
INIŢIERE IN REALIZAREA PRACTICĂ 
A SCHEMELOR ELECTRONICE
-PRACTICAL ELECTRONICS-

Web: http://www.cetti.ro

- IRPSE 1-



“It is a great profession. There is the fascination of 
watching a figment of the imagination emerge through 
the aid of science to a plan on paper. Then it moves to 
realization in stone or metal or energy. Then it brings 
jobs and homes to men. Then it elevates the standards 
of living and adds to the comforts of life. That is the 
engineer's high privilege.”
Herbert Clark Hoover (1874 - 1964), Engineer, President of 
USA, 1929-1933

http://thehelpfulengineer.com/index.php/2011/11/on-
engineering-herbert-hoover/



Condiţii specifice:

Probabil pentru mulţi studenţi este primul contact concret cu electronica

Obiectivul general al activităţii:

Familiarizarea studenţilor cu aspectele generale ale modului în care se 
realizează produsele electronice.

Iniţierea studenţilor interesaţi să cunoască modul în care sunt concepute 
şi realizate modulele  electronice uzuale. 

Activitatea îşi propune să stimuleze interesul studenţilor pentru 
înţelegerea funcţionării şi conceperea de module electronice cu diverse 
grade de complexitate.



RESULT of IRPSE  DISCIPLINE

The student will acquire the practical experience of identifying 
electronic components, the way of realization of the usual 
electronic modules, including the technology for their realization, 
being able to subsequently realize and independently verify 
electronic circuits designed by him.

SPECIFIC OBJECTIVES
•Introduction to identify electronic components. 
•Introduction to Electronic assembly of modules. 
•Introduction to soldering of electronic components. 
•Introduction to the standards of the electronics industry, IPC A610D
standard (International Standard used in assembling electronic modules 
everywhere in EMS companies). 
•Realization of small complexity prototypes of electronic modules for Project 
1, third year of study.



Content

1. Introduction in electronic packaging; The levels of electronic packaging. 
Usual electronic components.
2. Printed Circuits - Realization Technology. Single face process (single 
layer) and multilayer with metallized holes.
3. The Basics of soldering for electronic components. Manual and automatic 
wave soldering. The reflow soldering process. Reflow type ovens with IR, 
convection and vapor phase. Technology for manual soldering of through 
hole components.
4. Introduction to the assembly technologies for electronic modules. 
Particularities of the use of surface mount components. Manual and 
automatic assembly of printed circuit boards. Applicability, performance 
costs.
5. Drawing rules for electronic schemes. Use of CAD methods and 
programs; Making the layout. Component List, Bill of Materials.
6. Technologies for realizing the support of the electronic module. Physical 
realization of printed circuit based on data from CAD programs. 
Particularities for prototypes.
7. Repair and rework processes in the electronics industry. Methods based 
on transfer through conduction and convection (hot air). IPC Standards.



Final Assessment:

Knowledge verification (Lectures +Laboratory)
(multiple choice test) 40 points

Practical verification of laboratory activity 40 points

Presence in laboratory 20 points



Sample question from final test:

1. How are connected the three resistors in figure below?
a) Neither variant is correct;
b) In parallel;
c) In Series-parallel connection;
d) In series.



Useful as introduction,

chap. 1 and partly chap. 
2.

- Available in room B311
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Manual soldering

Images from 2013-
2014



Astable multivibrator with 2 LEDs
Schematic drawing in Orcad software 
environment

Virtual circuit (layout) in Orcad



Electronic scheme and electronic components 
mounted on breadboard and perfoboard

Images from

2013-2014



Laboratory: Surface mount (SMT) Electronic module 
assembly - astable multivibrator

(circuit basculant astabil)



Nr.  
crt Nume Componenta Valoare Alternativa

1 R1 Rezistor 1MΩ, 0603 100kΩ-1MΩ,
0603

2 R2 Rezistor 100kΩ, 
0603

3 R3 Rezistor 1kΩ, 0603

4 R4 Rezistor 0 Ω, 1210

5 C1, C2 Condensator 4.7μF, 3216 3.3 - 10μF, 3216

6 D1 LED SMD, 0805

7 U1 CI CD4001 CD4011

Capacitor

Fiducial marking

Integrated Circuit 

Structura de interconectare

Pad



Disciplina IRPSE este utilă în contextul activităţilor viitoare





Proiect 1- Dispozitive și
circuite electronice

Seriile A, D și G – Anul universitar 2014-2015



Familiarizarea studenţilor cu tehnici de proiectare specifice si realizare a 
circuitelor analogice. Valorificarea cunoştinţelor acumulate la disciplinele:

Dispozitive Electronice
Circuite Electronice Fundamentale
Componente si Circuite  Electronice Pasive
Modele Spice
Tehnici CAD+TIE
Iniţiere în realizarea practică a schemelor electronice

legate de componente electronice discrete: diode şi tranzistoare (modele şi 
parametri), componentele pasive, etaje de amplificare, reacţia negativă, 
amplificatoare cu mai multe etaje, stabilizatoare, oscilatoare precum si structura 
de interconectare corespunzătoare (PCB) ce trebuie proiectată/concepută într-o 
tehnologie impusă.

OBIECTIVUL GENERAL AL DISCIPLINEI



Rezultate parțiale, săptămâna a IX-a - 26.11.2014

Grupa
Nr. 

studen
ți

Studenți
calificați
în etapa 

de 
realizare 
practică431A 26 4

432A 25 5
433A 25 8
Total 

Seria A
76 17

Seria A Seria D Seria G

Grupa Nr. 
studenți

Studenți
calificați în 

etapa de 
realizare 
practică

431D 25 15
432D 25 5
433D 25 7
Total 

Seria D
75 27

Grupa Nr. 
studenți

Studenți
calificați în 

etapa de 
realizare 
practică

431G 31 7
Total 

Seria G
31 7

431A – Oscilator dreptunghiular
432A - Stabilizator de tensiune (ERP)
433A - Oscilator triunghiular

431G- Oscilator RC cu punte Wien431D - Oscilator RC cu punte Wien
432D - Amplificator de tensiune(JF)
433D - Stabilizator de tensiune (ERS)

22,4% 36%

22,6%



Panelization PCB – CETTI



Stencil_1 Stencil_2

Panelization PCB – CETTI



Fabricated PCB – panelization at CETTI



Assembly/testing PCB – CETTI



Assembly/testing PCB – CETTI



Assembly/testing PCB – CETTI



Grupa 431A: Tema 1 - Oscilator RC cu punte Wien
Circuite funcționale (2013-2014)

• GEORGESCU Ionuț



Grupa 433A: Tema 3 - Stabilizator de tensiune
Circuite funcționale (2013-2014)

•MIHALACHE Matei-Şerban
Valori 

teoretice
Valori 

măsurate
IREF mA 10 10
I2 mA 10 10,33
I3 mA 10 10,44
I4 mA 10 10,66
IOV mA 1,2 1,22
ITH mA 1,2 1,24
IRRN mA 1,67 1,5
IQ = ∑I - ILOAD mA 44,07 45,39
VINmin (@Vout = 
6,5V)

V
11 11,5

VINmin (@Vout = 13V) V 17,64 18
VINmax (@Vout = 
6,5V)

V
28,59 30

VINmax (@Vout = 13V) V 28,46 30
Voutmin (@Vin = 
23,4V)

V
6,45 5,43

Voutmax (@Vin = 
23,4V)

V
13,23 11,3

Voutmin (@Vin = 26V) V 6,48 5,45
Voutmax (@Vin = 26V) V 13,27 11,32



Layout

• În general, componentele au fost 
plasate urmărindu-se minimizarea 
lungimii traseelor, având în vedere 
legăturile dintre ele în schema 
electrică. Totuși ele au fost grupate și
pe baza funcțiilor îndeplinite: rețeaua
Wien în colțul din stânga-jos(R1, C1, 
R2, C2, P1, P2), rețeaua de reacție 
negativă în dreapta-centru (R8, R9, 
R10, R11, R12, R13, P4, D1, C3, Q8).
•Traseele de masă și pentru cele 2 
alimentări, prin care circulă un curent 
mai mare sunt mai groase (20 mils) 
decât cele din restul circuitului(12 
mils). Fig. 11. Layout PCB în OrCAD



Rezultate experimentale

Fig. 12. PCB-ul neechipat Fig. 13. PCB-ul echipat

Fig. 13. Semnalul de JF Fig. 14. ÎF și ampl. max. Fig. 15. ÎF și ampl. min.



Concluzii

Total studenți Anul
universitar

Studeni calificați în 
etapa de realizare 

practică

Module 
echipate

Module 
funcționale

73 2013-2014 38 (52%) 38 6 (15.8%)
182 2014-2015 51 (28%) 51 40 (78.4%)

AU 2013-2014 vs. AU 2014-2015

În AU2013-2014
• 3 teme distincte
• 0% circuite funcţionale la prima încercare 
• Circuite funcţionale din 2 teme propuse

În AU2014-2015 
• 6 teme distincte: 3 teme din AU 2013-2014, 3 teme noi
• 50% din circuite funcţionale la prima încercare
• Circuite funcţionale din toate temele propuse



Concluzii

ERORI
Trecerea schemei din programul de simulare în programul de realizare a layout-ului

PCB – neconcordanţa între schema simulată şi cea realizată pe placă (în scădere 
faţă de AU2013-2014)

Absenţa layer-ului de inscripţionare – identificare dificilă a poziţionării 
componentelor (un sigur modul faţă de AU2013-2014 când peste 50% in module 
au prezentat acest deficit)

Footprint-ul real al componentelor nu a corespuns cu cel desenat pe PCB - Nu 
au fost consultate foile de catalog pentru componentele comandate şi utilizate (în 
scădere față de AU2013-2014)

Neconcordanţe între capsulele folosite în proiectare şi componentele reale utilizate (în 
scădere faţă de AU2013-2014):

•Capsulă rezistor 0805 – prea mare pentru componenta reală
•Capsulă condensator 0805 – prea mare pentru componenta reală
•Capsulă potenţiometru – prea mici pentru componenta reală
•Capsula pentru rezistorul de 0 ohm 0805 –> 1206 a creat suficient spaţiu

între pad-uri pentru trasee



Concluzii

ERORI
Erori în corespondența terminalelor capsulei pe layout cu foaia de catalog a fiecărei
componente (în scădere faţă de AU2013-2014)

Exemplu: Capsula pentru tranzistor a fost aleasă corect (SOT23), însă nu a fost făcută 
corespondenţa între tipul terminalelor componentelor reale şi tipul pinilor capsulei alocate 
în mediul de proiectare.

Studenţii nu au generat corect fişierele Gerber (de fabricaţie) cerute (în scădere față de 
AU2013-2014):

• Layer electric TOP;
• Fişier de aperturi şablon (Solder Paste);
• Masca de protecţie (Solder Mask);
• Masca de inscripţionare (Silk Screen).
• Circuite recuperate prin repoziţionarea manuală 

a componentelor



Concluzii

ERORI

Plasarea componentelor a fost făcută dezordonat (în scădere față de AU2013-2014)

Rutarea traseelor nu a respectat regulile de bază în proiectare (spaţiere, lăţime 
trasee, rutare trasee în unghi de 45o) (în scădere față de AU2013-2014)

Masca de inscripţionare nu a fost revizuită la final şi astfel, referinţe ale 
componentelor au ajuns pe pad-uri iar contactarea s-a făcut cu dificultate (în scădere 
față de AU2013-2014)

La intrarea în laborator, studenţii nu au venit pregătiţi cu schemă electrică şi layout
cablaj in acelaşi mediu de proiectare, listă de materiale (în scădere față de AU2013-
2014)

Absenţa planului de testare (în scădere față de 

AU2013-2014)

Absenţa calculelor de valori limită (tensiuni/curenţi/puteri)
înainte de a alege componenta (similar cu AU2013-2014)

Alegerea unui coeficient de siguranţă faţă de datele de 
catalog (în scădere față de AU2013-2014)



Concluzii

•Necesitatea de ore obligatorii de TCAD: simulator PSPICE + proiectare PCB
•Certitudinea că un student are cunoştinţe minime pentru a aborda proiectul 
= obligativitatea promovării examenelor la disciplinele menţionate la punctul 
precondiţii pentru a avea accesul la disciplina Proiect 1.
•S-a observat în pregătirea studenţilor o lipsă majoră privitoare la cunoştinţe 
fundamentale de tehnologie electronică privind realizarea unui produs.
•Toţi studenţii implicaţi în realizarea modulului electronic proiectat au 
manifestat foarte mult interes, fiind extrem de dornici să-şi vadă schema 
proiectului, concepută de fiecare dintre ei, ca produs realizat şi verificat. 

•Proiectul asigură pregătirea necesară abordării cu uşurinţă a temei 
de licenţă
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Introduction in electronic packaging



Electronic Package
The electromechanical 
assembly resulting from
electronic packaging 
design and manufacture. 
The level of an electronic 
package may range from 
the integrated circuit 
package assembly to a 
printed wiring board 
assembly to a subsystem 
or system package 
assembly.



Electronic Packaging Hierarchy- Levels 1,2,3



NivelulNivelul 0 0 ((gategate--toto--gategate)) : : interconectarea componentelor intergrate
pe placheta de siliciu;
NivelulNivelul 11 ((chipchip--toto--modulemodule): ): conectarea plachetei de siliciu la 
terminalele capsulei componentei ;
NivelulNivelul 22 ((boardboard levellevel): ): conectarea componentei electronice pe
cablajul imprimat ;
NivelulNivelul 3 (3 (motherboardmotherboard)) conectarea cablajelor imprimate intre ele

NivelulNivelul 44 : interconectarea sistemelor

IerarhizareaIerarhizarea packaginguluipackagingului electronicelectronic



Level Level 00 ((gategate--toto--gategate))



Interconnection Structure -
PCB
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Electronic components for general use



A- Componente electronice
- active – tranzistoare bipolare şi MOS, diode, tiristor, triac, IGBT,,,, trioda, 
pentoda
- pasive – rezistoare, condensatoare inductoare, componente dedicate 
(circuite imprimate, rezistoare, condensatoare, inductoare, etc.)

B - Componente electronice
- discrete – o singură funcţie electronică într-o capsulă (active şi pasive)
- integrate – mai multe funcţii în aceeaşi capsulă (active şi pasive)

C- Componente electronice
- în capsule THT (Through Hole Technology ) montare prin inserţie
- în capsule SMD (Surface Mounted Devices) montare pe suprafaţă

COMPONENTE ELECTRONICE

D- Componente electronice
- pur electronice -tranzistoare
-electromecanice - rezistoare variabile (potenţiometre,condensatoare 
variabile, conectoare, relee, transformatoare, s.a.
- optoelectronice - LED



A- Componente electronice
- active – tranzistoare bipolare şi MOS, diode, tiristor, triac, IGBT,,,, trioda,
pentoda, circuite integrate

- pasive – rezistoare, condensatoare inductoare



B - Componente electronice
discrete – o singură funcţie electronică într-o capsulă (active şi pasive)

integrate – mai multe funcţii în aceeaşi capsulă (active şi pasive)



THT & SMD



Potentiometers and Trimmers



2017 !

GLASS !

ALUMINUM

Nivel crescut de integrare Nivel crescut de integrare –– Miniaturizare  Miniaturizare -- MEMS MEMS

ElectronicElectronică ă imprimatimprimată ă 

FrecvenFrecvențțe e îînalte: 40GHznalte: 40GHz

Contactare Contactare îîn tehnologii farn tehnologii fară ă plumb plumb 

Noi materiale care cer adaptarea tehnologiilorNoi materiale care cer adaptarea tehnologiilor

CondiCondițții de utilizare extinse ii de utilizare extinse –– FIABILITATE FIABILITATE

Conditii de calitate: TotaConditii de calitate: Totallăă Six Sigma  Six Sigma  

Timp redus de lansare pe Timp redus de lansare pe ppiaiațțăă

Costuri reduseCosturi reduse
48

Iniţiere în realizarea practică a schemelor electronice – IRPSE 2017





IRPSE



Regulations /Standards in 
electronics industry



IPC A600 Acceptability of Printed Boards and

IPC A610 Acceptability of Electronic Assemblies



2.10.1.2 Conductor Spacing

Target Condition − Class 1, 2, 3
• Conductor spacing meets 
dimensional requirements of the 
procurement documentation.

Nonconforming - Class 1, 2, 3
• Defects either do not meet or 
exceed above criteria.

Acceptable − Class 1, 2
• Any combination of edge 
roughness, copper spikes, 
etc., that does not reduce the 
specified minimum conductor 
spacing by more than 30% in 
isolated areas.

Acceptable − Class 3
• Any combination of edge roughness, copper spikes, etc., 
that does not reduce the specified minimum conductor 
spacing by more than 20% in isolated areas.

IPC A600 Acceptability of Printed Boards



IPC A610 Acceptability of Electronic Assemblies

Target Condition - Class 1,2,3
• End joint width is equal to component 
termination width or width of land, whichever is 
less.

Acceptable - Class 1,2
• End joint width (C) is minimum 50% of 
component termination width (W) or 50% land 
width (P), whichever is less.

Acceptable - Class 3
• End joint width (C) is minimum 75% of 
component termination (W) or 75% land width 
(P), whichever is less.

Defect - Class 1,2,3
• Less than minimum acceptable end joint width.



Chassis
• Isolated areas +  85°C
• exposure to heat sources

+120°C
• exposure to oil and 
hydraulic liquids
+175°C 
• the wheel hub

Attached to the engine
• Isolated areas + 85°C
• on the engine +140°C
• exhaust pipes +205°C

Attached to the gearbox+150°C

Passenger
Compartment
• Interior of the car,             + 85°C

dashboard, console
• trunk cover, console +120°C

(sunlight)
• Car roof (sunlight)             +120°C

Trunk or +85°C
bellow the
trunk

Maximum operating temperatures

General requirements for the automotive electronics


