
2. Realizarea CAD a proiectelor 
electronice complexe 

I. SCOPUL LUCRĂRII 

Scopul lucrării de laborator este de a prezenta metodele și tehnicile CAD de 

realizare a proiectelor schematice din cadrul sistemelor electronice complexe, punându-se 

accent pe înțelegerea diferențelor dintre proiectele ierarhizate și cele concatenate, precum 

și pe cazurile în care se utilizează cele două tipuri. În cadrul laboratorului, studenții 

realizează proiecte ce abordează problematica structurilor ierarhizate, problematica 

structurilor concatenate și cea a proiectării tehnologice a schemelor electronice digitale, 

cu accent pe aspectele legate de optimizarea numărului de circuite integrate folosite în 

cadrul unui proiect. 

II. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII 

Schemele electrice/electronice complexe sunt structuri de mari dimensiuni care nu 

pot fi plasate într-un proiect electronic plan, realizat pe o pagină unică. În aceste condiții, 

au fost puse la punct două metode care permit generarea performantă a proiectelor 

schematice din cadrul sistemelor complexe și înțelegerea mai ușoară a funcționalității 

sistemului și blocurilor sale funcționale.  

Cele două metode sunt următoarele: 

• metoda proiectelor schematice (structurilor) ierarhizate; 
• metoda proiectelor schematice (structurilor) concatenate. 

Prima metodă se referă la elaborarea proiectului pe mai multe niveluri, în funcție de 

importanța structurilor la nivelul schemei bloc și de funcționarea sistemului, iar cea de-a 

doua, cea a schemelor concatenate, la elaborarea schemei electronice în cadrul unui proiect 

plan, dar dispus pe mai multe pagini conectate logic.  

1. Proiecte ierarhizate 
În prima parte a lucrării de laborator se va face o prezentare generală a structurilor 

ierarhizate și se va realiza proiectul schematic unui radioreceptor „reflex”. La finalul 



acestei părți, studentul va înțelege etapele necesare generării unei scheme ierarhizate și 

va avea capabilitatea de a dezvolta proiecte ierarhizate mult mai complexe 

Proiectele schematice ierarhizate au la bază scheme clasice ale unor sisteme sau 

echipamente electronice complexe care, pentru o mai bună înțelegere a funcționalității lor, 

sunt prezentate "etajat". Pe nivelul principal se va afla, practic, o schema bloc a întregului 

sistem electronic (dar o schemă bloc funcțională, prezentând toate interconectările de 

alimentare și de semnal dintre blocuri), iar pe primul nivel inferior se vor afla schemele 

electrice ale blocurilor existente pe nivelul principal, scheme care pot avea, la rândul lor, 

blocuri ierarhice spre niveluri inferioare, funcție de complexitatea sistemului electronic.  

Descrierea nivelurilor ierarhice este următoarea: 

• nivelul principal: schema bloc (funcțională) a sistemului; 
• nivelul inferior 1: scheme electrice ale blocurilor; 
• nivelul inferior 2: scheme electrice ale blocurilor (eventual); 
• nivelul inferior 3: scheme electrice blocurilor inferioare; 
• nivelul inferior 4: scheme electrice ale blocurilor inferioare (eventual); 
• nivelul inferior 5: scheme electrice (interne) ale circuitelor, dispozitivelor și 

componentelor electronice (eventual). 

Structura unui proiect ierarhizat este prezentată în figura 2.1, unde se evidențiază 

configurația arborescentă a unei astfel de structuri și posibilitățile de deplasare între 

nivelurile din cadrul proiectului. 

 
Fig. 2.1 Exemplu de proiect schematic ierarhizat 



Accesul dinspre un nivel superior spre un nivel inferior se face prin intermediul unor 

blocuri de ierarhizare (hierarchical block). Acestea fac o trimitere către directoare 

schematice care pot conține una sau mai multe pagini schematice (schematic pages). 

Nivelul ierarhic principal, root module, este reprezentat în fereastra project manager ca un 

director schematic precedat de caracterul “/” (slash). Nivelul principal poate conține una 

sau mai multe pagini schematice. Subordonarea între blocuri se face “unu la unu” 

alcătuind o structură ierarhică simplă, ce poate fi observată în figura 2.2. Astfel, într-o 

ierarhie simplă fiecare bloc de ierarhizare conduce spre o singură schemă electrică, 

inferioară din punct de vedere ierarhic. 

 
Fig. 2.2 Structură ierarhică simplă în sistemul OrCAD Capture 

Mediul de proiectare OrCAD Capture poate genera și structuri ierarhice complexe, 

structuri la care o schemă sau un director schematic este referit de mai multe ori din 

diverse puncte ale ierarhiei (figura 2.3), permițând astfel reutilizarea unei scheme deja 

generate. De exemplu, structura internă a unei porţi logice poate fi apelată de mai multe 

ori într-o schemă. Programul OrCAD Capture face distincție între elementele schemei 

atunci când sunt apelate de mai multe ori. 

 
Fig. 2.3 Structură ierarhică complexă în sistemul OrCAD Capture 



Pentru a asigura conectivitatea electrică între diversele pagini și niveluri ale unei 

structuri ierarhizate, OrCAD Capture utilizează o serie de simboluri speciale. Acestea 

sunt: 

• blocul de ierarhizare (Hierarhical Block) → simbol de proiectare de tip 

“arie”, de formă dreptunghiulară, care face legătura electrică cu schemele 

sau structurile electrice/electronice aflate pe nivelul ierarhic inferior; 

• pinul de ierarhizare (Hierarhical Pin) → simbol de proiectare de tip 

“terminal electric” (asemănător ca semnificație cu pinul/terminalul standard al 

unei componente electronice) care se plasează pe conturul unui bloc de 

ierarhizare și asigură legătura electrică pe verticală (în mod invizibil, la fel ca 

Net Alias în proiectele plane, a se vedea lucrarea de laborator nr. 1) cu 

portul de ierarhizare cu același nume aflat în cadrul schemei de pe nivelul 

inferior (schemă care este accesată prin blocul de ierarhizare de pe nivelul 

superior); 

• portul de ierarhizare (Hierarchical Port) → simbol de proiectare cu un 

singur terminal, de tip “etichetă” sau “semnal”, care face legătura electrică pe 

verticală, în sus (în mod invizibil, la fel ca Net Alias în proiectele plane), spre 

pinul de ierarhizare cu același nume aflat pe nivelul superior.  

Pentru a crea o schemă ierarhizată trebuie să existe un director rădăcină care va 

deveni nivelul principal al structurii ierarhizate. În fereastra project manager se selectează 

directorul respectiv și se alege din meniul Design → Make Root, sau o opțiune similară din 

meniul contextual (pop-up) ce apare după selectarea directorului și apăsarea RMB (Right 

Mouse Button). Directoarele de pe nivelurile inferioare pot exista sau, dacă nu există, vor 

fi create.  

În programul OrCAD Capture există o distincție între structura fizică (directoarele 

schematice) și structura ierarhică ce stabilește legăturile de subordonare dintre 

directoarele respective. În cadrul ferestrei project manager există două moduri de afișare: 

File și Hierarchy. De reținut este faptul că, în modul de afișare File, structura ierarhică nu 

este vizibilă, ea fiind afișată atunci când se apasă pe tab-ul/fila Hierarchy. Din modul de 

afișare File, fiecare director poate fi accesat individual, direct, fără a ține cont de ierarhie. 

Relația ierarhică între directoare se stabilește atunci când într-un director dat se creează 

un bloc ierarhic care face trimitere la un alt director.  



Proiectul 1: Radioreceptor reflex 
În primul proiect se propune realizarea unui radioreceptor tip „reflex”, având  

schema prezentată în figura 2.4. 

 
Fig. 2.4 Schema unui radioreceptor “reflex” propusă spre realizare ca proiect 

ierarhizat  (laborator 2, proiect 1) 

Proiectul prezintă o structură ierarhizată simplă, cu două niveluri – unul principal și 

unul inferior. Ariile marcate pe schema electrică cu linie punctată delimitează blocurile 

care vor fi amplasate pe nivelul inferior. Cele două blocuri funcționale vor avea numele 

ARF – de la amplificator de radiofrecvență și AAF – de la amplificator de audiofrecvență 

(sau “ARF+DMOD+AAF1” și “AAF2”). Numele “ARF+DMOD+AAF1” a fost ales deoarece, 

în practică, primul bloc îndeplinește funcțiile de amplificator de radiofrecvență, 

demodulator și amplificator primar de audiofrecvență. 

În figura 2.5 se poate observa nivelul principal al schemei ierarhizate. 

 
Fig. 2.5 Nivelul principal al schemei radioreceptorului “reflex” (laborator 2, proiect 1) 



Pe nivelul principal (root) se va realiza o schemă obișnuită, ce conține simboluri, 

componente fizice și conexiuni electrice, iar în locul zonelor delimitate prin liniile punctate 

(figura 2.4) se vor realiza blocuri de ierarhizare. Pe nivelul inferior, în punctele unde au 

fost întrerupte conexiunile electrice, se vor găsi porturi de ierarhizare, denumite 

corespunzător. Se sugerează numele din figura 2.5. 

În figura 2.6 se pot observa schemele electrice ale blocurilor de pe nivelul inferior, 

blocuri independente din punct de vedere electric. 

 

 
 

Fig. 2.6 Schemele electrice ale blocurilor de pe nivelul inferior 

MOD DE REALIZARE: 

Se creează un proiect nou, de tip schematic, cu numele RADIO. Automat se va 

crea un director schematic, cu numele SCHEMATIC1, ce va conține o unică pagină 

schematică numită PAGE1. Directorul creat este de tip root, fiind precedat de “/”. Se va 

redenumi directorul root în RADIO_BLOC prin selectarea acestuia în fereastra project 

manager și alegând Design → Rename. Opțional se poate redenumi pagina schematică 

PAGE1 cu același nume ca și directorul din care face parte. 

Următorul pas este crearea noilor directoare schematice și a paginilor schematice 

asociate, pagini care nu sunt create automat odată cu directorul. Structura proiectului va 

conține două directoare, numite ARF și AAF. În fereastra project manager se va selecta 

fișierul de tip design (radio.dsn) și apoi din meniul Design se alege New Schematics. Se 

va introduce ARF pentru numele noului director creat, iar după selectarea acestuia din 

meniul Design se va alege New Schematic Page pentru crearea unei pagini în interiorul 



directorului ARF. Se propune implicit pagina cu numele Page1, nume care se preferă a fi 

schimbat în ARF. Structura proiectului trebuie să arate ca în figura 2.7. 

 
Fig. 2.7 Structura proiectului ierarhizat al radioreceptorului “reflex” 

Pentru crearea blocurilor ierarhice se va deschide pentru editare pagina de pe 

nivelul principal prin dublu clic LMB sau din meniul de context Edit Page și din meniul 

Place se va alege Hierarchical Block. Alt mod de plasare a unui bloc de ierarhizare este 

prin utilizarea butonului Place Hierarchical Block din bara cu instrumente. După apăsarea 

butonului, va apărea o nouă fereastră ce va conține următoarele câmpuri: 

• Reference → numele blocului de ierarhizare. Se poate utiliza BLOC1 sau 

ARF, denumirea nefiind importantă; 

• Implementation Type → tipul de implementare al blocului. Se va alege 

Schematic View, adică blocul se va referi la o schemă electrică;  

• Implementation Name  → numele directorului de pe nivelul inferior care va 

fi referit de blocul ierarhic care se va crea. Se introduce ARF. Trebuie 

acordată atenție introducerii corecte a numelui, ținând seama de caracterele 

scrise cu majuscule;  

• Path and filename → permite adăugarea unor directoare schemă exterioare 

proiectului, caz în care trebuie precizată calea și numele fișierului anexat. Se 

va lăsa necompletată; 



• Primitive → butonul de selecție se va lăsa pe poziția Default. Se poate 

utiliza și No. Dacă butonul este pe poziția Yes atunci nu se va putea coborî 

în ierarhie, chiar dacă aceasta a fost definită.  

După introducerea datelor și confirmarea acestora cu OK se trece la generarea 

conturului dreptunghiular al blocului de ierarhizare. Aceasta se face ținând apăsat butonul 

LMB și eliberându-l în momentul în care conturul are forma dorită. Pe ecran va apărea 

conturul dreptunghiular alături de numele său și de numele directorului spre care face 

trimitere (ARF). Este posibilă modificarea formei blocului selectând conturul în apropierea 

colțurilor și deplasând cursorul. 

Următoarea etapă este adăugarea pinilor de ierarhizare. Pentru blocul ARF aceștia 

sunt în număr de 4. Pentru adăugarea lor se poate selecta butonul din bara cu unelte sau, 

din meniul Place, se alege Hierarchical Pin. Pe ecran va apărea fereastra Place 

Hierarchical Pin, de unde se selectează numele pinului și tipul acestuia. Numele pinului se 

alege A1, tipul Input, iar în căsuța Width se lasă selecția Scalar. După ce se confirmă cu 

OK, la nivelul cursorului va apărea pinul de ierarhizare care se plasează în interiorul 

blocului de ierarhizare, la limita conturului acestuia. Se confirmă plasarea cu clic LMB. 

Programul trece automat la plasarea pinului următor, incrementând numele pinului, care 

devine A2 (care va fi de tipul Power). Se continuă cu plasarea tuturor pinilor necesari, A3 

fiind de tip Output, iar A4 de tipul Power. Pentru o mai bună urmărire a schemei, se 

recomandă păstrarea poziției relative a pinilor pe contur. 

Programul OrCAD Capture utilizează proprietatea legată de tipul pinilor pentru a 

face verificările de natură electrică ale schemei (Design Rules Check/Electrical Rules 

Check). Tipul pinului de ierarhizare determină aspectul grafic al acestuia, fiind posibile 

formele prezentate în tabelul 2.1. 

Tipul pinului Forma pinului 
ierarhic 

Pasiv (Passive)  

Alimentare (Power)  
Bidirecţional 

(Bidirectional), 3 State  
Intrare (Input) 

 
Ieşire (Output), Open 

Collector, Open Emitter  

Tabelul 2.1 Tipul și forma grafică a pinului ierarhic 



După plasarea pinilor blocului ARF se reiau operațiile și se creează similar blocul 

de ierarhizare AAF. Se desenează schema de pe nivelul superior prin adăugarea 

componentelor și conexiunilor. Se trece apoi la editarea referințelor și valorilor aferente. 

Se salvează schema, apelând din meniul File comanda Save şi confirmând salvarea cu 

OK (LMB). 

Observație: A nu se desena schema electrică aflată pe nivelul inferior în interiorul 

chenarului delimitat prin linie punctată, aflat pe nivelul principal. Chenarul are un rol 

informativ, fiind folosit pentru evidențierea structurii ierarhizate. 

Pentru realizarea schemelor de pe nivelul inferior se vor deschide paginile din 

project manager sau se va selecta blocul de ierarhizare și apoi comanda Descend 

Hierarchy din meniul View, pentru deplasarea pe nivelul ierarhic inferior. Pentru a se 

verifica dacă ierarhia a fost corect creată se preferă ultima variantă. Dacă a fost corect 

creată, atunci la coborârea în ierarhie va apărea pagina cu numele corespunzător: ARF, 

respectiv AAF. Verificarea generării corecte a structurii ierarhice mai poate fi făcută prin 

vizualizarea ierarhiei în fereastra project manager, care trebuie să arate ca în figura 2.7. 

În figura 2.8 se observă directorul de pe nivelul principal (root) și cele două 

directoare subordonate, în ordine, AAF și ARF, care apar cu semnul “+”, semn care 

permite detalierea conținutului lor. Totodată apar listate componentele electronice virtuale 

utilizate pe nivelul principal. 

 
Fig. 2.8 Prezentarea blocurilor și componentelor utilizate pe nivelul principal al 

proiectului ierarhizat 



Pentru a se asigura legătura electrică în ierarhie trebuie ca porturile de ierarhizare 

plasate în schemele de pe nivelul inferior să aibă același nume cu pinii de ierarhizare de 

pe nivelul principal, acțiune care se va realiza natural prin plasarea automată a porturilor 

de ierarhizare în pagina inferioară, odată cu generarea paginii. Plasarea porturilor de 

ierarhizare se face și manual, utilizând butonul Place port din bara cu unelte sau din 

meniul Place, alegând Hierarchical Port. După selectarea oricărei comenzi de plasare a 

porturilor, pe ecran va apărea fereastra Place Hierarchical Port. Fereastra are o interfață 

grafică în partea centrală unde pot fi vizualizate formele simbolurilor. Se poate alege orice 

formă de port din biblioteca CAPSYM.OLB, și apoi se va introduce numele portului (A1) în 

câmpul Name. Se încearcă să se respecte poziția relativă a porturilor, conform schemelor 

din figura 2.6.  

Următorul pas este realizarea schemei ARF, plasând componentele necesare cu 

referințele și valorile corespunzătoare. Se procedează similar pentru schema AAF. Se 

verifică coborârea în ierarhie cu Descend Hierarchy sau urcarea cu Ascend Hierarchy. În 

final se salvează tot proiectul de pe nivelul principal și din cadrul ferestrei project 

manager. 

O altă metodă de realizare a proiectului ierarhic (numită bottom-up) ar fi crearea 

mai întâi a schemelor de pe nivelurile inferioare și apoi a schemei de pe nivelul principal, 

dar metoda nu este recomandată în mod uzual. 

Faţă de situaţiile deja prezentate, pot interveni şi următoarele: 

a. La crearea unui bloc de ierarhizare, dacă directorul spre care face referire blocul 

ierarhic nu există, el se va creea automat la coborârea în ierarhie. Programul va solicita 

introducerea numelui paginii schematice care va fi creată în noul director. Mai mult, dacă 

în blocul de ierarhizare au fost definiţi pini de ierarhizare, la coborârea în ierarhie apar 

plasate în pagina schemă de pe nivelul inferior porturile ierarhice cu numele 

corespunzătoare; ACEASTA este calea prin care studenții fac în mod uzual, la laborator, 

structurile ierarhizate! 

b. În mod invers (situație mai puțin întâlnită în practică), dacă directoarele ce 

corespund nivelurilor inferioare sunt deja create şi au ataşate porturi de ierarhizare, după 

crearea blocului de ierarhizare pe nivelul superior apar automat și pinii de ierarhizare cu 

numele corespunzătoare.  

 



2. Proiecte concatenate (multipagină) 
În cea de-a doua parte a lucrării de laborator se va face o prezentare a 

schemelor/structurilor electrice concatenate. La finalul acestei părți studentul va înțelege 

etapele necesare generării unui proiect concatenat. 

Structurile concatenate sunt utilizate în situațiile în care schema electrică pe care 

proiectantul dorește să o realizeze este de dimensiuni foarte mari și nu este posibil sau 

convenabil să fie păstrată în cadrul documentației sistemului electronic sub această 

formă. În aceste condiții, se vor crea scheme electrice mai mici pe formate standard (A4, 

A3), scheme conectate logic care, având același nivel de importanță, nu pot fi concepute 

ca structuri ierarhizate. Alteori, pentru motive de claritate se ia decizia de a se împărți 

proiectul pe pagini, chiar dacă schema ar fi avut loc pe o singură pagină de dimensiuni 

mai mari. 

Pentru realizarea unei scheme concatenate se utilizează simbolul monopin off 

page connector și, eventual, comanda net alias, comandă care s-a folosit deja și s-a 

prezentat în prima lucrare de laborator. În acel laborator, două sau mai multe nume de 

semnal identice apăreau în aceeași arie de lucru, fiind salvate într-un singur fișier. În cazul 

schemelor concatenate, lucrurile se petrec puțin diferit: pentru ca programul să înțeleagă 

faptul că două sau mai multe pagini schematice fac parte din aceeași schemă electronică, se 

plasează în fiecare pagină schematică câte un simbol mono-pin off-page connector, simbol 

căruia i se alocă un nume de semnal identic pentru toate paginile schematice realizate.  

Observație: La transferul din programul OrCAD Capture în programul OrCAD PCB 

Editor, sistemul CAD de proiectare va concatena în mod automat întreaga schemă, 

transferând-o în mod unitar spre mediul de realizare a structurii de interconectare. 

Concatenarea se realizează tocmai datorită prezenţei numelor identice de semnal în 

paginile schematice diferite. 

Din punct de vedere al conexiunilor electrice/logice, paginile schematice 

concatenate trebuie să fie realizate în interiorul unui singur director schematic, conexiunile 

dintre pagini realizându-se prin numele semnalelor alocate conectoarelor off-page (a se 

vedea figura 2.9). În acest tip de proiect, toate paginile schematice se află pe același nivel 

de ierarhizare. Conexiunea electrică dintre SCM1 (Pagina schematică 1) şi SCM2 (Pagina 

schematică 2) este invizibilă, fiind făcută, aşa cum s-a precizat anterior, prin intermediul 

numelor asociate conectoarelor off-page. Aceste nume reprezintă de fapt semnale alocate 

unor arbori de interconectare din cele două scheme, iniţial disjuncte. În urma plasării 



conectoarelor, interconectării lor în cadrul celor două pagini schematice şi alocării unor 

nume corespunzătoare, structurile SCM1 şi SCM2 vor deveni concatenate şi vor fi 

transferate spre o singură placă de circuit imprimat, generând un modul electronic unic. 

 
Fig. 2.9 Legătura prin conectoare off-page în cadrul unei scheme electrice 

concatenate 

Recapitulând, conectoarele off-page  sunt simboluri speciale cu un pin care asigură 

conectarea între paginile aceluiași director schematic. Un astfel de simbol se conectează 

cu altul având același nume sau cu porturi de ierarhizare, respectiv arbori de 

interconectare (net-uri) cu același nume. 

 
Proiectul 2: Schemă electrică „prea mare” 
În al doilea proiect se propune realizarea structurii din figura 2.10, ce cuprinde o 

schemă electrică pe care o vom considera „prea mare” (evident, ea nu este în realitate așa, 

dar este suficient de sugestivă pentru înțelegerea modului de abordare a acestei chestiuni în 

vederea rezolvării cazurilor concrete ulterioare din inginerie). 

 
Fig. 2.10 Schemă electrică „prea mare” care se dorește a fi transformată într-un 

proiect concatenat, format din două pagini schematice (laborator 2, proiect 2) 



În figura 2.10  este prezentată schema electrică inițială, secționată imaginar cu o 

linie punctată, ce va reprezenta granița dintre proiectele schematice separate care se vor 

obține. Schema este un exemplu pentru extragerea informațiilor utile dintr-o schemă de 

proiectat. De cele mai multe ori, schemele electronice de proiectat conțin puține date 

(totuși suficiente pentru a realiza proiectul), conțin date suplimentare inutile în faza de 

realizare a schemei și pot veni într-o varietate de formate (de exemplu, desen executat 

manual sau scanat dintr-o documentație tehnică). Proiectantul trebuie să păstreze datele 

necesare și să le deducă, de multe ori, pe cele lipsă. În schema prezentată, componentele 

conțin prefixul SN, prefix care nu va fi regăsit în bibliotecile de lucru, fiind un prefix de 

producător de circuite integrate (de exemplu, SN este utilizat de Texas Instruments pentru 

circuite integrate TTL de uz comercial), important fiind totdeauna corpul numelui. De 

asemenea, componentele din proiect trebuie numerotate într-o ordine logică!  

Pentru realizarea celor două scheme concatenate trebuie plasate conectoarele 

speciale off page connector care vor realiza legăturile dorite. Plasarea lor se face alegând 

din bara cu instrumente butonul Place off-page connector. Fereastra care va apărea are o 

interfață grafică unde pot fi vizualizate formele simbolurilor, disponibile în biblioteca 

CAPSYM.OLB. Aceste simboluri vor primi numele de semnal necesare pentru conectarea 

logică a celor două scheme electrice. 

În final, pentru o mai bună înțelegere a structurilor ierarhizate și concatenate, este 

prezentat un exemplu de proiect schematic complex, conținând două directoare 

schematice iar acestea, la rândul lor, fiind constituite fiecare din două pagini schematice. 

Se pot observa interconectări pe orizontală, prin intermediul conectoarelor off-page și 

interconectări pe verticală, prin intermediul blocurilor și porturilor de ierarhizare. 

Privind figura 2.11, pot fi făcute următoarele precizări: 

• pinul de ierarhizare X din Sch. Page 1 este conectat electric cu portul de 

ierarhizare X din Sch. Page 3 în urma generării structurii ierarhizate; 

• portul de ierarhizare X din Sch. Page 3  este conectat electric cu conectorul 

off-page din Sch. Page 3  deoarece au același nume de semnal și sunt 

amplasate în aceeași pagină schematică; 

• conectorul off-page X din Sch. Page 3  este conectat electric cu conectorul 

off-page din Sch. Page 4  deoarece au același nume de semnal și sunt 

amplasate în același director schematic; 
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Fig. 2.11 Proiect complex cu scheme electrice ierarhizate și concatenate 

 

 

• conectorul off-page X din Sch. Page 4 este conectat electric cu arborele de 

interconectare (net-ul) X deoarece au același nume de semnal și sunt 

amplasate în aceeași pagină schematică; 

• arborele de interconectare (net-ul) X din Sch. Page 4 NU este conectat 
electric cu arborele de interconectare (net-ul)  X din Sch. Page 2 deoarece, 

cu toate că au același nume de semnal, sunt amplasate în pagini și 

directoare schematice diferite, disjuncte. 

  



 

3. Proiecte practice 

1. Radioreceptor reflex (proiectul 1, figura 2.4); 

2. Schemă electrică „prea mare” (proiectul 2, figura 2.10); 

3. Schemă parțială a unui scrambler (proiectul 3, planșa de la finalul lucrării de 

laborator). 

 

4. Scurtă recapitulare a comenzilor importante 

Descriere Comandă 

Creare a directorului rădăcină 
Se selectează directorul și se alege din 

meniul Design → Make Root 

Creare a unui nou director schematic Se selectează fișierul de tip design și apoi, 
din meniul Design, se alege New Schematics 

Creare a unei pagini în interiorul directorului Se selectează directorul dorit și, din meniul 
Design, se alege New Schematic Page 

Creare a unui bloc de ierarhizare Place → Hierarchical Block 

Adăugare a unui pin de ierarhizare Place → Hierarchical Pin 

Adăugare a unui bloc de ierarhizare Place → Hierarchical Port 

Plasare a unui conector off-page Din bara verticală cu instrumente → Place 
off-page connector 

 

  



 

5. Întrebări și teme suplimentare 

1. Pot fi utilizate componente electronice cu aceeași referință (nume al componentei, 

de exemplu R6) pe niveluri diferite ale aceleiași structuri ierarhizate?  

2. Pot fi utilizate componente electronice cu aceeași referință (nume al componentei, 

de exemplu R6) pe pagini diferite ale aceleiași structuri concatenate?  

3. Pot fi realizate proiecte electronice care să includă atât pagini concatenate, cât și 

niveluri ierarhizate? 

4. Alegeți o schemă electrică de pe Internet și realizați proiectul electronic al ei, 

utilizând structuri concatenate și ierarhizate.  

5. Pe ce nivel de ierarhizare vor fi amplasate componentele dintr-o schemă 

concatenată? 

6. Câte circuite integrate (capsule) se utilizează în mod optim în proiectul 2? Dar în 

proiectul 3? Să se precizeze și numărul de circuite integrate (capsule) în cazul cel 

mai defavorabil. 

7. Câte terminale are conectorul necesar a fi plasat în proiectul 2? Dar în cazul 

proiectului 3? 

8. În schema din figura 2.10, unele circuite integrate au numele 7XXX iar altele 5XXX 

(se neglijează prefixul SN). Care este diferența dintre circuitele 7XXX și 5XXX? 

9. Ce este un scrambler în comunicațiile de date? 

10. Câte plăci de circuit imprimat rezultă dintr-un proiect ierarhizat dispus pe trei 

niveluri? 

11. Câte plăci de circuit imprimat rezultă dintr-un proiect concatenat ce conține patru 

pagini schematice în directorul de lucru? 

12. Într-un proiect ierarhizat, schema electrică a unui bloc de nivel inferior se desenează 

în interiorul conturului blocului de ierarhizare asociat de pe nivelul principal. Discutați 

cu cadrul didactic cu privire la alegerea acestei soluții de proiectare. 
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