
1. Metode CAD de generare a 
schemelor electronice 

I. SCOPUL LUCRĂRII 

Scopul lucrării de laborator este de a realiza o introducere în generarea CAD a 

schemelor electronice utilizând sistemul de proiectare OrCAD. Vor fi învățate elemente 

fundamentale ale lucrului cu acest sistem, taste și comenzi importante, citirea/salvarea 

unor structuri schematice și adăugarea în aria de lucru a unor articole electrice/electronice 

în vederea realizării proiectelor de inginerie electronică. 

II. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII 

1. Noțiuni fundamentale 

În prima parte a lucrării de laborator se va face o prezentare generală a sistemului 

de proiectare, putându-se accesa o schemă electronică realizată anterior pentru exersarea 

activităților de gestionare a acesteia cu ajutorul opțiunilor, tastelor și comenzilor care vor fi 

studiate în cele ce urmează. La finalul acestei părți studentul va avea capabilitatea de a 

realiza o operare eficientă a oricărei structuri schematice prezente în aria de lucru. 

Proiectarea structurilor schematice în cadrul mediului de proiectare OrCAD se 

realizează prin intermediul programului intitulat OrCAD Capture, iar proiectarea structurilor 

de interconectare PCB (circuit imprimat) prin intermediul programului OrCAD PCB Editor. 

Schema bloc a acestui mediu de proiectare este prezentată în figura 1.1. 

La pornirea programului OrCAD Capture se afișează o interfață grafică, session 

frame, din care se vor efectua toate operațiile necesare procesării schemei electronice. În 

aceasta se găsește permanent prezentă fereastra jurnalului sesiunii, session log, în care 

sunt furnizate informații sub formă de text despre acțiunile efectuate, fiind utilă în special în 

cazul existenței erorilor. 

La deschiderea unui fișier de tip design (*.DSN), care reprezintă purtătorul întregii 

informații tehnice a circuitului electronic proiectat, se deschide o altă fereastră numită 

fereastra de gestiune a proiectului, project manager window. În continuare se va prefera 

denumirea în limba engleză. 



 
Fig. 1.1 Schema-bloc a mediului de realizare a schemelor electronice  

(sistemul OrCAD) 

Fereastra project manager (figura 1.2) este utilizată pentru a avea o privire generală 

asupra resurselor implicate în proiectul curent, afișând resursele grupate pe categorii sau 

directoare. Acestea includ: directoare cu scheme (schematic folders), pagini schematice 

(schematic pages), biblioteci de componente electronice (part libraries), componente 

(parts), fișiere VHDL, rapoarte generate, de exemplu listă de conexiuni (netlist) sau listă de 

componente (bill of materials) precum și alte articole legate de simularea electrică 

(modele, stimuli) sau de limbajul VHDL. 

 
Fig. 1.2 Fereastra project manager 

Asociat cu fereastra project manager este fișierul tip proiect (*.OPJ). Acest fișier 

ASCII păstrează conexiunea logică spre fișierul design (*.DSN) și alte resurse asociate. 



Fișierul design, fișier ce primește la început același nume ca proiectul, poate conține mai 

multe directoare schematice (folders) care, la rândul lor, pot conține mai multe pagini (foi) 

schematice. Totodată un fișier design conține așa numitul Design Cache, o bibliotecă 

locală alcătuită din copii ale tuturor simbolurilor utilizate în paginile din design. Astfel este 

posibil a se porta fișierele design pe alte calculatoare chiar dacă bibliotecile din 

respectivele calculatoare nu sunt actualizate. 

La crearea unui proiect nou, fișierul design conține o singură pagină schematică 

numită PAGE1 iar în Design Cache există un singur element, Title Block, care este 

indicatorul de desen (cartușul) asociat paginii.  

a) Crearea unui proiect nou 
Pentru a se crea un nou proiect se accesează meniul File și se alege opțiunea New 

Project. La apariția ferestrei se introduce numele proiectului și se alege tipul de proiect nou 

care se dorește a fi creat. Deoarece la această etapă nu se dorește simularea schemei, se 

alege PC Board Wizard sau Schematic, diferențele în structura proiectului fiind 

nesemnificative între cele două opțiuni. După ce se alege directorul unde va fi creat 

proiectul (locația proiectului fiind importantă pentru regăsirea sa!), se confirmă cu OK și se 

urmărește dialogul aferent ferestrelor noi deschise, anulând alte opțiuni de simulare sau 

de adăugare de biblioteci. La final, apare fereastra project manager, ca în figura 1.2. După 

crearea proiectului se pot schimba numele fișierelor proiect sau design sau denumirile 

directoarelor, respectiv paginilor schematice.  

Începerea editării se face prin dublu clic pe pagina dorită sau prin selecția paginii și 

cu butonul dreapta mouse (RMB – Right Mouse Button), deschizând meniul contextual 

(pop-up) și selectând Edit Page. Se deschide fereastra editorului de scheme ce conține un 

chenar și indicatorul corespunzător. 

Pentru lucrul efectiv se utilizează:  

• comenzile din cadrul meniurilor; 
• butoanele din bara cu unelte Capture toolbar și din paleta cu unelte tool 

palette; 
• comenzile din meniul contextual ce apare la apăsarea RMB al mouse-ului. 

Comenzile din meniuri sunt active în funcție de acțiunile întreprinse și de ceea ce 

este selectat. În mod similar, meniul contextual are un conținut diferit în funcție de context. 

 



 
Fig. 1.3 Arie de lucru, componentă plasată și meniu contextual deschis pentru 

operații diverse cu respectiva componentă 

Cele două bare cu unelte (toolbars) sunt flotante (dockable) adică se pot 

deplasa/plasa și în alte poziții, fiind și reconfigurabile ca formă. La plasarea cursorului pe 

butoane este afișată o legendă cu denumirea acestuia (tool tips). Pozițiile inițiale ale 

barelor sunt cele din figura 1.3, iar semnificațiile instrumentelor/comenzilor de lucru din 

bara din partea dreaptă sunt prezentate în figura 1.4. 

În partea de jos a ecranului se află bara de stare a programului, status bar. În 

această zonă se afișează mesaje ale programului, se oferă informații despre articolele 

selectate și despre scalare (zoom), iar în partea dreaptă sunt afișate coordonatele 

cursorului.  

b) Unități de lucru  
Programul Capture poate lucra cu două unități: inch și milimetru. Alegerea 

unităților se face în pagina schematică din meniul Options → Schematic Page Properties 

sau în fereastra project manager din meniul Options → Design Template → Page Size. 



În cazul modificării template-ului (șablonului de proiectare), efectul setărilor devine 

vizibil numai după crearea unui design nou sau a unei pagini schematice noi. 

 
Fig. 1.4 Bara de instrumente corespunzătoare articolelor electrice și neelectrice  

c) Deschiderea și salvarea fișierelor  
Deschiderea fișierelor de tip proiect sau de tip design se face din meniul File → 

Open → Project sau Open → Design. Se pot deschide simultan mai multe proiecte, fiecare 

cu fereastra project manager proprie. Se pot muta sau copia fișiere între proiecte după 

modelul din Windows Explorer. 

Salvarea fișierelor se face din meniul File → Save sau File → Save As. Salvarea 

proiectului duce la salvarea tuturor resurselor. Salvarea din interiorul unei pagini 

schematice duce la salvarea paginii curente sau a tuturor paginilor din directorul ce 

conține pagina curentă și nu duce la salvarea proiectului sau a altor directoare 

schematice.  

Ieșirea din program se face închizând proiectul din meniul File → Close Project sau 

din meniul File → Exit. 



Afișarea articolelor și modificarea culorilor se face cu ajutorul comenzii Preferences 

din meniului Options. În acest tablou se află listate articolele utilizate în program și o paletă 

cu culorile în care sunt afișate, precum și o casetă de control (Print) de unde se bifează 

sau nu dacă respectivul articol va fi tipărit la imprimantă sau plotter. Schimbarea unei 

culori se face prin clic (LMB – Left Mouse Button) pe bara colorată asociată articolului și 

prin alegerea culorii dorite din fereastra de selecție sau prin definirea unor culori noi (figura 

1.5). 

  
Fig. 1.5 Lucrul cu culori 

Anumite articole pot fi setate ca invizibile, alocându-le aceeași culoare ca fondul 

ariei de lucru (Background). Elementele grafice de desen, liniile, poliliniile și arcele au 

culoarea precizată în tabloul Preferences → Miscellaneous. Dacă opțiunea Color din 

subtabloul Schematic Page Editor este setată pe poziția default, atunci elementele grafice 

de desen vor avea culorile stabilite din tabloul Colors/Print.  

d) Grile 
Programul OrCAD Capture permite setarea și afișarea unei grile de ghidare. Pasul 

grilei este determinat de valoarea parametrului Pin-to-Pin spacing. Afișarea grilei este 

controlată din meniul View → Grid, din meniul Options →  Preferences → Colors/Print sau 

din meniul Options → Preferences → Grid Display. Din opțiunea Preferences → Grid 

Display se poate face vizibilă sau nu grila, se poate alege aspectul grilei sub formă de 

puncte sau rețea de linii sau se poate controla deplasarea cursorului. Mișcarea cursorului 

se face în punctele grilei, atunci când este selectată caseta Pointer snap to grid. În caz 

contrar, deplasarea cursorului se face cu un pas egal cu 1/10 din valoarea grilei. Se poate 



comuta mai ușor între cele două stări utilizând butonul snap-to-grid                           din bara 

cu unelte. 

Parametrul pin-to-pin spacing controlează dimensiunea cu care apar simbolurile în 

aria de proiectare, distanța minimă dintre terminale fiind egală cu valoarea pin-to-pin 

spacing. Valoarea parametrului pin-to-pin spacing, odată fixată pentru o pagină, nu mai 

poate fi modificată. O încercare de a utiliza elementele plasate în pagină este copierea lor 

în altă pagină ce conține setarea dorită. 

Valori uzuale ale pin-to-pin spacing sunt 0,1 inch (100 mil) sau 0,05 inch (50 mil), 

legătura dintre sistemul de unitați incimetric și sistemul metric fiind prezentată în anexa 1. 

Trebuie făcută observația că din punct de vedere al scopului propus, proiectarea și 

realizarea circuitului imprimat, acest parametru nu are nicio relevanță, el fiind important 

doar pentru aranjarea în pagină a schemei electronice tipărite. 

e) Macrocomenzi 
Programul OrCAD Capture permite înregistrarea unei secvențe de comenzi 

denumită macrocomandă, sau pe scurt macro, pentru ușurarea comenzilor repetitive de 

editare. Macrocomenzile sunt relative la ultima acțiune desfășurată și nu la punctul de 

coordonate unde au fost înregistrate. Execuția lor se rezumă la fereastra de editare 

curentă și comenzile care duc la alte ferestre, de exemplu deplasarea în ierarhie sau 

editarea de componente/simboluri nefiind posibile.  

 Comanda Undo poate să nu mai fie activă după execuţia unui macro. Aşadar, 

trebuie acordată atenţie deosebită la înregistrarea unui macro pentru a nu transforma 

generarea și utilizarea lui în ceva deranjant și inutil. 

Macrocomenzile sunt stocate pe disc sub forma unor fișiere ASCII ce respectă 

sintaxa din programul Visual Basic, fiind posibil a fi editate cu un editor de texte. 

Pentru înregistrarea unei macrocomenzi se vor efectua următorii pași: 

• Se face clic (LMB) în aria de lucru pentru precizarea coordonatelor (locului) 
la care va începe înregistrarea; 

• Din meniul Macro se alege Record. Pe ecran apare paleta cu trei butoane; 
• Se desfășoară operațiile care trebuie înregistrate. Se poate utiliza butonul 

Pause pentru a opri temporar înregistrarea, reluarea înregistrării fiind posibilă 
apăsând din nou pe Pause. Butonul drept din paletă permite înregistrarea 
unei comenzi în modul “cu dialog”, adică valorile introduse în anumite 
câmpuri nu sunt salvate odată cu macro-ul, valorile dorite introducându-se la 



la execuția macro-ului. Ieșirea din acest mod de înregistrare se face apăsând 
din nou butonul respectiv; 

• Se oprește înregistrarea cu butonul Stop Recording. 

Dacă macro-ul nu este configurat, este considerat ca fiind temporar și nu este 

salvat pe disc. Se poate utiliza numai cel mai recent macro temporar înregistrat prin 

comanda Play din meniul Macro. 

EXEMPLU: din meniul Macro se va alege Configure. Se va selecta macro-ul 

înregistrat. Uzual ultimul macro înregistrat poartă denumirea TmpMacro. Se va apăsa 

butonul Save, astfel apărând pe ecran fereastra de dialog Macro Name. În caseta Macro 

Name se va introduce numele dorit al macro-ului. Trebuie avut în vedere să nu se utilizeze 

nume rezervate ale programului (a se vedea Help). Pentru alocarea unor taste de 

comandă a execuției se apasă tastele respective după ce se face în prealabil clic în căsuța 

Keyboard Assignment. Dacă se dorește alocarea unei comenzi la grupul de taste CTRL 2 

se vor tasta literele C, T, R, L apoi semnul + și cifra 2. În mod similar se procedează dacă 

se dorește utilizarea tastelor ALT sau SHIFT sau combinații ale acestora.  

Dacă se dorește ca macro-ul să apară în meniul Macro al programului, se va 

introduce textul respectiv în caseta Menu Assignment. Pentru a recunoaște mai ușor 

macro-ul se recomandă introducerea unui text informativ în căsuța Description, apoi se 

confirmă prin apăsarea butonului OK. După apariția ferestrei Save As, se va alege fișierul 

cu extensia *.BAS și calea de destinație, apoi se face salvarea. Ieșirea din fereastra 

Configure Macro se face cu Close. 

2. Realizarea unor proiecte electronice de complexitate 
redusă 

În cea de-a doua parte a lucrării de laborator se va realiza cu ajutorul calculatorului 

o schemă electronică de complexitate redusă. La finalul laboratorului, studentul va avea 

capabilitatea de a realiza singur o proiect electronic simplu și de a face distincție între 

diferitele articole de proiectare utilizate. În plus, vor fi cunoscute și înțelese diversele 

instrumente de lucru ale sistemului de proiectare. 

a) Adăugarea componentelor virtuale (part-urilor) 
Comanda de adăugare a componentelor virtuale în aria de lucru, Place Part, este o 

opțiune ce permite utilizatorului să apeleze bibliotecile de componente virtuale (part-uri) și 

să acceseze în cadrul lor componenta dorită. Bibliotecile de componente sunt organizate 



sub forma unor fișiere cu extensia *.OLB, de la OrCAD Library. Ele conțin componentele 

utilizate la realizarea schemelor electronice. De asemenea, bibliotecile pot conține 

descrierea grafică a unor componente fizice, de exemplu tranzistoare, amplificatoare 

operaționale, circuite digitale CMOS/TTL, dar și simboluri pentru surse de alimentare, 

masă sau cartușe indicatoare care pot fi atașate în diverse pagini de desenare a 

schemelor.  

  Se atrage atenţia asupra noţiunilor utilizate în programele CAD de proiectare 

electronică ce pot crea unele confuzii. Astfel, prin simbol se înţelege strict reprezentarea 

grafică a unei componente electronice. O componentă virtuală (piesă), asociată cuvântului 

part din limba engleză, este vizualizată în blocul Schematic Capture tot sub forma unui 

simbol, însă conţine definite sub diverse forme şi alte informaţii (proprietăţi), ca de 

exemplu capsula asociată utilizată în blocul PCB (footprint), numărul de entități (simboluri) 

existente într-o capsulă (de exemplu cele patru porţi ŞI-NU conţinute în capsula DIP14 

corespunzătoare circuitului integrat 7400 / tehnologie TTL sau circuitului integrat 4011 / 

tehnologie CMOS) și alte informaţii legate de definirea electrică a componentei și 

terminalelor (terminale de tip intrare, ieşire, open collector etc.). 

Sistemul OrCAD Capture înțelege prin componentă virtuală (part) unitatea logică 

minimă plasată în aria de proiectare care este utilizată la realizarea schemei. 

Componentele electronice folosite în schemele realizate în Capture au corespondent 

componente reale, cum ar fi tranzistoare, circuite integrate, conectoare, relee etc. și se 

găsesc fizic sub forma unor capsule (package-uri) care se asamblează (echipează) pe 

placa de circuit imprimat cu rolul de a realiza funcțiile modulului electronic. Dacă schema 

realizată se dorește a fi simulată cu programul OrCAD PSpice, atunci trebuie ca respectiva 

componentă să conțină și un model PSpice pentru simularea de circuit.  

În cazul componentelor discrete, unitatea logică minimă coincide cu unitatea 

constructivă, denumită capsulă (package). Un package poate conține mai multe 

componente logice / entități (porți logice, inversoare, circuite basculante bistabile, 

amplificatoare etc), cum ar fi în cazul multor circuite integrate analogice sau digitale), fiind 

în acest caz o capsulă entități multiple (independente ca funcționare) ce poartă denumirea 

de multiple part package. Fiecare package va avea pe placa de circuit imprimat (în blocul 

PCB) un nume unic (Part Reference) ce prezintă un prefix unic în proiectul electronic.  

EXEMPLU: Dacă circuitul integrat 7400 este utilizat într-o schemă și se presupune că are 

prefixul U1, atunci cele patru porți componente vor fi referite ca U1A, U1B, U1C, U1D, cum 



se poate observa în figura 1.6, dacă numerotarea se face alfanumeric sau U1-1, U1-2, U1-

3, U1-4 dacă numerotarea se face numeric.  

 

 

 

Fig. 1.6 Exemplu de componentă electronică cu entități multiple în capsulă 

 

În cazul în care entitățile conținute într-o capsulă au toate aceeași reprezentare 

grafică (adică toate entitățile din interiorul capsulei sunt identice), atunci se spune că avem 

un package omogen. În caz contrar, avem un package eterogen. În mod normal, 

majoritatea package-urilor din electronică sunt de tip omogen.  

Odată ce o componentă este plasată în aria de proiectare, ea este automat stocată 

în memoria bibliotecii locale Design Cache asociată fișierului design. Astfel proiectele 

electronice pot fi transferate între diverse calculatoare fără a mai fi necesar ca în biblioteca 

locală a noului calculator să fie prezente componentele/simbolurile din schema transferată. 

b) Adăugarea conexiunilor electrice 
Comanda de adăugare a conexiunilor electrice, Place Wire, permite utilizatorului să 

conecteze electric mai multe simboluri, componente virtuale, structuri ierarhizate sau să 

conecteze simboluri, componente virtuale, structuri ierarhizate la o conexiune deja 

existentă. Conexiunile pot porni și se pot opri „din (în) aer”. La terminarea unei conexiuni 

într-o altă conexiune deja existentă, programul pune în mod automat un punct de joncțiune 

electrică (junction point).  

În figura 1.7 este prezentată o porțiune dintr-o schemă electronică. Se pot observa 

câteva elemente importante: componente electronice (circuitul integrat LM358, dioda D7 și 

rezistoarele R10, R19 și R22), simboluri pentru alimentarea circuitului integrat (+15V și –

15V), conexiuni electrice și puncte de joncțiune.  



 
Fig. 1.7 Porțiune de schemă electronică realizată în mediul OrCAD Capture 

Un exemplu de schemă complet realizată este dat în figura 1.8, proiect schematic 

ce va fi realizat în cadrul lucrării de laborator nr. 3. 

 
Fig. 1.8 Schemă electronică complet realizată (comandă de ventilator cu TC620) 

 

c) Verificarea electrică a proiectului schematic 
După realizarea schemei electrice este important să se parcurgă cu succes 

procedura de verificare electrică a schemei proiectate. Aceasta este o etapă importantă 

deoarece ea informează asupra unor erori grave (errors) sau atenționări (warnings) care 

pot fi identificate sau nu în cadrul proiectului realizat și care pot duce, în final, la 

nefuncționalitatea întregului modul electronic.  



Atenționările și erorile sunt plasate într-o matrice numită ERC (Electrical Rules 

Check), care se poate observa în figura 1.9, matrice care conține pe linii și pe coloane 

diverse tipuri electrice de terminale aparținând componentelor electronice reale. Ea se 

găsește în meniul Tools → Design Rules Check → Electrical Rules Check, după ce în 

prealabil s-a selectat design-ul. 

 
Fig. 1.9 Matricea ERC (Electrical Rules Check) 

Procedura de verificare electrică este numită Design Rules Check (DRC), fiind 

configurabilă printr-o comandă de tip tablou, cum se poate observa în figura 1.10.  

 

 

Fig. 1.10 Procedura de verificare DRC 
(Design Rules Check) 

Fig. 1.11 Rezultatul obținut după verificarea 
DRC a unei scheme corecte din punct 

de vedere electric 

Ea se găsește în meniul Tools → Design Rules Check și este disponibilă tot după 

ce s-a selectat, în prealabil, design-ul. Extensia fișierului este *.DRC. În figura 1.11 se 

poate observa rezultatul obținut după verificarea DRC a unei scheme corecte din punct de 

vedere electric. 



3. Proiecte practice 

1. Amplificator emitor comun cu tranzistor bipolar; 

2. Lumină dinamică. 

 

4. Scurtă recapitulare a comenzilor importante 

Descriere Comandă 

Creare a unui proiect nou • File → New Project 

Unități de lucru 

• Din pagina schematică: Options → 
Schematic Page Properties 

• Din fereastra project manager: Options → 
Design Template → Page Size 

Deschidere a unui fișier 
• File → Open → Project  

• File → Open → Design 

Salvare a unui fișier 
• File → Save 

• File →Save As 

Ieșire din program 
• File → Close Project 

• File → Exit 

Grilă 

• View → Grid 

• Options →  Preferences → Colors/Print 

• Options → Preferences → Grid Display 

Adăugare de componente electronice Place Part din bara din partea dreaptă a 
programului 

Adăugare de conexiuni electrice 
Place Wire din bara din partea dreaptă a 
programului 

Verificare electrică a schemei Tools → Design Rules Check 

 



5. Întrebări și teme suplimentare 

1. Cum se poate adăuga o nouă bibliotecă în lista celor deja existente? 

2. Ce diferență există între textele de tip Net Alias și cele de tip Text? 

3. Pot fi utilizate componente virtuale (part-urile) din bibliotecile PSpice pentru 

realizarea schemei electrice în Capture CIS? 

4. Care este diferența dintre un part din bibliotecile Capture și un part din bibliotecile 

PSpice? 

5. Cum se poate adăuga un text informativ în schema electrică? 

6. În cazul în care se dorește plasarea în schemă a unui fișier imagine (picture), de 

exemplu o oscilogramă, ce tipuri de fișiere acceptă mediul OrCAD Capture și cum 

se introduc aceste fișiere? 

7. Aprofundați problematica alimentării, prin metode CAD, a circuitelor integrate în 

general și a celor din proiectul nr. 2 în particular; 

8. Alegeți o schemă electrică de complexitate redusă de pe Internet și realizați 

proiectul electronic al ei cu mediul OrCAD Capture. Discutați cu cadrul didactic 

problemele întâmpinate și faceți verificarea DRC a proiectului; 

9. În proiectul 1 există în dreptul rezistoarelor informații legate de valoarea nominală, 

puterea nominală și toleranța acestora (de exemplu, la R1, valoarea nominală – 

47kΩ, puterea nominală – 0,5W și toleranța – 10%). Ultimele două au fost introduse 

cu comanda Place Text. Se pot specifica referința R1 și valoarea nominală tot cu 

Place Text? Argumentați! 

10. Se dorește realizarea unui modul electronic compus dintr-un LED, un întrerupător 

(switch) „normal deschis” de tip push button și un rezistor alimentat de la o baterie 

de 9V care nu va fi plasată pe placa de circuit imprimat. Să se deseneze schema 

electrică a circuitului care stă la baza realizării plăcii de circuit imprimat (PCB – 

Printed Circuit Board) și modulului electronic; 

11. Se dorește realizarea unui modul PCB care să conțină doar un comutator de 

alimentare dublu (DPST) pentru tensiunea de 230V c.a. Să se deseneze schema 

electrică a circuitului. De câte componente este nevoie? 
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