
Att sätta igång med Power-Logic 
(Schemaritningsprogram) 

 
1.  Starta Logic programmet (Programs -> PADS-PowerLogic -> PowerLogic). 
2.  Gå till ”Setup -> Preferences” och klicka på fliken ”DESIGN” 
3.  Ändra under ”parameters” Tie Dot Diameter  till 50 och klicka OK 
4.  Ändra ”GRID” till 50 genom att skriva kommando ”g50” och tryck enter. 
5.  Spara designen i ert eget bibliotek (ex. gruppxx) med ett passande namn. 
6.  För att hämta komponenter, tryck på höger musknapp och välj ”Add Item”, 

sedan ”Add Part” och till sist “Browse”. 
Ett användbart kommando är ESC (alt. höger musknapp -> cancel)  som       
avbryter aktuellt kommando. 

7.  I det nya fönstret välj ”All Libraries” och under ”Items” skriv beteckningen 
på       den komponent du söker (det är möjligt att använda *, men endast på 
slutet). 

8.  För att skapa förbindelse mellan två kretsar, tryck på F2 knappen, klicka 
sedan på något av benen på komponent ett och därefter på benet i 
komponenten du vill koppla dig till. Varje klick med vänster musknapp, 
medför att en 90 graders vinkel genereras. Vill du ansluta signalen till 0V eller 
5V, klicka på höger musknapp och välj ”Ground” respektive ”Power”. Består 
schemat av flera sidor kan man välja ”Off-Page” funktionen. 

9. Kom ihåg att namnge signalerna. Det gör man genom att välja ”Query Mode” 
från höger musknapp menyn ”Set Verb Mode” eller genom att trycka Ctrl+Q 
och sedan klicka på signalen. I ”Query Mode” kan man också få information 
om komponenterna genom att klicka på dom.    

10.  För att skapa bussar väljer man ”Add Bus” funktionen under höger musknapp 
menyn ”Add Item” (se punkt 6). Efter att man har ritat bussen måste man ange 
bussens namn och data enligt formatet xxxxx[ nn:mmm] (ex. DATA [00:15]), 
sen är det bara att koppla  bussen enligt punkt 8 (tryck F2 knappen klicka på 
komponentben och sen till bussen). 

11.  För att flytta komponenter, signaler etc. väljer man ”Move” från ”Set Verb 
Mode” i höger musknapp menyn. Där kan man också välja ”Copy”, ”Delete” 
eller ”Select”. 
Det är möjligt att rita linjer eller lägga fri text under ”Add Item” i höger 
musknapp menyn.  

12.  För att skriva ut ert schema välj ”Print/Plot” från ”File” menyn, markera 
”Print” och klicka på ”Device Setup”   och ändra ”Orientation” till 
”Landscape”. 

 
 
 
 

 
 
 
 


