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LUCRAREA DE LABORATOR nr. 3 

Crearea de componente virtuale   
 

1. Scopul lucrării 
Scopul lucrării de laborator este de a familiariza studenŃii cu crearea de componente 

virtuale (numite şi “componente fizice” (part-uri în engleză) deoarece corespund unor componente 
reale, fizice, existente în electronică) destinate generării cu ajutorul calculatorului a schemelor 
electronice şi plăcilor de circuit imprimat unde se vor studia şi modalităŃile de realizare a 
capsulelor respectivelor componente. La sfârşitul laboratorului studenŃii vor putea crea o paletă 
largă de componente virtuale asociate unor componente şi dispozitive prezente în documentele 
tehnice ale diferitelor module/echipamente electronice. 

 
 

2. Desfăşurarea lucrării 
CREAREA COMPONENTELOR VIRTUALE (part-urilor) 

Conceperea şi generarea part-urilor în sistemul ORCAD se face uşor, într-o manieră 
intuitivă pentru utilizator. Spre deosebire de alte sisteme de proiectare, în ORCAD componentele 
virtuale (simbolurile grafice sunt incluse în cadrul lor) pot fi stocate în mai multe biblioteci, ceea 
ce permite o mai bună organizare şi gestionare a lor (poate exista astfel o bibliotecă OPAMP ce 
conŃine amplificatoare operaŃionale, o bibliotecă MOS pentru diferite tranzistoare MOS şi aşa mai 
departe). Crearea unui part se poate face într-o bibliotecă deja existentă dar este deseori 
convenabil de a crea o bibliotecă nouă, asociată unui proiect în lucru. Se va analiza mai întâi cazul 
realizării unei biblioteci noi. 

Pentru a crea o bibliotecă nouă se deschide programul ORCAD Capture şi se lansează 
comanda FILE → New → Library din fereastra “Session log”. Rezultatul acestei comenzi este 
crearea automată a unei biblioteci cu numele Library*.olb (figura 3.1), unde * este un număr de 
ordine, cu o unitate mai mare dacât cel al bibliotecii realizate anterior. Se remarcă un neajuns al 
programului, de a nu putea crea o bibliotecă cu un anumit nume; soluŃia se rezolvă prin 
redenumirea acestui fişier în sistemul de operare Windows. 



 
Fig. 3.1 Crearea unei biblioteci (library1.olb, în acest caz) 

 
Încărcarea unei biblioteci în vederea adăugării/ştergerii/modificării de componente virtuale 

se face prin comanda FILE → Open → Library. După executarea comenzii se afişează într-o 
fereastră întreg conŃinutul bibliotecii cu toate part-urile existente (figura 3.2). 
 

 
Fig. 3.2 Afişarea conŃinutului unei biblioteci (library1.olb) 

 
Ştergerea unui anumit simbol/part se face prin selectarea sa (click stânga) urmată de 

comanda Cut din meniul EDIT. 
Modificarea part-ului se face prin efectuarea unui click stânga dublu pe numele său; 

această acŃiune are ca efect intrarea în fereastra de editare a respectivei componente virtuale. 
Crearea unui nou part se face prin selectarea bibliotecii în care se doreşte a fi stocat 

(library1.olb, în acest caz) şi lansarea comenzii New Part din meniul Design sau prin click 
dreapta pe biblioteca selectată şi alegerea comenzii New Part. În cadrul meniului Design există şi 
comanda New Symbol dar entitatea “simbol” se referă la un număr de patru articole grafice speciale 
ale sistemului de proiectare (articole cărora proiectantul nu trebuie să le aloce capsule, nefiind 
articole electrice propriu-zise ci doar etichete, semnale sau indicatoare de proiectare) şi nu la 
componente virtuale. Cele patru articole speciale sunt următoarele: “Power” (simbol de 
alimentare/masă, entitate ce reprezintă o etichetă, un semnal care se alocă unui arbore de conexiuni), 



”Off-page Connector” (pin de conector pentru ieşirea din pagina schematică, în cazul proiectelor cu 
mai multe pagini de nivel egal de importanŃă), ”Hierarchical Port” (pin de port (tot un tip de 
conector) de ierarhizare pentru conectarea în plan vertical faŃă de pagina schematică, în cazul 
proiectelor ierarhizate; portul poate fi folosit şi pentru conectarea prin semnale în cadrul aceleiaşi 
pagini schematice) şi ”Title Block” (indicator de proiectare) . 

Pentru componentele şi dispozitivele electronice sistemul ORCAD utilizează numai articole 
de tip componentă virtuală (numite, după cum se cunoaşte (în limbajul obişnuit al proiectanŃilor), 
part-uri), entităŃi de proiectare complexe ce conŃin multiple informaŃii de natură electrică, geometrică 
şi tehnologică. De aceea, va fi analizată numai comanda New Part, comanda New Symbol fiind 
practic similară.  

Realizarea de part-uri va fi exemplificată prin procedura de generare “de la zero” a unui 
termistor NTC (figura 3.3). 

 
Fig. 3.3 Termistor NTC 

 
Accesarea comenzii New Part determină apariŃia ferestrei New Part Properties (figura 3.4). 

 

 
Fig. 3.4 Fereastra New Part Properties 

 

Câmpul Name se completează cu numele part-ului şi va fi utilizat ca valoare implicită la 
plasarea într-o schemă. Lungimea maximă a unui nume de part este de 31 de caractere. 

Câmpul Part Reference Prefix specifică prefixul de identificare al part-ului, de exemplu R 
pentru rezistoare sau C pentru condensatoare, etc. 

Câmpul PCB Footprint conŃine numele capsulei PCB utilizate de part-ul respectiv; acest 
câmp poate fi lăsat necompletat dacă part-ul va fi utilizat doar la editarea schemei electrice. 

OpŃiunea Create Convert View indică faptul că part-ul respectiv are două reprezentări - 
normală şi “convert”. Reprezentarea “convert” semnifică o formă alternativă, echivalentul De 
Morgan la porŃile logice de exemplu, sub care este memorat part-ul. 



Câmpul Parts per Package memorează numărul de entităŃi din cadrul capsulei indicate de 
câmpul PCB Footprint. Valoarea implicită este 1 dar există situaŃii când acest număr este mai mare: 
de exemplu porŃile NAND SN7400 sunt câte 4 în capsula DIP14 iar bistabilii D SN7474 câte 2 în 
acelaşi tip de capsulă DIP14. 

Câmpul Package Type specifică dacă toate part-urile unei capsule au reprezentări grafice 
identice (homogenous) sau diferite (heterogenous). De obicei opŃiunea este homogenous. 

ATENłIE: acest parametru poate fi setat numai la crearea part-ului, devenind inaccesibil la o 
încercare ulterioară de modificare a lui. 

Câmpul Part Numbering indică modul în care sunt identificate part-urile din cadrul aceleiaşi 
capsule - numeric ( U*1, U*2... ) sau alfabetic ( U*A, U*B...), unde * reprezintă numărul curent al 
respectivei componente virtuale. De obicei se foloseşte opŃiunea Alphabetic.  

OpŃiunea Pin Number Visible este în general necesară, singurele excepŃii fiind 
componentele la care toŃi pinii au aceaşi funcŃie - rezistoarele, condensatoarele nepolarizate şi 
bobinele obişnuite - şi la care nu este necesară numerotarea lor. 

După completarea tuturor câmpurilor se apasă butonul OK şi se intră în fereastra de editare a 
simbolurilor grafice corespunzătoare respectivului part. Pentru editarea unui part se folosesc diverse 
elemente grafice (linie, arc, pin etc.) ce pot fi plasate fie accesând elementul dorit din meniul Place, 
fie apăsând butonul corespunzător de pe bara de instrumente din dreapta. SemnificaŃia tuturor acestor 
butoane este redată în figura 3.5. 

 

 
Fig. 3.5 SemnificaŃia butoanelor de pe bara de unelte a mediului de generare/editare a 

componentelor virtuale (part-urilor) 
 

Primul pas în crearea unui nou part este reprezentat de generarea formei grafice a acestuia în 
aria de lucru (reprezentată în figură cu linie punctată). Pentru generarea formei geometrice a 
termistorului NTC s-au folosit doua butoane: Place Rectangle şi Place Line. 



 
Fig. 3.6 Forma grafică a termistorului NTC. 

 
Al doilea pas este adăugarea textului informativ (acesta ajută la identificarea componentei ca 

fiind un termistor NTC şi nu unul PTC). Pentru aceastea se foloseşte comanda Place Text. 

 
Fig. 3.7 Adăugarea textului în cadrul ariei de lucru a part-ului creat. 

 
O atenŃie deosebită trebuie acordată comenzii Place Pin. Lansarea acesteia determină 

deschiderea unei ferestre de dialog de genul celei din figura 3.8 
 

 
Fig. 3.8 Fereastra Place Pin 

 
Câmpurile Name şi Number trebuie completate obligatoriu cu numele şi respectiv numărul 

pinului, iar câmpul Shape determină forma grafică de prezentare a pinului -  Line pentru linie lungă, 
Short pentru linie scurtă (mai des utilizată),  Dot circle pentru pin activ în zero  etc.-. Câmpul Type 
semnifică tipul pinului (pasiv, activ, open colector etc. ) şi este folosit la verificarea electrică a 



schemei - Design Rules Check - prin verificarea matricei ERC (Electrical Rules Check), matrice 
asociată comenzii DRC, ce oferă informaŃii cu privire la combinaŃiile de interconectare permise şi 
interzise în cadrul schemei electrice. Pentru siguranŃă se poate alege valoarea Passive, valoare ce 
permite conectarea cu orice tip de pin. Trebuie precizat că alocarea corectă a tipului electric de pin se 
face numai prin consultarea unor cataloage de specialitate care să ofere informaŃiile respective (şi nu 
“după ureche”, din considerente de comoditate). 

 

 
Fig. 3.9 Fereastra Place Pin, după ce au fost completate toate câmpurile necesare. 

 
După plasarea pinilor, part-ul va arăta astfel: 

 
Fig. 3.10 Part-ul nou creat. 

 
Există situaŃii când utilizatorul nu doreşte să fie vizibile numărul şi/sau numele de pin (de 

exemplu în cazul termistorului NTC de faŃă, dar şi al rezistoarelor, condensatoarelor, inductoarelor 
sau altor componente la care vizibilitatea numerotării sau numirii terminalelor electrice nu neste 
necesară). În acest caz se lansează comanda Options →→→→ Part Properties ce deschide fereastra din 
figura 3.11, fereastră care permite modificarea diferitelor proprietăŃi ale componentei virtuale. 
 



 
 

Fig. 3.11 Fereastra Part Properties 

 

Dând valori True sau False câmpurilor Pin Names Rotate, Pin Names Visible sau Pin 

Numbers Visible se modifică modul de afişare al numelor/numerelor de pin.  

 
Fig. 3.12 Part-ul nou creat după ce numele şi numărul pinilor au fost făcute invizibile.  

 
Restul elementelor grafice ale simbolului pot fi plasate fără restricŃii; liniile pot avea diferite 

grosimi, selectarea făcându-se prin dublu clic şi obŃinându-se o listă de opŃiuni Line Style&Width ca 
cea din figura 3.13. 

 
Fig. 3.13 Editarea unui simbol şi modificarea grosimii liniilor 

 
Salvarea part-ului într-o anumită bibliotecă este obligatorie după terminarea generării sale. 

Această operaŃiune se face extrem de simplu, având activă fereastra de editare a simbolului şi 
selectând din meniu comanda File →→→→ Save/Save As. După salvarea part-ului este obligatorie şi 



salvarea bibliotecii ce îl conŃine, prin selectarea ca activă a ferestrei cu conŃinutul bibliotecii şi 
lansarea comenzii File →→→→ Save/Save As.  

După executarea acestei operaŃiuni biblioteca şi toate part-urile sale pot fi utilizate în 
editarea schemelor electrice.   

 

3. Proiecte practice 

• Realizarea unor componente virtuale (part-uri) din planşa “Laborator 3 – proiect 1”; 

• Realizarea proiectului din planşa “Laborator 3 – proiect 2”; 

• Realizarea celor două part-uri inexistente în biblioteci din lucrarea de laborator nr. 2 – 
proiect 1: inductorul cu priză mediană şi casca telefonică; integrarea acestora în proiectul 
respectiv. 

 

4. Întrebări şi teme suplimentare 
1. Să se realizeze proiectul următor, reprezentând un variator de intensitate luminoasă 

pentru un bec cu incandescenŃă. Simbolurile îngroşate trebuie create şi salvate în 
biblioteca *.lib, unde * reprezintă numele de familie al studentului care realizează 
proiectul. În locul porturilor AC1 şi AC2 se va utiliza un conector adecvat, cu un 
număr corespunzător de terminale. 

 
Fig. 3.8 Schema electrică a unui variator de putere cu triac 

2. Comanda File →→→→ New →→→→ Library permite utilizatorului să creeze o bibliotecă nouă. Ce 
nume va avea aceasta? 

3. La crearea unui part nou, care este cea mai des utilizată formă grafică de reprezentare a 
pinilor? 

4. Ce comandă se utilizează pentru adăugarea de pini electrici? Dar de linii grafice 
neelectrice? 

5. DescrieŃi în câteva rânduri diferenŃa dintre „homogenous package type” şi „heterogenous 
package type”. Când poate fi modificat acest parametru? Se mai pot face modificări 
ulterioare? 

6. Ce reprezintă fişierele cu extensia *.OLB ? 

7. Cum poate fi modificat un part care a fost deja creat? 

8. Cum se poate salva o componentă deja creată în Orcad Capture CIS într-o bibliotecă 
personalizată cu numele „student”?  





 


