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4. Metode de realizare a 
prototipurilor PCB  

 
4.1 Metoda realizării PCB prin frezare;  
4.2 Metoda breadboard;  
4.3 Metoda realizării PCB prin transfer 

termic (Press and Peel - PNP și altele).  
 
 



Echipamentul de frezare/găurire (în cadrul UPB-CETTI acesta este de 
tipul ProtoMat M100/HF) este în esenţă un plotter plan prevăzut, în locul 
capului clasic de plotare (tocului), cu un motor adaptat la operaţiile de 
găurire şi frezare specifice fabricaţiei PCB. El poate realiza prototipuri de 
înaltă calitate pentru plăci de cablaj imprimat standard dar este perfect 
adaptat şi fabricaţiei circuitelor de radiofrecvenţă şi microunde.  
O altă direcţie de utilizare a echipamentului este cea a realizării panourilor 
frontale pentru aparate, prin gravare în aluminiu sau în material plastic. 

Prin intermediul unor freze de foarte mici dimensiuni are loc izolarea 
traseelor destinate interconectării componentelor electronice sau chiar 
îndepărtarea totală a ariilor conductoare, în cazul aplicaţiilor destinate 
lucrului la înaltă frecvenţă.  

Operaţia de găurire în coordonate se realizează prin intermediul aceluiaşi 
echipament şi este practic similară cu cea din cadrul procesului industrial.  

4.1 Metoda realizării PCB prin frezare 



 Echipament de realizare a circuitelor imprimate prin frezare 
 LPKF - Protomat M100/HF  

Lăţime min. traseu: 200 µm (8 mil); Spaţieri minime: 200 µm (8 mil) 
Diam. min. de gaură: 0.2 mm (8 mil) 

 Autocontac–dotare suplimentară 
pentru realizarea găurilor 
metalizate prin umplere cu pastă 
conductoare 



Echipamentul principal permite şi realizarea găurilor metalizate, procedeul 
numindu-se Autocontac. Pentru aceasta echipamentul trebuie completat cu o 
instalaţie de dispensare iar pe capul de frezare se adaugă un suport al seringii. 
Principiul realizării de găuri metalizate este ilustrat în figurile de mai jos. 

Principiul realizării găurilor metalizate prin procedeul Autocontac:  

(a) dispensarea pastei, (b) absorbţia pastei; 1 pastă conductoare, 2 ac 
de dispensare, 3 pastilă de cupru, 4 circuit imprimat, 5- material suport  

(a) (b) 



Se realizează în două etape: 
• Mai întâi se pregăteşte placa în cadrul unui software 
specializat, CircuitCAM, ce importă fişierele Gerber şi 
Excellon (N.C. Drill) şi realizează izolaţiile în jurul traseelor; 
 

• Se exportă proiectul spre programul BoardMaster care 
realizează pregătirea de fabricaţie şi comandă maşina de 
gravare a structurii PCB.  
 
Observaţie: Layout-ul circuitului imprimat se importă, de 
regulă, din programul de proiectare asistată de calculator 
(CAD) cu care s-a executat proiectul PCB, dar el poate fi 
generat şi direct în CircuitCAM prin adăugarea elementelor 
grafice care formează circuitul.  

Fabricaţia unui circuit imprimat prin frezare 
şi găurire 



Principalele etape necesare realizării circuitelor 
imprimate prin frezare cu echipamentul LPKF 



Unelte utilizate pentru frezare şi găurire 



Particularităţi pentru realizarea PCB 
prin frezare cu ProtoMat M100 



 Realizare circuit imprimat 

Fluxul de 
date între 
laboratoru
l CAE-
CAD-CAM 
şi cel de 
prototipuri  



 

Elementele capului frezare/găurire 

Pentru a putea fi utilizat la realizarea circuitelor de frecvenţă înaltă, 
echipamentul dispune de un motor cu turaţia cuprinsă între 10000 şi 100000 
rot/min, programabilă şi controlată prin software.  

Pentru a garanta pătrunderea minimă 
a frezei în substrat şi prelucrarea fără 
probleme a materialelor speciale, 
adâncimea de frezare poate fi 
controlată fără a exista un contact 
direct cu suprafaţa, capul de frezare 
fiind susţinut de o pernă de aer.  



 *.max  

Postprocesare  proiect:  
standard Gerber 274X 

 (în OrCAD Layout) 
Gerber 274X *.top, *.bot, *.dts, 

thruhole.tap 

Procesare, CircuitCAM 

*.top, *.bot, *.dts, 
thruhole.tap *.cam 

Execuție CAM, BoardMaster 

Procesare, CircuitCAM 

*.cam *.lmd 

Nu apare 
cand avem 
layer-ul de 

găurire 
nedefinit 



PCB 
Simplu placat 
Dublu placat, fără găuri 
metalizate 

Nu se fac treceri prin pin de 
componentă 
 
Nu se fac treceri sub componente 

Spatiere/latime trasee: recomandabil 0.4 mm; 
Nu se fac mai mici de 0.4 mm – teoretic min. 0.2 cu 
utilizare microcutter de 0.1 
Gauri: cat mai putine tipuri de diametre  

Contururile interioare definite pe Global layer 

Evitarea unghiurilor de 90º la jonctionarea traseelor in “T” pentru 
evitarea unor probleme la frezare 
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Decuparea nu 
este definită 
drept contur, ci 
este parte a 
componentei 
electronice 



Structură PCB în CAM 



 

1. Izolarea standard (a 
traseelor) 
2. Izolare cu spaţiu în jurul 
padurilor (Pad Clearance) 
3 Izolare mai fină (Micro Cut) 

4. Izolare cu spaţiu în jurul 
traseelor (Track clearance)  
5 Rubout - îndepărtare 
completă sau parţială a 
cuprului 
6 Îndepărtarea vârfurilor 

 

Opţiuni de realizare a izolării traseelor şi 
pastilelor (din aria de cupru) 

Forma canalului de frezare produs de uneltele Universal Cutter, Micro Cutter şi  End Mill (RF) 





 Conţinutul documentaţiei de fabricație 
PCB 

1. CAD File, pdf: PCB drilling and cutting info 

2. PANEL CAD File, pdf :  Panel drilling and cutting info 

3. PCB Gerber File, 274X 

4. PCB Drilling file – tape 

5. PCB Pick and place file - txt / excel 

6. PCB Specification file 

7. PCB Production file  

8. PANEL CAD File, pdf :  Panel drilling and cutting info 

9.  PANEL Gerber File, 274X 

10.Fişa de comandă a producătorului 



 Conţinutul documentaţiei de fabricaţie a 
ŞABLONULUI (STENCIL) 

 
1. PANEL Gerber File, 274X :       
Assembly top panel ( P.AST) / Assembly bottom (P.ASB) 
Contour (border) ( P.BRD, P.MLL ) 
Stencil apertures top (App. Top) / Stencil apertures bottom (App.Bot) 
Fiducials top / Fiducial bottom 
 
2. Stencil CAD File, pdf : Front edge / Center justified 
 

 



20 

Placa de bază (masa echipamentului) este realizată din 
aluminiu masiv (1), alinierea laminatului (3) destinat prelucrării 
mecanice (tipic FR2, FR3 sau FR4 de 1,6 mm grosime) este 
făcută prin intermediul a doi pini cu diametrul de 3 mm (2) iar 
ca material suport pentru găurire (4) se foloseşte un carton 
presat de o anumită consistenţă şi de cca. 2 mm grosime.  

 

Plasarea şi fixarea laminatului 
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Procesarea fişierelor de fabricaţie utilizând 
programul CircuitCAM 

CircuitCAM este un sistem software specializat, destinat realizării 
interfaţării între fişierele de fabricaţie (CAD) şi echipamentul de gravare a 
circuitelor imprimate. 

• El combină două domenii importante ale tehnologiei electronice: CAD şi 
CAM. 

• Programul poate fi utilizat pentru importul, verificarea şi editarea fişierelor 
Gerber şi Excellon, 

• Calcularea izolaţiei între traseele conductoare, 

• Optimizarea comenzilor şi exportul fişierului creat într-un format specific 
(LMD - LpkfMillDrill) care să asigure legătura cu programul BoardMaster, 
program care controlează şi comandă plotterul LPKF. 



 

Aria de lucru a sistemului CAM CircuitCAM 



Procedura de realizare a izolaţiilor  
O operaţie foarte importantă în programul CircuitCAM, proces în care se 
calculează traseele pe care trebuie să le urmărească freza pentru a izola 
traseele PCB de masa de cupru. Parametrii de realizare a izolaţiei se aleg în 
funcţie de unealta cu care se va realiza efectiv frezarea şi de precizie plotter.  

Porţiune dintr-un layout corespunzător unei plăci de circuit imprimat după 
procedura de generare a izolaţiilor în jurul traseelor  



Frezare în jurul unui traseu cu două 
unelte de dimensiuni diferite 

 



Procesul se desfăşoară în două etape: 
• Mai întâi găurile sunt umplute cu pastă conductivă cu ajutorul 
echipamentului de dispensare. Apoi, excesul de pastă este îndepărtat prin 
absorbţie. Astfel, se asigură un contact bun pe pastilele de lipire, pe ambele 
feţe ale circuitului imprimat.  
 
Se observă că trebuie să se pregătească materialul de suport astfel încât 
să existe spaţiu liber sub găurile care trebuie metalizate.  
 
•Pasta este apoi supusă unui tratament termic de întărire într-un cuptor cu 
convecţie. Pasta utilizată permite echiparea găurilor metalizate şi lipirea 
componentelor cu aliaj de lipit Sn-Pb sau SAC. 

Procesul tehnologic de realizare 
a găurilor metalizate 



Un breadboard, cunoscut şi sub numele de proto-board, este o platformă 
reutilizabilă folosită pentru realizarea practică temporară a circuitelor 
electronice. 
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4.2 Metoda breadboard 



Cum funcţionează? 

• Componentele sunt 
introduse prin găuri în 
vederea interconectării. 
 

• Conexiunile se fac cu 
ajutorul unor lamele de 
metal aflate în interiorul 
breadboard-ului. 
 

• Lamelele formează o 
reţea bine definită, 
aceeaşi pentru orice 
breadboard. 
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Construcţie 

• Dispunerea internă a lamelelor pentru un breadboard de 
dimensiuni normale: 



• Dispunerea internă a lamelelor pentru un breadboard de 
dimensiuni normale: 

Construcţie 



• Găurile interconectate intern: 

Construcţie 



Canalul şi rolul acestuia 

• Circuitele integrate, întrerupătoarele şi alte componente 
similare se montează foarte uşor peste canal, distanţa între 
cele mai apropiate găuri este de 0.3 inch (300 mil sau 3 
module). 

0.3 inch 0.1 inch 



Exemple 

• Conectarea rezistoarelor în serie: 
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Fire 



Exemple 

• Conectarea rezistoarelor în paralel şi o greşeală 
întâlnită frecvent: 
 

Masa nu este conectată 



Componente speciale 

Tranzistor – capsula TO18 

Condensator electrolitic 

LED 



Schema electrică şi 
componentele montate pe breadboard 
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