signálním vodičem (snad bychom chtěli vytvořit anténu :-). Nastavíme si vhodnou 
mřížku (typicky nastavuji 1 mm). Klikneme na ikonku  přidat vyplněné oblasti. Dále klikneme 
na první bod okraje zóny. Okraj zóny by neměl být totožný z okrajem DPS, měl by být o něco dále, 
zejména u vícevrstvých DPS by to mohlo činit výrobní a funkční problémy (proto odsazuji okraj 1 
mm od okraje DPS). Objeví se okno vlastnosti zóny.

Zde vybereme vrstvu na které chceme vytvořit rozlití mědi, vybereme síť spojenou s rozlitím 
mědi (typicky GND, někdy VCC či jiné napájení). Izolační mezera udává odstup mědi od vodičů 
(pokud není na dané třídě spoje je definováno více). Minimální tloušťka udává tloušťku šrafovacích 
čar. Spojení plošky s rozlitou mědí je možno pomocí teplotního profilu – kde je použito nastavení 
termálního reliéfu, solid – plného spojení a žádné – bez propojení s ploškou (na ukázce je ploška 
propojena se zemí zřejmě v jiné vrstvě).

Termální reliéf Solid Žádné

Pro nastavení termálního reliéfu máme Antipad clerance, což je odstup rozlité mědi od plošky a 
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Spoke width, což je šířka spojovacího vodiče se zemí.

Priorita (Priority level) určuje, která zóna bude v dané vrstvě rozlita v případě, že se více zón 
překrývá v dané vrstvě (zkrátka - která to vyhraje).  Počet segmentů určuje kvalitu výstupu (tedy 
také  ovlivňuje  dáno  rychlost  překreslování,  velikostí  generovaného  Gerber  souboru).  Většinou 
volím kvalitnější - 32 segmentů. Zkosení obrysu znamená že můžu kreslit libovolně nebo jenom v 
násobcích 45°, což je většinou co potřebuji. Ale někdy mám DPS s nestandardními úhly pro obrys 
(např.  DPS do kulaté  krabičky a  potřebuji  jiné  úhly než  45°.  Styl  obrysu mi  nabízí  možnost 
virtuálního zobrazení při při nevyplněné oblasti. Šrafované čáry nebudou v Gerber souboru ani na 
tiskárně vidět, je to jen pro naši informaci. 

Pokud potřebujeme, aby se se určitá oblast nevyplňovala, je 
možno nakreslit zónu se stejnými parametry uvnitř zóny. Avšak 
zóna musí mít vyšší prioritu. V případě, že zóna bude mít stejnou 
prioritu,  tak  se nevytvoří,  nebo se při  překreslování  zón sama 
smaže.

Když máme zóny nakresleny, můžeme zóny vyplnit. K tomu 
slouží  při  výběru  zóny  pravé  tlačítko  myši  a  Vyplnit/znovu 
vyplnit všechny zóny. Nebo rychleji pomocí DRC kdykoliv.

 5.5 Potisk  

Nyní už je deska funkčně navržená. Zbývá 
už  jenom  rozmístění  potisku  (SilkS  =  silk 
screen).  Vypneme  všechny  vrstvy  mědi  a 
necháme  jenom  vrstvu,  která  je  na  stejné 
straně  jako  potisk,  který  budeme  upravovat. 
Dále  vypneme  zobrazení  skrytých  textů  – 
hodnoty se na potisku nezobrazují. 

Pokud  je  každý  text  jinak  veliký, 
použijeme  hlavní  menu  Úpravy/Reset 
Module  Field  Sizes.  Pro  SMD  používám 
výšku  i  šířku  znaku  nastavenou  na  1  mm, 
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někdy  v  opravdu  „hustých“  aplikacích  i  0,8  mm.  Nesmíme  však  zapomínat  na  technologické 
možnosti výroby, takže text vysoký 0,2 mm bude v praxi vypadat jako tečka, nebo vůbec nebude na 
DPS vytvořen.

Pomocí move a rotate (klávesy M a R) můžeme přesouvat a rotovat reference modulů. Reference 
by se samozřejmě neměla překrývat s jinou referencí, čárami, vodivými ploškami, testpointy a měla 
by být na nepájivé masce. U referencí je důležité, aby se vztahovali k dané součástce a bylo z toho 
jasné ke které součástce patří.  Pokud to nejde zajistit,  pomůžeme si vykreslením čáry ve vrstvě 
potisku. Není vhodné dávat nápis tak, aby byl napůl na vodiči a napůl mimo vodič. Může to blbě 
držet při výrobě (zejména malé a tenké nápisy) a taky to blbě vypadá. Ale mnohdy se to nedá. Je-li 
to však možné snažím se dávat nápisy buďto na měď nebo na prázdné místo.

Do vrstvy potisku se také přidává popis vývodů konektorů (zde +, D, A, -, ...), symboly šroubků 
(pro fajnšmekry), název DPS, datum nebo verze, název firmy, apod.

Totéž můžeme učinit pro BOTTOM vrstvu, v případě, že máme součástky zespodu.

 5.6 Osazovací plán  

Osazovák slouží pro snadnou orientaci osoby osazující prototyp DPS. Pokud by bylo osazování 
automatem, ani  bychom tento druh osazováku dělat  nemuseli.  Vypneme všechny vrstvy,  plošky 
součástek,  průchodky,  lepidlo,  ECO vrstvy a  kresby.  Někdy můžeme nechat  zadní  plošky,  to  v 
případě,  že  máme součástky jen z  vrchní  strany a  osazovák může být  přehlednější.  Zbude jen 
viditelný potisk. Potom zobrazíme skrytý text.  Pomocí move a rotate (klávesy M a R) umístíme 
jednotlivé texty.

Nyní jde o to, jak osazovák vytisknout. Tisk samotný (verze srpen 2012) neumožňuje vytisknout 
osazovák! Skryté texty není možno vytisknout. Dále by bylo vhodné osazovák použít k dalšímu 
zpracování a publikaci do dokumentu (např. OpenOffice). Proto použijeme export DPS do gerber 
souboru a z toho už můžeme vytvářet další vektorovou grafiku (např. SVG). Viz. kapitola Výstupy 
pro výrobu. 
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 5.7 Výstupy pro výrobu  

Použijeme Soubor/Plot a objeví se okno, kde si vybereme výstupní adresář. Vybereme všechny 
vrstvy mědi, případně lepidlo a pájecí pastu pro výrobu šablony, potisky desky, masky a okraje 
desky. Odkazy listů nebudeme potřebovat a plošky rovněž nebudeme dávat do vrstvy potisku.

Pokud děláme podklady pro výrobu nebudeme ani kreslit hodnoty modulů do vrstvy potisku. 
Pokud však děláme osazovák, tato volba je pro nás podstatná a musí být  zaškrtnuta, stejně je na 
tom i volba další texty modulu a neviditelné texty. Reference pravděpodobně budeme chtít vidět na 
DPS. Někdy potřebujeme, aby maska nekryla průchodky a průchodky se prolily cínem při HALu. V 
tom případě volíme Nepřikrývat průchodky.

V možnostech Gerberu je vhodné mít zaškrtnuty všechny možnosti. Důležité je Vyloučit vrstvu 
okraje z jiných vrstev, aby nám až na okraj nešlo rozlití mědi nebo potisk a Vyloučit nepájivou 
masku z potisku, aby potisk nešel za nepájivou masku. Avšak u generování osazováku tuto volbu 
necháme nezaškrtnutou, protože u osazováku chceme všechny informace.

Tabulka nastavení pro podklady pro výrobu, osazovák a dokumentaci.

Volba dialogu Výroba DPS Osazovák Dokumentace

Zepředu Nutné Možné Ano

Zezadu Nutné Možné Ano

Adhes_Front Ano Ne Ne

Adhes_Back Ano Ne Ne

Pájecí pasta zepředu Ano Ne Ne

Pájecí pasta zezadu Ano Ne Ne

SilkS_Front Ano Nutné Nutné

SilkS_Back Podle potřeby

Přední maska Ano Ne Ne
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Zadní maska Ano Ne Ne

Kresby Ne Ne Ano

Komentáře Ne Možné Ano

ECO1 Ne Možné Možné

ECO2 Ne Možné Možné

PCB edges Nutné Nutné Nutné

Kreslit odkazy listů ve všech vrstvách Ne Ne Ne

Tisknout plošky na vrstvě potisku Ne Ne Ne

Kreslení hodnot modulů na vrstvě potisku Ne Nutné Ano

Kreslení referencí modulů na vrstvě potisku Ano Nutné Ano

Tisknout další texty modulů na vrstvě potisku Ne Možné Ano

Kreslit neviditelné texty na vrstvě potisku Ne Ano Ano

Nepřikrývat průchodky Podle potřeby

Použít správné přípony souboru Ano Ano Ano

Vyloučit vrstvu okraje PCB z jiných vrstev Nutné Ano Ano

Subtract soldermask from silkscreen Nutné Ne Ne

Použít pomocnou osu jako počátek Většinou nepodstatné, doporučuji Ano

Až nastavíme parametry,  potom klikneme na  tlačítko  kreslit,  případně vygenerujeme soubor 
vrtání. Je vhodné si vytvořit zvášť adresáře pro výrobu DPS, osazení a případně pro dokumentaci.

Pro  osazovací  automat  můžeme  generovat  soubor  pozic  pro  osazování.  K  tomu  slouží 
Soubor/Fabrication Outputs/Modules Position (.pos) File.

 5.8 Soubor pro vrtání  

Vrtání je dostupné z dialogu generování gerber souborů (soubor/plot) pomocí tlačítka Generovat 
soubor vrtání.  Pro potřeby výroby v Česku (firmy pro výrobu DPS) budou jednotky vrtání  v 
milimetrech, použijeme desetinný formát. Počátek vrtání musí být nastaven stejně, jako generování 
GERBER souborů.  Tedy pokud jsme při  generování souborů zvolili  absolutní souřadnice,  i  zde 
bude počátek vrtání  absolutní.  Při  generování  se generují  dva typy souborů: název.drl  a název-
NPTH.drl.  První soubor obsahuje klasické prokovené díry a druhý soubor (Not Plated Through 
Hole) obsahuje díry bez prokovení. Ty se používají na různé mechanické ukotvení prvků, kde by 
prokovení vadilo a zabíralo by třeba místo na DPS.
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List vrtání je určen pro ruční vrtání, pokud bychom si chtěli vyrábět DPS doma. Podle potřeby 
můžeme list vrtání vyexportovat do požadovaného vektorového formátu, a ten pak vytisknout na 
tiskárně. Výsledkem je obrázek s rozpiskou děr, podle které snadno vyberete vrták pro požadovanou 
díru. Samozřejmě, že footprinty vytváří mnoho lidí a je tedy velké množství děr, lišících se jen o 
jednu desetinu. Mnohdy stačí zauvažovat, zda by šlo tyto díry vyvrtat jedním vrtákem.

Zpráva o vrtání nám dává informaci, kolik je děr a jakým průměrem vrtáku. Osu Y pro výrobu u 
externí firmy nedoporučuji obracet. Podle potřeby si to ve firmě obrátí sami, protože zpracovávají 
soubory tak jak jsou. Ale, když děláte vlastnoručně vyráběnou jednostrannou DPS, zase tuto volbu 
bude nutno zaškrtnout. U oboustranné vlastnoručně vyráběné DPS to záleží na tom, kde máte více 
spojů.
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KiCAD nejlépe  zvládá  generování  výstupů  do  GERBER souborů,  které  poté  mohu  pomocí 
programu GERBV převést na jiný vektorový formát (např. SVG) a dále používat pro dokumentaci.

 5.9 Seznam součástek  

Seznam součástek se generuje z programu Pcbnew pomocí Soubor/Fabrication Outputs/Soubor 
BOM. BOM znamená Bill Of Materials. Výsledkem je CSV soubor (data oddělená středníky) pro 
zpracování v tabulkovém procesoru:
"ID";"Určovatel";"Pouzdro";"Množství";"Určení";"Tisk rohového razítka";
1;"D6";"L-BARG";1;"BARGRAF";;;
2;"J2";"USB_B";1;"USB1x90B_PCB";;;
3;"U7";"TQFP_64";1;"PIC24FJ128GB106";;;
4;"C3";"SuperCap-0.1F/5.5V";1;"E100G/5.5V";;;
5;"Q1";"SOT23GDS";1;"IRLML6402";;;
6;"U1";"SOT23-5";1;"MCP9800";;;
7;"U3";"SOT23-5";1;"NCP1400A";;;
8;"U2";"SOG8";1;"LE33";;;
9;"U6";"SOG8";1;"MCP6002";;;
10;"U5";"SOG14";1;"MCP6004";;;
11;"D5";"SOD80";1;"BAT46SMD";;;
12;"D2,D4,D3";"SOD123";3;"MBR0520LT1_SMD";;;
13;"L1";"SMT43";1;"TL.SMT43_22uH";;;
14;"J3";"SIL-5";1;"ICSP_PIC_CONN5";;;
15;"R2,R5";"r_1206";2;"22R";;;
... a tak dále

Takovýto soubor tedy otevřeme pomocí tabulkového procesoru (např. OpenOffice Calc nebo MS 
office Excel) a upravíme do přijatelné podoby, vhodné pro seznam součástek:

 5.10 Další užitečné funkce  

Úpravy / Global deletions – smazání objektů splňujících nastavení.

Úpravy /  Uklidit  spoje  a průchodky –  smaže přebytečné  průchodky,  nedokončené spoje  a 
sjednotí segmenty spojů, které nelze jednoduše jednoduše posouvat (např. Pomocí „D – táhmout 
segment, zachovat sklon“).

Úpravy / Zaměnit vrstvy – umí změnit jednu vrstvu za druhou. Prakticky nevyužijeme, jen v 
případě, že DPS navrhneme chybně, je možno to všechno otočit. Výhoda je pro změnu vnitřních 
vrstev u vícevrstvé DPS.

Pohled /  Seznam sítí – když potřebujeme zobrazit  některou označenou síť,  jako VCC nebo 
GND. Po kliknutí se síť projasní.

30

Množství 1 Hodnota Pouzdro Určovatel
1 BARGRAF L-BARG D6
1 USB1x90B_PCB USB_B J2
1 PIC24FJ128GB106 TQFP_64 U7
1 E100G/5.5V SuperCap-0.1F/5.5V C3
1 IRLML6402 SOT23GDS Q1
1 MCP9800 SOT23-5 U1
1 NCP1400A SOT23-5 U3
1 LE33 SOG8 U2
1 MCP6002 SOG8 U6
1 MCP6004 SOG14 U5
1 BAT46SMD SOD80 D5
3 MBR0520LT1_SMD SOD123 D2,D4,D3
1 TL.SMT43_22uH SMT43 L1
1 ICSP_PIC_CONN5 SIL-5 J3
2 22R r_1206 R2,R5

... A tak dále



 6 Editor tvarů součástek  
Tvary součástek (footprints) se v programu KiCAD nazývají moduly. Velkou výhodou je, pokud 

výrobce  v  katalogovém listu  přímo uvádí  tvar  na tisku  na  DPS.  Moduly můžeme upravovat  z 
editoru Pcbnew kliknutím na ikonku . 

Příklad uvedu na LCD displeji, který se dá koupit v TME pod označením LCD30 [5]. Výrobce 
neuvádí  tvar  tisku,  ale  obsahuje  dokonale  zdokumentovaný  displej  co  do  rozměrů  (někdy  je 
dokumentace k součástce tak špatná, že některé rozměry je nutno odměřit z PDF pomocí pravítka). 
Vytvoříme  nový  modul  kliknutím  na  ikonku  .  Součástku  pojmenujeme  LCD30.  Vybereme 
mřížku, ve které máme umístěny vývody. Pro vývodové integrované obvody a mnoho konektorů je 
to 2,54 mm, ale pro nové SMD IO a konektory s malou roztečí se používá milimetrová mřížka (0,5 
mm).  Rozteč  mezi  vývody  je  2,54  mm,  ale  vývodů  je  v  řadě  sudý  počet  nastavíme  mřížku 
poloviční, tedy 1,27 mm. To proto, abychom měli součástku umístěnou ve středu. Pokud máme 
druhý rozměr (y) v nestandardní míře, nebo je rozteč celá nestandardní (ani mm ani mils), můžeme 
využít  uživatelsou  mřížku,  kde  pro  osu  X  a  pro  osu  Y  nastavujeme  mřížku  zúvlášť 
(Úpravy/Rozměry/User Grid Size). Vývod č.1 si spočítáme, že leží na souřadicích X = 27,94 / 2 = 
13,97  a  Y =  33,02  /  2  =  16,51.  Protože  začneme  kreslit  horním levým rohem (stejně  jako  v 
datasheetu), budou obě souřadnice záporné (tedy -13,97 a -16,51). 

 

Kliknutím na ikonku  (přidat plošky) přejdeme do režimu přidávání vývodů). Nyní klikneme 
na  vypočítanou  souřadnici  prvního  vývodu  (-13,97  a  -16,51).  Dojde  k  přidání  vývodu,  a  to 
takového, jaký byl naposledy použit. Protože vývod nejspíše vyhovovat nebude, odejdeme z režimu 
přidávání plošky (klávesa Esc) a dvojím kliknutím na plošku ji upravíme.  Pad number je číslo 
plošky. Někdy mají součástky plošky místo čísel pojmenovány (například tranzistor CBE, dioda AC 
apod.), takže zde píšeme místo čísel ono pojmenování.  Net name nás nyní nezajímá, necháme ho 
nevyplněné, protože je stejně vyplněn netlistem. Pad type určuje typ plošky.

• Through hole je standardní typ plošky pro vývodovou součástku, díra je prokovená, pokud 
se jedná o dvou a vícevrstvou DPS. Ploška se nesmí překrývat s jinou ploškou v žádné 
vrstvě. Součástka se neosazuje do pájecí pasty.

• SMD je určena pro SMD součástky. Ploška nemá díru, může být jen na straně TOP nebo 
BOTTOM a může se překrývat s ploškami a spoji v jiných vrstvách.

• Connector nepředstavuje součástku, ale konektor na DPS, který se vytvoří vedením spojů a 
celá DPS se zastrčí do konektoru na jiné desce (např. PCI karta)
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• NPTH,  Mechanical je  díra  bez  prokovení  a  měděné  plošky  v  okolí.  Používá  se  pro 
mechanické  díry,  aby  nezabíraly  mnoho  místa.  V těsné  blízkosti  NPTH  díry  se  raději 
vyhněte vedení spojů.

Pro náš případ použijeme Through hole. Pozice X a Y je pozice díry. V případě, že máme jeden 
vývod, který není v mřížce, lze takto snadno upravit jeho pozici vzhledem ke středovému bodu 
součástky.  Shape je  tvar  vývodu.  Může být  kruh,  ovál,  obdélník,  lichoběžník.  Velikost  X a  Y 
definují rozměry plošky.

Pro  vývod  č.1  je  zvykem používat  odlišný  tvar  plošky.  V našem případě  pro  první  vývod 
použijeme obdélník s rozměry X = 1,5 mm a Y = 3 mm. Orientaci necháme na 0°. Je možno vybrat 
z násobků 90° nebo z násobku 0,1° vypsaného dole. Shape offset udává posun plošky vzhledem k 
jejímu středu, ve kterém je obvykle díra. To se hodí například pro obvod v pouzdře PENTAWATT 
nebo ZIP, pokud vyžadujeme dobré držení pouzdra při jednostranné DPS.

Pro díru můžeme mít dva  tvary – kruhovou a ovál. Ovál vyžaduje frézování a používá se pro 
větší díry, většinou pro uchycení mechanických dílů jako jsou chladiče. V praxi se oválu snažíme 
vyhnout. Ne mnoho firem to umí vyrobit pro malé díry.

Vrstvy  mědi lze  vybrat  všechny,  zepředu,  zezadu  a  žádné.  Pro  náš  případ  běžné  díry  se 
automaticky vybralo obě. Pro SMD se používá zepředu a pro NPTH se používá žádné.

Dále lze vybrat ostatní technické vrstvy, které mají být pro plošku definované. Protože je díra 
prokovená a pájecí ploška je z obou stran, je vhodné definovat přední i zadní masku. Pro SMD bude 
jen přední  maska.  Vývody skrz díru se do pasty neosazují,  tato  pro SMD bude pasta  zepředu. 
Zvláštní typ plošky pak představuje ploška pro lepidlo. Je to neelektrická ploška, která obvykle 
nemá měděnou vrstvu a nemá definovanou masku, zato má definováno lepidlo zepředu. Slouží pro 
nanášení lepidla sítotiskem a součástky se na něj pak přilepí při osazování. Pak to obvykle projde 
vlnou součástkami dolů.

V lokálním nastavení můžeme přepsat standardní odstupy izolačních mezer. Například u plošky 
co bude typicky připojována na rozlitou zem a sama součástka má nízký tepelný odpor (typicky 
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ukotvení chladiče, cívky s velkým průměrem vodiče) je vhodné přepsat termální reliéf za větší. 
Oproti tomu součástka, která bude DPS potřebovat jako chladič (výkonové SMD tranzistory, SMD 
zdrojové IO) je vhodné zvolit SOLID termální reliéf – tedy rozlití mědi se propojí s ploškou (pokud 
je na stejném potenciálu). Obrázky viz. kapitola zóny.

Další plošku vytvoříme podobným způsobem, avšak ploška nebude 
obdélník, ale bude ovál. Ostatní plošky přidáváme pouze klikáním na 
pozice při volbě přidat plošky.

Nyní můžeme nakreslit obrys součástky do potisku. Vybereme si 
metrickou mřížku 0,25 mm a klikneme na ikonku   (přidat obrys 
nebo  mnohoúhelník).  Dále  nakreslíme  obrys  podle  vypočtených 
souřadnic.

Pokud vyžadujeme, aby některá čára byla v jiné vrstvě, dvakrát na 
ni klikneme, nebo pomocí pravého tlačítka myši zvolíme její úpravy. 
Větsinou toho není potřeba a obrysy součástek by měly být  jen ve 
vrstvě potisku, ale z buď z dokumentačních důvodů nebo z výrobních 
to jde. Příkladem může být vytvoření plošky pro pryžové tlačítko (najdeme v dálkovém ovládání), 
kde na SMD plošku připojujeme vodiče (motiv tisku) a masku.

Poté,  co máme nakresleny obrysy součástky přesuneme texty reference  (LCD30) a  hodnoty 
(VAL**) do vhodného místa. Reference by měla být vidět i při zapájené součástce, takže musí být 
mimo  součástku.  Zato  hodnota  nebude  viditelná  a  může  být  i  uvnitř  součástky.  Aby  byla 
neviditelná, editujeme ji (dvojklik) a vybereme ji jako skrytou. Při vytváření knihoven je vhodné se 
držet jednou zadaných rozměrů textu, které se nejlépe osvědčí v naší technologii. Rozměry každého 
textu lze upravit v jeho editaci jak v knihovně, tak později při návrhu DPS.

Součástku  můžeme  uložit  do  již  existující  knihovny  (vybereme  knihovnu   a  součástku 
uložíme) nebo vytvoříme novou knihovnu i se součástkou . Ovšem při vytvoření nové knihovny 
se  knihovna  neobjeví  v  přidaných  knihovnách,  knihovna  se  musí  přidat  ručně  v  editoru  DPS 
Pcbnew.

Nakonec  můžeme  doplnit  ještě  další  parametry  součástky 
kliknutím na ikonku  , a přidat dokumentaci, klíčová slova. Dále 
nastavíme  ve  vlastnostech,  jedná-li  se  o  vývodovou  součástku 
(Normální),  SMD  součástku  (Normálně  +  vložit)  nebo  virtuální 
součástku,  např.  Konektor  tvořený  DPS  (Virtuálně).  To  je  pro 
osazovací  automat.  Pro  speciální  případy lze  rovněž  pro  všechny 
vývody nastavit izolační mezery. Naposledy přidáme 3D tvar (pokud 
existuje) a na součástku se podíváme ve 3D. Někdy je třeba upravit 
otočení,  rozměry  a/nebo  posunutí  součástky,  aby  seděla  ve 
vývodech.

 6.1 Další užitečné funkce  

Pro  změnu  středu  součástky  použijeme  Umístit/Anchor.  Je  vhodné  předtím vybrat  vhodnou 
mřížku, protože souřadnice jsou počítány vždy od středu počátečního bodu mřížky. Ten lze také 
přemístit,  aby  se  něco  lépe  počítalo.  Střed  součástky  se  používá  pro  osazování  osazovacím 
automatem. Rovněž funguje klávesa mezerník pro relativní souřadnice.

Kliknutí  pravým tlačítkem myši  na  vývod  se  objeví  menu.  V něm je  možnost  Exportovat 
nastavení  plošek.  To  znamená,  že  tato  ploška  bude  vzorem pro  nově  vytvářené  další  plošky. 
Nastavení nových plošek znamená, že ploška bude nastavena podle posledního vzoru.  Obecné 
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nastavení plošek umožňuje změnit vzor a pak ho aplikovat na ostatní plošky podle výběru. To je 
vhodné  pokud  nadefinujete  plošky  špatně,  nebo  vytváříte  novou  součástku,  u  které  úmyslně 
zvětšujete velikost plošek.  Příklad: konektor ARK500 lze montovat na oboustrannou prokovenou  
DPS s poměrně malou velikostí plošek. Prokovení DPS je velmi pevné a konektor se neurve. Ale  
pokud bychom tento konektor chtěli použít na jednostrannou DPS, pravděpodobně se urve, a proto  
vytvoříme jinou verzi s většími ploškami. A k tomu je ideální funkce obecné nastavení plošek. Mohli  
bychom samozřejmě používat tvar s většími ploškami i pro vícevrstvé DPS, ale tam bychom přišli o  
možnost táhnout spoj mezi ploškami a připravili bychom se o prostor na spodní straně DPS.

Kliknutí pravým tlačítkem myši na čáru je možno měnit její souřadnice, tloušťku a její vrstvu. 
Ale je možno provést také hromadnou změnu všech čar – tloušťky a vrstvy.

V horní  liště  je  ikonka „zkontrolovat  modul“,  ale  ta  v  době psaní  tohoto  textu  ještě  nebyla 
funkční. Tak snad v příští verzi bude.
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 7 Integrovaný prohlížeč gerber souborů  
KiCAD obsahuje prohlížeč gerber souborů vytvořených pro výrobu. Vždy před odesláním do 

výroby  je  vhodné  si  prohlédnout  výsledné  gerber  soubory.  Prohlížeč  umožňuje  kromě  gerber 
souborů importovat i vrtačku (drl soubory). Jednotlivé vrstvy je možno zviditelňovat.

Díky programu Gerber  můžete  přijít  na  jednu častou  chybu.  Pokud máte  nakresleny obrysy 
součástek příliš blízko k ploškám, nepájivá maska je odstraní,  nebo se stanou pro výrobu příliš 
tenkými  (nepůjde  je  technologicky  vytvořit).  Proto  v  programu  Pcbnew  nastavíme 
Preferences/Rozměry/Pads Mask Clearance na menší hodnotu izolační mezery masky. Bohužel by 
bylo ideální překreslit obrysy součástek, technologicky správně to není. Pod 0,1 mm bych raději 
nechodil (zejména když vezmete do úvahy tolerance potisku nanášeného přes šablonu, sítotisk u 
SMD ani neuvažuji). Poté je třeba znovu načíst gerber soubory.

Dobrou vlastností je, že umožňuje exportovat z gerber souborů do programu Pcbnew, tedy do 
návrhu  DPS.  Pokud máme nakreslenou DPS v  jiném programu,  a  máme vygenerované gerber 
soubory, stačí načíst gerber soubor a vygenerovat ho. Je možno si zvolit, že například obrys DPS 
bude obrys DPS a potisk se převede do vrstvy ECO1, čímž zajistíme stejné rozmístění součástek. 
Vrstvu ECO1 pak můžeme zobrazit nebo později samostatně vymazat.

Ukázka: Někdo nakreslil DPS v programu Eagle a vygeneroval Gerber soubory. Máme použít  
stejnou DPS, která je již odzkoušena a která je dosti složitá, abychom ji kreslili ručně.

1. Naimportujeme gerber soubor ohraničení.

2. Soubor/Export to Pcbnew, vybereme jméno a dáme otevřít.

3. V dialogu klikneme na vrstvu obrysů (mill.gbr) a převedeme ho na PCB edges.  Ostatní  
vrstvy jsou nepoužité, proto je nemusíme nastavovat.
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4. Spustíme Pcbnew a připojíme DPS. Soubor/Připojit desku

5. Uložíme výsledný soubor pod standardním jménem souboru pro náš  
projekt. Jméno je automaticky vytvořeno při prvním spuštění Pcbnew  
v projektu.
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 8 Program Gerbv  
Program  Gerbv  [6]  je  vhodný  pro  prohlížení  gerber  souborů  a  jejich  konverzi  k  dalšímu 

zpracování. Je open source a funguje pod systémy Linux i Windows. Pomocí tohoto programu je 
snadné konvertovat Gerber soubory do jiných vektorových formátů – PDF, SVG, POSTSCRIPT, 
jiných  gerber  souborů  nebo  rastrového  PNG.  Jak  jsem  psal  v  předchozích  kapitolách,  je 
nejvhodnějším formátem pro další zpracování vektorový formát.

Program  Gerbv  používám  především  pro  tvorbu  dokumentace.  V  ukázce  popíšu  příklad 
vytvoření osazovacího plánu pro ruční osazení:

1. Pomocí tlačítka  +  přidám potřebné vrstvy Gerber souborů. Mohu je přidat všechny.

2. Nastavím barvu pozadí bílou (View/Change background color)

3. Nastavím viditelnost vrstev PCB_Edges (ohraničení DPS), SilkS_Front (potisk na přední 
straně) a Zepředu (přední stranu), případně mohu přidat i díry.

4. Nastavím barvy, pro obrys DPS modrou nebo černou, pro potisk černou a pro motiv přední 
strany velmi světlou (velmi světle zelenou).

5. Seřadím vrstvy tak že vrstvy nahoře překrývají vrstvy dole: ohraničení DPS, potisk, (díry), 
přední motiv
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6. Exportuji výsledek do SVG nebo do PDF souboru (File/Export/SVG...).

7.

a) SVG soubor načtu v programu Inkscape [3], kde provedu některé úpravy nebo tisk

b) SVG soubor načtu do textového editoru jako obrázek pro dokumentaci

Viděl jsem mnoho lidí osazovat podle vytištěného plánku, kde měli jenom reference a na dalším 
papíru měli reference a hodnoty. A pak se divili, jak jim to jde pomalu. Jen malou poznámku k 
osazování. Vždy si fixem označím součástky v osazovacím plánu, které jsem již osadil a tak vidím 
co mi zbývá osadit. To se vyplatí zejména při osazování více stejných DPS.
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 9 Program Wings 3D  
Tento program [7] je doporučen tvůrci KiCADu pro vytváření 3D modelů pro moduly – reálných 

tvarů součástek. Jeho výhodou je jednoduchost, nevýhodou malé množství funkcí. Nakreslit první 
součástku v programu Wings 3D může zabrat i několik hodin, ale po určité praxi bude jednoduchá 
součástka otázkou minut. Časovou náročnost na učení zdůrazňuji, protože když jsem začínal, zdálo 
se mi kreslení  velmi složité a učil  jsem se to několik dní.  Dnes mi již  nejvíce času zabírá jak 
správně spočítat rozměry z katalogového listu součástky, než přemýšlení o samotném kreslení.

Nejlepší je začít příklady, než vysvětlovat všechny funkce programu. Pro podrobnější znalosti je 
vhodné si přečíst návod a hlavně začít tvořit některé tvary.

 9.1 Úkol 1 – vytvořit 3D tvar relé M15E  

Spustíme program Wings 3D. Nejprve se rozhodneme v jakých jednotkách budeme tvořit. Wings 
3D  je  určen  pro  palcovou  míru,  ale  při  exportu  můžeme  nastavit  poměr.  Protože  rozměry  z 
katalogového listu jsou v metrické míře, budeme hodnoty zadávat v metrické míře a použijeme 
změnu rozměrů při  exportu.  Důležité  je  prostřední  tlačítko  myši,  kterým lze otáčet  a  posouvat 
pohled a kolečkem lze přibližovat a oddalovat pohled.

Klikneme  do  prostoru  kresby pravým tlačítkem a  vybereme  Krychle.  Vytvoří  se  krychle  o 
standardních rozměrech. Nyní klikneme levým tlačítkem na výběr objektů.

Poté  klikneme  levým tlačítkem na  krychli.  Krychle  se  vybere  (zčervená).  Použijeme  pravé 
tlačítko/Absolute  Commands/.Scale.  Zvolíme  nové  rozměry  odpovídající  katalogovému  listu: 
X=28.5, Y=10.1, Z=12.3. Zde se dopustíme toho, že budeme pro zjednodušení ignorovat 0,3 mm 
vysoké rozpěrky v rozích relé. Po odsouhlasení se vytvořilo tělo relé. Ale je posunuto do špatného 
směru.  Proto  je  nutno  ho  posunout.  Pravé  tlačítko/Absolute  Commands/Move umožní  zadat 
posun do správných souřadnic. Nyní jsou souřadnice ve středu. Podíváme-li se na modul součástky 
v programu Pcbnew, máme nulový bod nastaven na vývodech relé. Ono to není dobře, ale už to tak 
necháme.  A teď  narážíme  na  první  problém  a  to  nedostatečnou 
dokumentaci v katalogovém listu. Posun vývodů od kraje pouzdra 
odhadnu na 2,5 mm, proto souřadnice X = 28.5 / 2 - 2,5 = 11,75. 
Souřadnice Y je ve středu a tu nebudeme potřebovat posunovat (Y = 
0).  V KiCADu je  nulová  pozice  Y součástky vrchní  strana  DPS. 
Proto musíme relé posunou přesně o polovinu výšky nahoru.  Y = 
12,3  /  2  =  6,15.  Po  odkliknutí  se  krychle  přesune.  Stiskneme 
mezerník  a  tím  se  zruší  výběr  všech  objektů.  Výsledek  by  měl 
vypadat nějak takhle:
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Dále vytvoříme vývody. Jsou zde dva typy vývodů, jedny pro cívku, druhé pro kontakty. Oba 
dva typy vývodů jsou hranaté. Použijeme zase  pravé tlačítko a  krychli,  výběr objektu, změnu 
rozměrů pomocí Absolute commands/.scale. Rozměry budou 0,5 x 0,5 x 3,6 mm. Dále použijeme 
Abslolute Commands/move s parametry X=0, Y = - 2,52 . 3 / 2 = - 3,78 a Z= - 3,6 / 2 = -1,8. Pak 
použijeme pravé tlačítko a zvolíme .Duplikovat. / Y. Y nyní se vytvořil duplikát s kterým můžeme 
volně pohybovat po ose Y. Zkuste si jak fungují tlačítka CTRL a SHIFT. Abychom dosáhli přesného 
umístění stiskněte tabulátor. Objeví se dialog, do kterého zapíšeme novou hodnotu relativní pozice 
od originálu Y = 2.52 * 3 = 7,56. Nyní by měli být hotovy dva vývody.

Další vývod vytvoříme pomocí pravého tlačítka myši .Duplikovat./X. Posun bude 18.9. Tento 
vývod má však špatné rozměry, proto pomocí Absolute Commands/.scale. změníme jeho velikost 
na X = 0,4 a Y = 0,8, Z neměníme. Nyní zase použijeme duplikovat podle osy X a vytvoříme vývod 
o 3,2 . 2 = 6,4 mm vedle. Poté vytvoříme podle osy X ještě prostřední vývod relé o -3,2 mm vedle.  
Ten pak posuneme pomocí  .Přesun./Y o -7,56 mm (zadáno pomocí tabulátoru). Nyní stiskneme 
mezerník a tvar relé je hotov.

Zbývá už jenom obarvit vývody a relé. M15E je černé a má pocínované vývody. Pokud nevidíme 
okno přehledu, zobrazíme si ho pomocí Okno/Přehled. Dále použijeme pravé tlačítko/Materiál..., 
pojmenujeme Plastic.  Diffuse nastavíme na černou 30% jasu, Ambient nastavíme na černou 10% 
a Specular nastavíme na 50 procent černé. Průhlednost i Shiness necháme na 1.0.

Stejným způsobem vytvoříme  i  barvu  pro  vývody.  Pojmenujeme  ji  „PINs“.  Zde  jen  trochu 
zašedneme (90% jasu) Diffuse a Ambient. Nyní zase použijeme výběr objektů a vybereme tělo relé. 
Pravým tlačítkem klikneme na materiál Plastic a zvolíme Přiřadit k výběru. Mezerníkem zrušíme 
výběr a pak vybereme piny a přiřadíme k němu materiál PINs.

Uložíme  výsledek  a  můžeme  ho  exportovat  do  VRML  souboru.  Soubor/Export/VRML 
2.0/obdélníček. Tím že klikneme na obdélníček nastavujeme parametry exportu. Příště si program 
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Wings 3D naše nastavení bude pamatovat, ale nyní je to poprvé, proto použijeme obdélníček.

 Exportní poměr nastavíme na 1 / 2,54 = 0,3937. Dále OK a jméno souboru je M15E. Uložíme 
do adresáře KiCAD/share/modules/packages3d/Relay. Na výsledek se můžeme podívat například 
programem View3DScene. Ale existuje spousta programů pro prohlížení VRML obrázků.

Nakonec editujeme knihovnu s relé M15E, přiřadíme VRML soubor a prohlídneme si výsledek 
ve 3D. Důležité je, že vývody sedí.

 9.2 Úkol 2 – vytvořit 3D tvar spínače ERD1-10-x-S  

Pro pochopení základů je nutno mít odzkoušeno vytvoření prvního úkolu. Vytvoříme si krychli a 
pomocí  Absolute  commands nastavíme  X=10,  Y=10,  Z=5,4  a  posuneme  pomocí  move a 
tabulátoru pro osu Z o 5,4 / 2 = 2,7 mm nahoru.
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Vytvoříme kolečko. Nejdříve vytvoříme válec a pomocí absolute commands 
ho nastavíme na X=4, Y=4 a Z=4. Zrušíme výběr všech objektů a klikneme na 
výběr ploch. Potom vybereme přední plocho válce.

Nyní  použijeme  funkci  .Extract. podle  osy  X.  Tím  získáme  kruh  o  rozměrech  4x4  mm. 
Natočíme si pohled, abychom viděli vrchní část spínače a použijeme funkci  .Připojit (Put on). a 
pravým tlačítkem klikneme na vrchní plochu spínače. Kruh se umístí doprostřed vybrané plochy. 
Kruh má stále  vybranou spodní  stranu,  kterou nevidíme.  V případě,  že  omylem zrušíme výběr 
můžeme nyní vybrat celý objekt kruhu, který má dvě strany a zrušit výběr horní plochy pomocí 
nástroje výběru plochy. Samozřejmě, že lze použít sofistikovaného výběru pomocí menu Výběr. 
Máme tedy vybránu dolní stranu kruhu a vybereme pomocí výběru ploch ještě horní stranu spínače. 
Pak použijeme Most – propojení (Bridge). Nyní je kružnice zakomponována do povrchu spínače a 
tvoří s ním jeden celek. Vybereme všechny linky až na dvě prostřední spojující. Vybereme taktéž 
objekt válce (co je dole pod spínačem) a vymažeme ho.

Linky vymažeme pomocí  klávesy  Backspace.  Pokud budeme potřebovat  vytvořit  osu,  nebo 
kolečko „utopit“, můžeme pomocí Extrude tuto plochu posouvat (např. pro ERD2xxx).

Vytvoříme šipku.  Vybereme spodní  stranu spínače  a  použijeme Extract  pole  osy X.  Vzniklý 
obdélník někam umístíme a provedeme pomocí Absolute Commands změnu velikosti na X = 3 a Y 
= 1.  Potom pomocí  .Připojit  (Put on). Provedeme připojení  na  osu.  Zrušíme výběr  a  pomocí 
výběru hrany vybereme pravou krátkou hranu a obě boční hrany (dlouhé).  Pravé tlačítko myši, 
Rozdělit, 2 rozdělí hranu na dva díly. Mezerníkem zrušíme výběr a pomocí výběru bodů vybereme 
dva pravé rohové body.  Zvolíme  Přesunout (move),  podle osy  X o hodnotu -1.  Dále zvolíme 
Změna velikosti podle osy/Y, tabulátorem 200 %. Zrušíme výběr vybereme dva vnitřní body a 
posuneme je o 0,5 mm doprava. Pak vybereme celý objekt šipku.

Pak  zrušíme  výběr  vrchní  strany  a  provedeme  Most  –  Propojení  (Bridge) s  kruhem.  Pak 
vybereme jen plochu šipky a použijeme Vytažení (Extrude), podle osy Z, o -1 mm dolů.

Dále  vytvoříme  tečku označující  vývod č.1.  Vytvoříme  válec,  z  něj  extrahujeme kruh a  ten 
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otočíme o 90° pomocí .Otočit (Rotate). Podle osy X o 90° zadáno tabulátorem. Pomocí absolute 
commands/.Scale. změníme rozměr na 1x1 mm. Pomocí  Absolute commands/move přesuneme 
kruh na pozici X=-4, Y=-4 a Z= 5,41.

Teď již zbývá vytvořit vývody. Abychom se nezabývali složitým tvarem vývodů, který stejně po 
zapájení nebude poznat, uděláme je rovné. Zachováme pouze tvar obdélníka 0,6 x 0,25 x 3,5 mm. A 
umístíme ho na pozici X = -2,54, Y = -3,81 a Z = -1,75. Dvakrát vývod duplikujeme, vždy o 2,54 
mm podle osy X. Poté vybereme všechny tři vývody a duplikujeme je podle osy Y o 7,62 mm. Aby 
vývody nebyly tak hranaté je možno vybrat spodní plošky a použít Zkosení (Bevel).

Vytvoříme  textové  popisky.  Vytvoříme  válec  o  16  hranách.  Rotujeme  podle  osy  X  o  90°. 
Zvětšíme  na  rozměr  5x5x5  mm.  Rotujeme  podle  osy  Z  360°  /  32°  =  11,25°.  Vytvoříme  text 
„0123456789ABCDEF“ pomocí kliknutí na obdélníček u textu. Nezapomeňte zadat cestu k fontu. 
V systému Mageia Linux je to /usr/share/fonts/TTF/FreeMono.ttf. Cesta se dá vymazat a pak lze 
použít  tlačítko  „Prohledat“.  Provedeme  Doo  sabin  subdivision pro  lepší  vyhlazení  a  ploché 
základny. Zrušíme seskupení textu pomocí Oddělit. Vybereme základnu „0“ a připojíme ji pomocí 
.Připojit (Put on).  na levou stranu válce. A tak postupujeme pro ostatní čísla. Ovšem 3 stále nemá 
plochou  základnu.  Tak  vybereme  spodní  úsečku  a  použijeme  Bevel.  Tím  se  vytvoří  rovnější 
základna pro 3. Mohli bychom to ještě doladit mírným zarovnáním, ale to již není důležité. Nebo si 
můžeme vypomoci vytvořením dočasné roviny pomocí Extract, kterou umístíme pod písmenko. Až 
to máme hotové případné nepřesnosti upravíme posuny a rotacemi. Ale než rotovat a umísťovat 
zvlášť  každé  písmenko,  je  dočasný  válec  výhodný.  Až  písmenka  rozmístíme,  je  možno  válec 
vymazat.

Pomocí  Absolute Commands/.Scale. Provedeme změnu velikosti textu v rozměru Z na 0,02. 
Dále je možno si trochu pohrát se změnou velikosti proporcionální a spojením.

Nakonec objekt obarvíme. Vytvoříme modrý materiál „Plastic“ s Diffuse 100% modrá, Ambient 
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50% šedá a Specular 75% šedá. Žlutý materiál „Axis“ se světlejšími hodnotami a bílý materiál 
„Text“,  taky  podobně.  Materiál  na  vývody  jsme  již  použili  minule,  je  to  90% jasu  Diffuse  a 
Ambient.

Vybereme písmenka a tečku a přiřadíme jim materiál „Text“, vybereme tělo spínače a přiřadíme 
mu materiál  „Plastic“.  Potom pomocí výběru ploch vybereme jenom šipku. Klikneme na výběr 
čáry/výběr plochy, výběr čáry/výběr plochy a plocha se postupně bude rozšiřovat až bude vybrána 
celá osa.  A není  nutno to  vybírat  po malých plochách.  Přiřadíme ji  materiál  „Axis“.  Vývodům 
přiřadíme materiál „PINs“.

Celkově však ještě asi nebudeme spokojeni a je možno nastavit v šipce tvrdé hrany a zrušit 
většinu čar uvnitř osy (některé čáry, zejména z hran šipky musí být zachovány, protože jinak to 
bude dělat při vykreslování v KiCADu problémy, je to dáno nedokonalostí exportu do VRML). Teď 
už to bude lepší.
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 10 Simulace  
Pro simulaci  elektronických  zapojení  slouží  celá  řada  programů.  Tyto  programy se většinou 

nazývají  SPICE.  Z  komerčních  je  to  třeba  Pspice  [8],  který  je  součástí  balíku  OrCAD,  nebo 
samostatně stáhnutelný LTSpice [9], který nabízí Linear Technology zdarma. Většina dostupných 
komerčních  software  však  funguje  pod  MS  windows  a  volná  verze  bývá  určitým  způsobem 
omezena (například počtem součástek nebo jejich výběrem). Z volně dostupných programů pak je k 
dispozici gnucap [10], a ngspice [11], což jsou simulátory z příkazového řádku. Grafické programy 
umožňující  nakreslit  a  odsimulovat  obvod jsou QUCS [12],  Oregano [13] a samozřejmě že lze 
použít i  KiCAD. Pokud jste se ještě nesetkali  s žádným simulačním programem, doporučuji  na 
začátek použít QUCS nebo Oregano. Samotným metodám simulace se však tato kapitola nevěnuje a 
lze ji najít v jiné literatuře.

 Program  QUCS  obsahuje  v  sobě  velké  množství  různých  součástek  a  je  ideální  pro 
středoškolské  i  vysokoškolské  laboratorní  práce.  Problém nastane  v  případě,  že  potřebujete  do 
QUCS  dostat  nějakou  součástku,  jejíž  parametry  jsou  sice  popsány  pomocí  SPICE  [14]  (lze 
stáhnout  z  webových  stránek  výrobce).  Program QUCS nebudu popisovat,  jednak  proto,  že  je 
jednoduchý  a  také  proto  že  pro  mou  práci  s  použitím  specifických  součástek  už  od  počátku 
nevyhovoval.

Oregano  obsahuje  mnohem  menší  počet  součástek  než  QUCS,  ale  zase  umožňuje  přidat 
parametrizované  součástky  od  výrobce.  Pokud  se  však  nejedná  o  součástku,  jejíž  schématická 
značka je v knihovně, je třeba modifikovat knihovny vytvořením součástky. Bohužel jsem nenašel 
program, co umožňuje upravit tyto knihovny a tak je nutno upravit knihovnu ručně. Lze to, ale je to 
dost časově náročné. Oregano je grafickou nástavbou pro řádkové programy ngspice a gnucap (lze 
si zvolit druh simulace). Oregano je z počátku jednodušší než QUCS. Pokud však začnete přidávat 
vlastní součástky (zejména schématické značky), začne se stávat složitějším.

KiCAD  je  jen  grafickou  nástavbou  pro  tvorbu  schématu.  Samotnou  simulaci  neumožňuje. 
Umožňuje exportovat obvod a spustit simulátor. Pokud je simulátorem řádkový program a výsledek 
zobrazujeme pomocí programu volaného z příkazového řádku, vystačíme si pomocí dvou kliknutí 
myši pro spuštění simulace. Bohužel to v tomto případě znamená že veškeré příkazy pro simulaci 
musíme do KiCADu zadat ručně. Samozřejmě, že existují i grafické nástavby pro simulaci SPICE 
obvodů – kjwaves [15] nebo gSpiceUI [16]. Exportujeme netlist, který otevřeme pomocí grafické 
nástavby a  zde  již  nastavíme  parametry  simulace,  spustíme  simulátor  a  výsledek  zobrazíme  v 
prohlížeči gwave nebo gaw. Výhodou KiCADu je snadná tvorba schématických značek (například 
není problém vytvořit dvoubázový MOSFET, nebo úplně nový obvod).

 10.1 Modely a simulační programy  

Pro simulaci existují různé modely pro různé simulační programy. Mezi ně patří PSpice, HSpice, 
TINA, atd. My budeme využívat modely PSpice a parametrizované PSpice, což jsou jednořádkové 
modely, nejčastěji se jedná o dvou vývodové součástky:
*SRC=1N4007;1N4007;Diodes;Si;  1.00kV  1.00A  3.00us   Diodes, Inc. diode
.MODEL 1N4007 D  ( IS=76.9p RS=42.0m BV=1.00k IBV=5.00u
+ CJO=26.5p  M=0.333 N=1.45 TT=4.32u )

nebo
.MODEL BC327_25 PNP (IS=10.0029F BF=307.467 NF=994.875M VAF=100 IKF=1.02438
+ ISE=2.093469E-020 NE=1.17204 BR=101.222M IKR=1.00524 ISC=1.762216E-020
+ RE=360.928M RC=743.144M CJE=2P MJE=500M CJC=50.3851P VJC=700M MJC=558.066M
+ TF=501.007P XTF=499.987M VTF=10 ITF=10.0724M TR=10N )
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Pro modely PSpice  s  více  řádky je  typické  vytváření  části  obvodu.  Například  krystal  můžeme 
popsat indukčností, dvěma kondenzátory a jedním rezistorem:

* 32768 hertz watch crystal, XY cut, series resonant, Q=81780
*
.subckt QZS32768 1 2
*
  lqz 1 11 lmod 4448.72259
  .model lmod ind(tc2 = 8.68e-8)
  cs 11 12 5.30279780e-015
  rqz 12 2 11.2k
  cp 1 2 1.84pf
.ends

Nebo tranzistor MOSFET tvoří složitější model:
*---------- BSS138 Spice Model ----------
.SUBCKT BSS138 10 20 30 
*     TERMINALS:  D  G  S
M1 1 2 3 3 NMOS L = 1E-006 W = 1E-006 
RD 10 1 0.9338 
RS 30 3 0.001 
RG 20 2 47 
CGS 2 3 1.906E-011 
EGD 12 0 2 1 1 
VFB 14 0 0 
FFB 2 1 VFB 1 
CGD 13 14 4.9E-011 
R1 0 1 
D1 12 13 DLIM 
DDG 15 14 DCGD 
R2 12 15 1 
D2 15 0 DLIM 
DSD 3 10 DSUB 
.MODEL NMOS NMOS LEVEL = 3 VMAX = 8E+005 ETA = 1E-012 VTO = 1.422 
+ TOX = 6E-008 NSUB = 1E+016 KP = 0.5025 U0 = 400 KAPPA = 7.117 
.MODEL DCGD D CJO = 9.463E-012 VJ = 6.446 M = 0.9816 
.MODEL DSUB D IS = 7.582E-010 N = 1.586 RS = 0.1976 
+ BV = 65 CJO = 1.173E-011 VJ = 0.03727 M = 0.2868 
.MODEL DLIM D IS = 0.0001 
.ENDS

Asi je jasné, že hvězdička na začátku znamená komentář a modely jsou 1N4007, BC327_25, 
QZS32768 a BSS138. Ne všechny modely stažené s webových stránek umí simulační programy 
použít. Například firma Texas Instruments používá s oblibou v modelech polynomy vyšších řádů, se 
kterými se neporadí například gnucap.  Důležité je, že na parametrické modely se odvoláváme 
referencí  zkratky (D  pro  diody,  Q  pro  tranzistory,  M  pro  MOSFETy)  a  na  modely  tvořené 
obvodem  se  odvoláváme  referencí  U  nebo  X (X1  pro  krystal,  ale  X_Q1  nebo  X_M1  pro 
MOSFET).

Program ngspice vyžaduje, aby všechny simulační modely byly zkompilovány, aby je snadno 
mohl zahrnout do simulace. Díky tomu je ngspice velmi rychlý, ale je nutno při každém novém 
modelu provádět jeho začlenění.

Program  gnucap  umožňuje  jak  použití  kompilovaných  modelů,  tak  použití  přímo  modelů 
stažených  z  webových  stránek  výrobce  ve  formátu  PSpice.  Nevýhodou  je  o  něco  pomalejší 
simulace. Další nevýhodou je horší simulace tranzistorů MOSFET a gnucap nepodporuje polynomy 
vyššího  řádu  a  použití  tranzistorů  JFET.  Některé  problémy,  jako  implementaci  JFET  a  další 
součástky lze doinstalovat  pomocí  pluginů.  Ovšem to  vyžaduje  stažení  vývojové verze,  stažení 
modelů a provedení kompilace celého programu včetně modelů. Sadu modelů je možno kompilovat 
samostatně a tu poté načíst. 
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 11 Simulace v programu Oregano  
Na  počátku  se  rozhodneme,  jestli  budeme  jako  simulační  program  používat  gnucap  nebo 

ngspice.  Abychom  využili  všechny  možnosti  simulace  a  ukázali  si  zakomponování  stažených 
modelů bez nutnosti kompilace, použijeme gnucap. To lze nastavit v Upravit/Nastavení/Engine. V 
levé části okna je lišta knihoven. Zde si vybereme knihovnu a součástky přetáhneme na kreslící 
plochu. Je možno také použít tlačítko Place. Součástky neotáčíme a vždy je necháme v té poloze 
jak jsme je přetáhli, i když to komplikuje návrh obvodu. To proto, že program (v 0.69) obsahuje 
bug,  kdy po  načtení  schématu  se  špatně  načtou  přípojné  body  součástek  (zůstanou  načtené  v 
původní poloze). A pak to simuluje nesmysly.

Ve  schématu  je  nutno  mít  alespoň  jednu  sondu  .  Ta  se  připojuje  na  libovolný vodič  ve 
schématu. Vodiče nakreslíme pomocí spojů dostupných z tlačítka . Při spojení s jiným vodičem 
se vytváří spojení automaticky. Vyhneme se raději spojování čtyř vodičů do jednoho místa, protože 
ne vždy to funguje zcela korektně. 

Pomocí tlačítka  nastavíme parametry simulace. Můžeme zvolit mezi Transient, Fourier, DC a 
AC sweep. Další volby můžeme nastavit v záložce Analysis options (nejčastěji teplotu a ITL4). 
Tlačítkem  spustíme simulaci. V okně výsledku si zaškrtneme, které signály chceme vidět.
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Jistou  nevýhodou  je  omezený  rozsah  simulací,  zobrazování  v  grafu  (zde  je  ukázka,  jak  se 
zobrazilo napětí ticícovkách milivoltů. Velice zajímavou vlastností je přidávání funkcí,  zatím se 
jedná jen o rozdíl a podíl. Další nevýhodou je, že napětí se v grafu zobrazují jako napětí v bodech  
obvodu, a ne jako napětí na sondách. Síť lze však po simulaci zobrazit pomocí  Zobrazení/Node 
labels. Ale po úpravě schématu se síť změní a je nutno vypnout a zapnout její zobrazení.

 11.1 Standardní prvky s modelem  

Standardními  prvky míním ty,  které  mají  schématickou značku v programu Oregano a  jejíž 
model  je  stažitelný  na  Internetu.  Program  oregano  uchovává  modely  v  adresáři 
/usr/share/oregano/models.  Tyto  modely jsou  pojmenovány  jméno.model.  Je  vhodné,  aby každý 
modelový soubor obsahoval jen jeden model. Je možno použít i více modelů v jiném souboru, ale 
zde už je nutno umístit do schématu „schématikou značku“ include.

Praktická ukázka jak použít tranzistor BC327. Stáhneme si model tranzistoru BC327 a uložíme 
ho do adresáře pro modely pod jménem BC327.model.
.MODEL BC327 PNP (IS=10.0029F BF=402.001 NF=994.875M VAF=100 IKF=991.671M
+ ISE=1.218485E-022 NE=2.14585 BR=101.214M IKR=1.00622 ISC=1.218700E-019
+ RE=360.928M RC=743.15M CJE=2P MJE=500M CJC=50.3851P VJC=700M MJC=558.066M
+ TF=501.007P XTF=499.987M VTF=10 ITF=10.0724M TR=10N )

Na  tranzistor,  který  chceme  změnit  dvou-klikneme  a  upravíme 
formulář. Jako Model přiřadíme název a v dolním řádku změníme 
NPN  na  @model.  Klikneme  na  Close.  Nyní  když  znovu  dvou-
klikneme  na  tranzistor  objeví  se  v  záložce  Model  výpis  modelu 
tranzistoru. Nyní má tranzistor přiřazen model BC327.

Pokud  chceme  model  přiřadit  například  tranzistoru  MOSFET, 
máme dvě možnosti.  Když dvou-klikneme na N-MOS, zobrazí  se 
formulář  bez  možnosti  změny typu,  ale  s  možností  simulace.  Do 
okénka  simulace  přímo  zadáme  místo  nmos  typ  tranzistoru  - 
BSS138. Dále musíme umístit direktivu include, která je v knihovně 
default a zde zadat cestu k souboru s modelem BSS138. 

Jinou  možností  je  přímo  upravit  soubor  default.oreglib,  který  se  nachází  v  adresáři 
/usr/share/oregano/libraries.  Lepší  cestou  je  vytvořit  si  vlastní  knihovnu  kopií  a  upravit  tento 
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soubor. Pak restartovat program oregano.

Části původního souboru default.oreglib Části nového soubor transistors.oreglib
    <ogo:symbol>
      <ogo:name>N-MOS</ogo:name>
      <ogo:objects>
        <ogo:line>(0 20)(15 20)</ogo:line>
        <ogo:line>(15 10)(15 30)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 30)(30 30)(30 40)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 10)(30 10)(30 0)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 20)(25 24)</ogo:line>
        <ogo:line>(25 16)(20 20)(40 20)(40 40)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 7)(20 13)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 17)(20 23)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 27)(20 33)</ogo:line>
      </ogo:objects>
      <ogo:connections>
        <ogo:connection>(30 0 1)</ogo:connection>
        <ogo:connection>(0 20 2)</ogo:connection>
        <ogo:connection>(30 40 3)</ogo:connection>
        <ogo:connection>(40 40 4)</ogo:connection>
      </ogo:connections>
    </ogo:symbol>

    <ogo:symbol>
      <ogo:name>MOSFET-N</ogo:name>
      <ogo:objects>
        <ogo:line>(0 20)(15 20)</ogo:line>
        <ogo:line>(15 10)(15 30)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 30)(30 30)(30 40)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 10)(30 10)(30 0)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 20)(25 24)</ogo:line>
        <ogo:line>(25 16)(20 20)(30 20)(30 30)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 7)(20 13)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 17)(20 23)</ogo:line>
        <ogo:line>(20 27)(20 33)</ogo:line>
      </ogo:objects>
      <ogo:connections>
        <ogo:connection>(30 0 1)</ogo:connection>
        <ogo:connection>(0 20 2)</ogo:connection>
        <ogo:connection>(30 40 3)</ogo:connection>
      </ogo:connections>
    </ogo:symbol>

    <ogo:part>
      <ogo:name>N-MOS</ogo:name>
      <ogo:symbol>N-MOS</ogo:symbol>
      <ogo:description>N MOSFET</ogo:description>
      <ogo:labels>
        <ogo:label>
          <ogo:name>Reference designator</ogo:name>
          <ogo:text>@refdes</ogo:text>
          <ogo:position>(0 0)</ogo:position>
          <ogo:modify>yes</ogo:modify>
        </ogo:label>
      </ogo:labels>
      <ogo:properties>
        <ogo:property>
          <ogo:name>Refdes</ogo:name>
          <ogo:value>M</ogo:value>
        </ogo:property>
        <ogo:property>
          <ogo:name>Template</ogo:name>
          <ogo:value>M_@refdes %d %g %s %b nmos</ogo:value>
        </ogo:property>
      </ogo:properties>
    </ogo:part>

    <ogo:part>
      <ogo:name>MOSFET-N</ogo:name>
      <ogo:symbol>MOSFET-N</ogo:symbol>
      <ogo:description>N MOSFET</ogo:description>
      <ogo:labels>
        <ogo:label>
          <ogo:name>Reference designator</ogo:name>
          <ogo:text>@refdes</ogo:text>
          <ogo:position>(0 0)</ogo:position>
          <ogo:modify>yes</ogo:modify>
        </ogo:label>

<ogo:label>
          <ogo:name>Model</ogo:name>
          <ogo:text>@model</ogo:text>
          <ogo:position>(15 30)</ogo:position>
          <ogo:modify>yes</ogo:modify>
        </ogo:label>
      </ogo:labels>
      <ogo:properties>
        <ogo:property>
          <ogo:name>Refdes</ogo:name>
          <ogo:value>M</ogo:value>
        </ogo:property>

<ogo:property>
          <ogo:name>Model</ogo:name>
          <ogo:value>nmos</ogo:value>
        </ogo:property>
        <ogo:property>
          <ogo:name>Template</ogo:name>
          <ogo:value>M_@refdes %1 %2 %3 @model</ogo:value>
        </ogo:property>
      </ogo:properties>
    </ogo:part>
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 12 Simulace v programu KiCAD  
Výhodou KiCADu je, že můžeme nakreslit schéma obsahující jakékoliv schématické značky, 

které si nakreslíme a přiřadíme k nim libovolné modely. Nevýhodou je, že KiCAD nepodporuje 
tabulky pro zadávání parametrů a parametry musíme do součástek zadat ručně, přičemž toto ruční 
zadání neobsahuje kontrolu správnosti. KiCAD umožňuje přímo vygenerovat netlist pro program 
PSpice  a  také  pomocí  tlačítka  v  netlistu  spustit  simulátor.  Simulátorem  může  být  jakýkoliv 
spustitelný  program.  Zde  je  možné  spouštět  bash  program,  který  spustí  simulační  program 
(používám  gnucap)  zformátuje  výstup  a  výsledek  zobrazí  pomocí  programu  gnuplot.  Tím  se 
dostáváme až na dvě kliknutí myši pro simulaci obvodu.

 12.1 Schématické značky  

Základní schématické značky (R, L C, D) jsou již v programu KiCAD vytvořeny v knihovně 
pspice.lib.  Další  schématické  značky je  poměrně  jednoduché  vytvořit,  ale  musíme  respektovat 
určitá pravidla. Podívejme se nyní na model komparátoru LM111:
* LM111 VOLTAGE COMPARATOR "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING PARTS VERSION 4.03 ON 03/07/90 AT 12:28
* REV (N/A)
* CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
*                | INVERTING INPUT
*                | | POSITIVE POWER SUPPLY
*                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*                | | | | OPEN COLLECTOR OUTPUT
*                | | | | | OUTPUT GROUND
*                | | | | | |
.SUBCKT LM111    1 2 3 4 5 6
*
  F1    9  3 V1 1
  IEE   3  7 DC 100.0E-6
  VI1  21  1 DC .45
  VI2  22  2 DC .45
  Q1    9 21  7 QIN
  Q2    8 22  7 QIN
  Q3    9  8  4 QMO
  Q4    8  8  4 QMI
.MODEL QIN PNP(IS=800.0E-18 BF=666.7)
.MODEL QMI NPN(IS=800.0E-18 BF=1002)
.MODEL QMO NPN(IS=800.0E-18 BF=1000 CJC=1E-15 TR=102.5E-9)
  E1   10  6  9  4  1
  V1   10 11 DC 0
  Q5    5 11  6 QOC
.MODEL QOC NPN(IS=800.0E-18 BF=103.5E3 CJC=1E-15 TF=11.60E-12 TR=48.19E-9)
  DP    4  3 DX
  RP    3  4 6.667E3
.MODEL DX  D(IS=800.0E-18)
*
.ENDS

Bývá slušností označit jednotlivé vývody obvodu. Aby obvod mohl 
správně fungovat, musí mít neinvertující vstup číslo 1, invertující č.2 
atd.  Takže  schématická  značka  bude  vypadat  podle  obrázku.  Tato 
součástka má jediný parametr, a tím je vyplnění LM111. Předpokládal 
jsem  totiž,  že  tento  operační  zesilovač  může  sloužit  pro  více  typů 
komparátorů než je jen LM111. Proto jsem ho nazval COMP-OC (open 
collector).

Jiný problém nastává, pokud potřebujeme vytvořit součástku obsahující parametry. To KiCAD 
přímo neumožňuje, ale dá se to obejít. Obejití spočívá v přidání pole, které bude zobrazeno. Toto 
pole jsem nazval usage, a do textu používám use(parametry). 
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Velikost parametru usage jsem nastavil na 0,3 inch oproti odkazu a hodnotě, které jsou 0,5 inch. 
Pole  jsem  nastavil  na  zobrazovat  (není  skryté).  Nyní  je  už  při  zadávání  jasné,  co  napíšu  do 
parametru VSIN ve schématu . Pro signál se střední hodnotou 10 V, amplitudou 2 V a frekvencí 
1 kHz napíšu sin(10 2 1k 0 0).

Jak již bylo zmíněno v kapitole „Simulace“ nesmíme zapomenout, že prvky s parametrickými 
modely mají  na  počátku znak označující  jejich  typ  (viz.  manuál  gnucap)  a  prvky modelované 
pomocí obvodu (subckt) mají na začátku U nebo X. 

Dalším  specifikem programu  KiCAD  (o  kterém se  můžeme  dočíst  v  manuálu)  je  umístění 
příkazů pro program PSPICE. Zde se jedná nejen o příkazy, ale i o zahrnutí knihoven. Tedy vše na 
co jsme zvyklí při simulaci v příkazové řádce. Stačí vložit textové pole. Pokud toto textové pole 
začíná  +SPICE nebo +gnucap,  vloží  se  další  obsah textového pole  (bez  direktivy +SPICE) na 
začátek souboru (před schéma). Pokud je na začátku textového pole -SPICE nebo -gnucap, vloží se 
obsah textového pole na konec souboru (za schéma). 

 12.2 Simulace se spuštěným zobrazovacím programem  

Nejdříve si vytvoříme projekt a otevřeme schéma. Zvolíme knihovny (postačí knihovna power, 
pspice, PSpice/devices a PSpice/sources). Nakreslíme schéma:

Ve schématu nepoužíváme místní popisky, ale pouze globální označení. Místní popisky se uloží s 
lomítkem na začátku a to nezvládne gnucap zpracovat. Jako zem musí být použita zem s označením 
0 (nula). Dále do schématu přidáme následující textová pole.
-PSPICE .include /mnt/Elektro/KiCad/share/models/1N4007.model

které říká, že zahrneme model 1N4007.
+PSPICE .print tran v(Vstup Usmerneno Vyhlazeno) 
.tran 0 5m 1u > Simulace.dat

Které říká, že se data s transient analýzy budou uchovávat z bodů Vstup, Usmerneno a Vyhlazeno. 
Další řádek řádek přikazuje provést transient analýzu a data ukládá do souboru Simulace.dat.

Nyní můžeme vygenerovat netlist pro SPICE, ale (pro začátek) nespouštíme simulátor. Obvod 
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jsem pojmenoval Ki1, takže se vygeneruje Ki1.cir. 
* EESchema Netlist Version 1.1 (Spice format) creation date: Ne 20. leden 2013, 11:24:25 CET

* To exclude a component from the Spice Netlist add [Spice_Netlist_Enabled] user FIELD set to: N
* To reorder the component spice node sequence add [Spice_Node_Sequence] user FIELD and define 
sequence: 2,1,0
.include /mnt/Elektro/KiCad/share/models/1N4007.model

*Sheet Name:/
V1  Vstup 0 sin(1 3 1k 0 0)
D1  Vstup Usmerneno 1N4007
C1  Usmerneno 0 100n
R2  Usmerneno Vyhlazeno 10k
C2  Vyhlazeno 0 100n
R1  0 Usmerneno 10k

.print tran v(Vstup Usmerneno Vyhlazeno)

.tran 0 5m 1u > Simulace.dat

.end

Spustíme  příkazovou  řádku  (terminál)  a  přejdeme  do  místa,  kde  je  soubor  vygenerován. 
Spustíme gnucap pro dávkové zpracování:
[majk@Tranzistor SchKi1]$ gnucap -b Ki1.cir
Gnucap 2009.12.07 RCS 26.136
The Gnu Circuit Analysis Package
Never trust any version less than 1.0
Copyright 1982-2009, Albert Davis
Gnucap comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome
to redistribute it under the terms of
the GNU General Public License, version 3 or later.
See the file "COPYING" for details.
* EESchema Netlist Version 1.1 (Spice format) creation date: Ne 20. leden 2013, 10:18:14 CET
[majk@Tranzistor SchKi1]$

Vše proběhlo v pořádku a vytvořil se soubor  Simulace.dat.  Nyní můžeme datový soubor načíst 
pomocí programu gaw [17] nebo gwave [18]. Program gaw umožňuje zobrazovat ve více panelech, 
nebo  zobrazovat  data  do  jednoho  grafu,  zvýraznit  vybrané  signály,  měnit  barvy  a  exportovat 
obrázky.
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Nyní již víme jak spustit simulátor, takže můžeme simulátor spouštět přímo z KiCADu pomocí 
tlačítka. Stačí do políčka „Příkaz simulátoru“ napsat: /usr/bin/gnucap -b Ki1.cir a po spuštění se 
přepnout  do gaw a kliknout  na Reload All.  Tak lze snadno měnit  hodnoty součástek i  schéma 
zapojení.

Nevýhodou této simulace je, že v případě problémů se nevypíše výsledek chyby. Aby se výsledek 
vypsal, potřebovali bychom spustit nějaký program, který by analyzoval výstup programu gnucap. 
Nejjednodušší by asi bylo spočítat počet řádků a zobrazit tento výstup.

 12.3 Simulace s okamžitým výsledkem a kontrolou výstupu  

Pro simulaci jsem vytvořil následující skript:
#!/bin/bash
rm Simulace.dat
/usr/local/bin/gnucap -b $1 > gnuout.txt

COLS=`head -1 Simulace.dat | awk '{print NF}'`
TITL=`head -1 Simulace.dat`
if ! [ -e Simulace.dat ] ; then
kwrite gnuout.txt &
exit
fi

if [ $COLS -lt 2 ] ; then
kwrite gnuout.txt &
kdialog --error "Počet sloupců je menší než 2"
exit
fi

LIN=`wc -l gnuout.txt | awk '{print $1}'`
if ! [ $LIN -eq 10 ] ; then
kwrite gnuout.txt &
fi

printf "set style data lines\n" > cmd.gnuplot
printf "set terminal wxt size 720,360\n" >> cmd.gnuplot
printf "set key out vert\n" >> cmd.gnuplot
printf "set key right top\n" >> cmd.gnuplot
printf "plot" >> cmd.gnuplot
printf " 'Simulace.dat' using 1:2" >> cmd.gnuplot
titx=`echo $TITL | awk '{print $2}'`
printf " title '" >> cmd.gnuplot
printf $titx >> cmd.gnuplot
printf "'" >> cmd.gnuplot
for (( x=3 ; $x-$COLS-1 ; x=$x+1 ))
do 
  printf ", 'Simulace.dat' using 1:" >> cmd.gnuplot
  printf $x >> cmd.gnuplot
  titx=`echo $TITL | awk -v tnum=$x '{print $tnum}'`
  printf " title '" >> cmd.gnuplot
  printf $titx >> cmd.gnuplot
  printf "'" >> cmd.gnuplot
done
printf "\n" >> cmd.gnuplot

gnuplot -p cmd.gnuplot

Na začátku skriptu se smaže původní soubor se simulací a poté se spustí gnucap. Dále se ověří,  
jestli existuje výsledek simulace, kolik má sloupců a jestli má výstup z programu gnucap přesně 10 
řádků (pozor, to se může lišit pro různé verze). Pokud dojde k chybě, vypíše se soubor s chybou a 
případně se zobrazí chybová hláška. Pro výpis chyby používám kwrite a chybový dialog kdialog 
(pracuju v KDE; pro GNOME nebo jiná prostředí zde použijte jiné příslušné náhrady). Dále už je  
simulace hotova a mohl bych program ukončit a použít gaw pro prohlížení výstupů. Ale pokud chci 
rychlé zobrazení pomocí programu gnuplot [19], je nutno vhodné výsledek sformátovat, přiřadit 

53



titulky,  posunout  legendu apod. O to se stará následující  část  programu, která  vytvoří  soubor s 
příkazy pro gnuplot. Nakonec se spustí gnuplot se souborem příkazů.

Do políčka „Příkaz simulátoru“ programu KiCAD stačí napsat ./simulace.bash Ki1.cir a kliknout 
na tlačítko Spustit simulátor. Výsledkem je graf, který se objeví, ale až za nějaký čas. Bohužel ten 
čas je dán simulátorem a nastavením simulace, a nikdy nevíme jak dlouho to bude trvat, protože 
simulace  jsou rozdílné.  Postihnout  programem bash všechny druhy simulací  a  číst  počet  řádků 
výstupního  souboru  by  bylo  velmi  složité.  Proto  pro  simulaci  se  zobrazením  a  grafickým 
naklikáním parametrů (která ovšem neumožňuje všechno) musíme použít externí program. Pokud 
se simulace zasekne (nebu bude trvat nepřiměřeně dlouho), stačí v KDE stisknout CTRL+ESC a 
proces ukončit.

 12.4 Simulace pro změnu hodnoty jedné součástky  

Pro simulaci stačí v KiCADu upravit textové pole se simulací:
+PSPICE .modify R1=5k 
.print tran v(Vyhlazeno) 
.tran 0 5m 1u > Simulace1.dat 
.modify R1=10k 
.print tran v(Vyhlazeno) 
.tran 0 5m 1u > Simulace2.dat 
.modify R1=15k 
.print tran v(Vyhlazeno) 
.tran 0 5m 1u > Simulace3.dat 
.modify R1=20k 
.print tran v(Vyhlazeno) 
.tran 0 5m 1u > Simulace4.dat

Výsledkem jsou 4 soubory, které lze otevřít pomocí programu gaw.
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 12.5 Simulace pomocí programu gSpiceUI  

Pro zadání parametrů simulace přímo z KiCADu musíme znát příkazy simulátoru. Znamená to 
studovat a pochopit manuál. Jednodušší cestu nabízí program gSpiceUI, který mnohé věci vyřeší za 
nás. gSpiceUI umí otevřít netlist vygenerovaný jiným programem a do něj zadat vlastní simulaci, 
kterou jednoduše naklikáme.

Ve  sloupci  Nodes  si  vybereme  pro 
které  uzly  budeme  sbírat  hodnoty, 
případně v pravém sloupci Components 
můžeme  hodnoty  měřit  přímo  na 
součástkách  (například  proud  rezistory 
R1  a  R2).  Je  možno  nejdříve  si 
vygenerovat  netlist  obsahující  instrukce 
pro  simulaci  (ikonka  ),  a  poté  tento 
netlist  ručně upravit.  Dále pokračujeme 
spuštěním  simulace  (ikonka  )  a 
zobrazením  výsledku  (ikonka  ) 
pomocí externího programu gwave nebo 
gaw.  Pokud  jste  udělali  přesně  tuto 
simulaci a nedostali jste jedno z napětí, 
je  to  chybou  programu gaw,  které  nedokáže  analyzovat  prázdný sloupec.  Na začátku  program 
gnuspice vygeneruje v souboru Ki1.gnucap.dc řádek:
#           V(usmerneno) V(vyhlazeno) V(vstup)

a tento řádek stačí v textovém editoru upravit na
#V1           V(usmerneno) V(vyhlazeno) V(vstup)

a potom znovu načíst programem gaw. To V1 tam ani být nemusí, můžete tam klidně napsat xxx.

Nevýhodou  programu  gSpiceUI  je,  že  chybí  secondary  sweep  a  má  při  simulaci  některé 
nedostatky.
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 13 Import z jiných návrhových systémů  
Pokud užíváme jistý návrhový systém, jsme zvyklí na jejich knihovny. Mnohdy máme rovněž 

vytvořeny vlastní knihovny, ať už pro schématické značky nebo tvary součástek.  Existují  různé 
nástroje pro KiCAD, které nám dovolují úplný, nebo alespoň částečný import knihoven, schématu 
nebo DPS. Mnoho pomocných programů můžeme najít na [25].

 13.1 Program TTConv  

Program TTConv [29] slouží pro konverzi z/do programu KiCAD. Umí:

• Konvertovat bitmapové obrázky do PCB (to zvládne i KiCAD samotný). 
• Importovat DXF (omezeně) do knihovny nebo PCB. 
• Exportovat DXF z PCB
• Přidávat oblast mědi
• Sloučit PCB
• Měnit rozměr PCB
• Vytvořit vylepšený seznam součástek
• Importovat OrCAD layout do KiCAD PCB

Převod však není dokonalý a výsledek je mnohdy nutno upravit. Program pro svůj běh vyžaduje 
přítomnost jazyka Python, Python Image Library (PIL) a knihovny wxPython. Vše musí být stejné 
verze, například já používám verze 2.7: python-2.7.2.amd64.msi, PIL-1.1.7.win-amd64-py2.7.exe a 
wxPython2.8-win64-unicode-2.8.12.1-py27.exe. [30]

 13.2 Eagle  

Pro  Eagle  je  možno  si  stáhnout   ULP  skript  [22],  který  převádí  schémata  a  knihovny 
schématických značek. Knihovny schématických značek však není nutno převádět, jsou ke stažení 
již převedené v [21]. Soubory PCB verze Eagle 6 používající XML ukládání umí KiCAD NewPcb 
otevřít přímo. Také lze použít program RSMegl2kicad [33].

 13.3 Tango  

Pro konverzi slouží program ToKicad.exe pro windows od Renie S. Marquet, napsaný v Delphi. 
Umí konvertovat schéma i DPS.

 13.4 PCAD  

Pro konverzi slouží program PcadToKiCAD.exe [34] od autorů Lubo Racko a Alexander Lunev. 
Konverttuje ASCII knihovny, schémata i DPS.

 13.5 PCB123  

Pro import slouží program XML4PCB [36].

 13.6 EDIF  

EDIF není program, ale formát [26]. Mnohé lepší programy umožňují exportovat schéma do 
tohoto formátu. Pro konverzi slouží edif2kicad [27].
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 13.7 OrCAD  

S programem OrCAD jsem dělal dlouho, a nerad jsem ho opouštěl. Ale protože jsem přecházel 
pod Linux, a OrCAD rozhodně není zdarma, tak jsem se snažil alespoň převést množství knihoven, 
co  jsem  různě  postahoval  z  internetu,  vytvořil  sám,  nebo  vytvořili  moji  studenti  v  předmětu 
Technologie  elektronických  zařízení.  Pro  konverzi  knihoven  používám  Edif2KiCad  [27].  Pro 
konverzi  PCB používám program TTConv,  dále  doporučuji  stáhnout  nejnovější  verzi  programu 
OrKi [29].

Instalace Edif2kicad je v linuxu jednoduchá. Potřebujeme gcc, automake, glibc-devel a glibc-
static, které si nainstalujeme z repozitářů. Pak už jen zkompilujeme příkazem make a vytvořené 
soubory nativně používáme.

Pro windows doproučuji nainstalovat CYGWIN a vybrat že bude obsahovat GCC, Automake a 
Bison. Po instalaci spustíme cygwin a zde provedeme make. Vytvoří se EXE soubory, ale ty jednou 
jenom pod CYGWIN. Takže pokud chceme konvertovat, musíme mít nainstalovyný CYGWIN. 

V OrCADu uložíme knihovny do EDIF, a jako konfiguraci zvolíme CAP2EDI. Tím se vytvoří 
*.edf soubor. Nyní můžeme spustit například e2sch knihovna.edf. Vytvoří se knihovna.lib, kterou 
můžeme používat v KiCADu. Blbý je, že OrCAD nejede pod linuxem. Dále v KiCADu připojíme 
knihovnu a opravíme mnohé chyby.

TTConv má daleko méně chyb, ale importuje některé vrstvy do kreseb, do vrstvy ECO1, kde je 
nutné knihovnu smazat. Pokud chceme importovat DPS, nepotřebujeme ani spouštět OrCAD. Ale 
pokud chceme importovat knihovnu, čeká nás mnohem více práce. V programu OrCAD vytvoříme 
DPS, která bude obsahovat všechny prvky z knihovny. Tuto DPS importujeme programem TTConv 
a vytvoří se BRD soubor. Ten jde otevřít pomocí PcbNew. Obsahuje všechny součástky. 

Nejdříve změníme velikost všech textů a potom jednotlivé součástky upravíme pomocí editoru 
knihoven. Většinou stačí smazat kresby a ECO1, umístit popisky. Co je důležité jsou vývody. Ty 
bývají většinou nastaveny špatně. Proto klikneme na vývod a vybereme správný typ (SMD, nebo 
Through hole) i když je nastaven správně. KiCAD nyní správně nastaví použití jednotlivých vrstev 
pro daný vývod. Vývody lze měnit i hromadně (viz. kapitola Další užitečné funkce). 
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