
3. Crearea de componente virtuale 
 

I. SCOPUL LUCRĂRII 

Scopul lucrării de laborator este de a familiariza studenții cu crearea de 

componente virtuale (numite part-uri în limba engleză) destinate generării cu ajutorul 

calculatorului a proiectelor electronice schematice. La ultimul laborator de TCAD se vor 

studia, de asemenea, modalitățile de generare a capsulelor virtuale asociate 

componentelor realizate în lucrarea de față. La sfârșitul laboratorului, studenții vor putea 

crea o paletă largă de part-uri asociate componentelor și dispozitivelor electronice reale 

existente în documentațiile tehnice ale diferitelor module și sisteme electronice. 

II. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII 

1. Crearea componentelor virtuale 

Componentele virtuale pot fi stocate în diferite biblioteci cu nume sugestive, 

putând exista astfel, de exemplu, o bibliotecă OPAMP ce conține amplificatoare 

operaționale, o bibliotecă MOSFET pentru tranzistoare MOSFET, o bibliotecă 

COUNTER în care vor fi găsite numărătoare și așa mai departe. Crearea unei 

componente se poate face într-o bibliotecă deja existentă, dar este deseori mai 

convenabil de a se 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 și se 

lansează comanda File → New → Library din fereastra project manager. 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 decât cel al bibliotecii 

realizate în sesiunea anterioară. Numele bibliotecii se poate schimba ulterior prin 

selectarea fișierului library*.olb, apăsarea RMB și selectarea opțiunii Save As. 



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

Accesarea unei biblioteci existente în vederea adăugării/ștergerii/modificării de 

componente virtuale se face prin comanda File → Open → Library. După executarea 

comenzii, se afișează într-o fereastră întregul conținut al bibliotecii cu toate 

componentele existente în interiorul acesteia (figura 3.2). 

 
Fig. 3.2 Afișarea conținutului unei biblioteci 

Ștergerea unui anumit part al bibliotecii se face prin selectarea sa (clic LMB) 

urmată de comanda Cut din meniul Edit. Modificarea lui se face prin efectuarea unui 

dublu clic LMB pe numele său, această acțiune având ca efect intrarea în fereastra de 

editare a respectivei componente virtuale. 



Crearea unei componente virtuale noi se face prin selectarea bibliotecii în care 

se dorește a fi creată (library1.olb, în acest caz) și efectuarea comenzii New Part din 

meniul Design sau prin clic RMB pe biblioteca selectată și alegerea comenzii New Part.  

Observație: În cadrul meniului Design există și comanda New Symbol, dar 

această entitate se referă doar la un număr de patru articole grafice speciale ale sistemului 

de proiectare (cărora proiectantul nu trebuie să le aloce capsule, nefiind articole electrice 

propriu-zise ci doar etichete, semnale sau indicatoare de proiectare) și nu la componente 

virtuale. Cele patru articole speciale sunt următoarele:  

• Power/Ground → simbol de alimentare/masă, entitate ce reprezintă o 

etichetă, o referință care se alocă unui arbore de interconectare (net) ce 

trebuie conectat la alimentare/masă;  

• Off-page Connector → pin de conectare pentru ieșirea din pagina 

schematică, în cazul proiectelor concatenate (multipagină), proiecte cu 

mai multe pagini cu nivel egal de importanță, amplasate într-un singur 

director; 

• Hierarchical Port → port de ierarhizare (tot un tip de conector) pentru 

conectarea electrică (invizibilă) în plan vertical între un nivel inferior și unul 

superior, în cazul proiectelor ierarhizate. Portul poate fi folosit și pentru 

conectarea prin semnale în cadrul aceleiași pagini schematice, dar nu se 

recomandă această soluție); 

• Title Block → indicator de proiectare, amplasat uzual în partea din 

dreapta jos a paginii schematice de proiectare. 

Pentru componentele și dispozitivele electronice reale, sistemul OrCAD 

utilizează numai articole de tip componentă virtuală (part-uri), acestea fiind entități de 

proiectare complexe ce conțin multiple informații de natură electrică, geometrică și 

tehnologică. De aceea, în continuare va fi detaliată doar comanda New Part, comanda 

New Symbol fiind practic similară.  

ETAPE DE PROIECTARE: Se va fi exemplifica procedura de realizare a unei 

componente virtuale prin generarea „de la zero” a unui termistor NTC (figura 3.3). 



 
Fig. 3.3 Termistor NTC 

Se accesează comanda New Part determinând astfel apariția ferestrei New Part 

Properties (figura 3.4). 

 
Fig. 3.4 Fereastra New Part Properties 

Descrierea ferestrei ce apare pentru crearea unei noi componente este 

următoarea: 

• Name → se completează cu numele componentei și va fi utilizat ca la 

plasarea respectivei componente într-o pagină schematică. Lungimea 

maximă a unui nume de componentă este de 31 de caractere; 

• Part Reference Prefix → specifică prefixul de identificare al componentei 

(de exemplu, R pentru rezistoare sau C pentru condensatoare, D pentru 

diode, Q pentru tranzistoare, U pentru circuite integrate ș.a.m.d.); 

• PCB Footprint → conține codul/numele capsulei din sistemul CAD 

utilizate de componenta virtuală pentru a se face asocierea cu capsula 

reală în care este livrată respectiva componentă electronică reală. Acest 



câmp poate fi lăsat în această fază necompletat, urmând să fie completat 

pe parcursul lucrării de laborator nr. 4; 

• Create Convert View → indică faptul că respectiva componentă virtuală 

are două reprezentări - normală și convert. Reprezentarea convert 

semnifică o formă alternativă, echivalentul De Morgan la porțile logice de 

exemplu, sub care este memorată/stocată componenta; 

• Parts per Package → precizează numărul de entități din cadrul capsulei 

indicate de câmpul PCB Footprint. Valoarea implicită este 1, dar există 

situații când acest număr este fi mai mare: de exemplu, porțile NAND din 

circuitul integrat digital TTL 7400 sunt câte 4 în capsula DIP14, iar 

circuitele basculante bistabile de tip D din circuitul integrat digital TTL 

7474 câte 2 în același tip de capsulă, DIP14; 

• Package Type → specifică dacă toate entitățile unei componente virtuale 

au reprezentări grafice identice (homogenous) sau diferite (heterogenous). 

De obicei se alege opțiunea homogenous. Atenție: acest parametru poate 

fi setat numai la crearea part-ului, devenind inaccesibil la o încercare 

ulterioară de modificare a lui; 

• Part Numbering → indică modul în care sunt numerotate entitățile din 

cadrul aceleiași capsule - numeric ( U*1, U*2... ) sau alfabetic ( U*A, 

U*B...), unde * reprezintă numărul curent (de ordine) al respectivei 

componente virtuale (part). De obicei se folosește opțiunea Alphabetic;  

• Pin Number Visible → această opțiune este în general necesară, 

singurele excepții fiind componentele la care toți pinii au aceeași funcție - 

rezistoarele, condensatoarele nepolarizate și bobinele obișnuite - și la 

care nu este necesară afișarea numerelor pinilor. 

După completarea tuturor câmpurilor se apasă butonul OK (LMB) și se intră în 

fereastra de editare a elementelor grafice corespunzătoare respectivei componente. 

Pentru editare se folosesc diverse elemente grafice (linie, polilinie, arc, dreptunghi etc.) 

ce pot fi plasate fie accesând elementul dorit din meniul Place, fie apăsând butonul 

corespunzător de pe bara de unelte din dreapta. Semnificația tuturor acestor butoane 

este descrisă în figura 3.5. 



 
Fig. 3.5 Semnificația butoanelor din bara de instrumente a blocului de 

generare/editare a componentelor virtuale 

Primul pas în crearea unui noi componente este generarea formei grafice a 

acesteia în aria de lucru (reprezentată în figura 3.6 cu linie punctată).  

 
Fig. 3.6 Forma grafică a termistorului NTC 

Pentru realizarea formei geometrice a termistorului NTC se folosesc comenzile 

Place Rectangle, Place Line și/sau Place Polyline din meniul Place sau din bara de 

instrumente a programului. 

Al doilea pas în crearea acestui part nou este adăugarea textului informativ 

(acesta ajută la identificarea componentei ca fiind un termistor NTC și nu unul PTC). 



Pentru adăugarea textului se folosește comanda Place Text din meniul Place sau din 

bara de instrumente a programului. 

 
Fig. 3.7 Adăugarea textului în cadrul ariei de lucru a componentei noi 

Al treilea pas în crearea noii componente este adăugarea pinilor/terminalelor cu 

ajutorul comenzii Place Pin din meniul Place sau din bara de instrumente. După 

selectarea acestei comenzi, se va deschide o fereastră numită Place Pin, ce poate fi 

observată în figura 3.8. 

 
Fig. 3.8 Fereastra Place Pin 

Descrierea ferestrei care apare după selectarea comenzii Place Pin este 

următoarea: 

• Name → se completează cu numele pinului/terminalului; 

• Number → se completează cu numărul pinului/terminalului; 

• Shape → determină forma grafică de prezentare a pinului/terminalului. Se 

folosește Line pentru linie lungă, Short pentru linie scurtă (mai des 

utilizată), Dot circle pentru pin negat etc.; 

• Type → semnifică tipul pinului/terminalului (pasiv, activ, open collector 

etc.) și este folosit la verificarea electrică a schemei prin verificarea 



matricei ERC (Electrical Rules Check). Matricea ERC este asociată 

comenzii DRC și oferă informații cu privire la combinațiile de 

interconectare permise și interzise în cadrul proiectului schematic. În cazul 

de față, deoarece termistorul este o componentă electronică pasivă, se va 

alege valoarea Passive, valoare ce permite conectarea cu orice tip electric 

de pin. Trebuie precizat că este obligatorie alocarea corectă a tipului 
electric de pin, alocare ce se efectuează numai după consultarea 
unor cataloage de specialitate (sau foi de catalog de producător) 
care să ofere informații corecte. 

După completarea tuturor câmpurilor, fereastra Place Pin va arăta conform figurii 

3.9. 

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

După plasarea pinilor, componenta va arăta conform figurii 3.10: 

 
Fig. 3.10 Componenta virtuală nou creată 

Există situații când proiectantul nu dorește să fie vizibile numărul și/sau numele 

de pin (de exemplu în cazul componentelor la care vizibilitatea numerotării sau numirii 



terminalelor electrice nu este necesară). Pentru a face invizibilă numerotarea pinilor se 

selectează din meniul Options comanda Part Properties ce deschide o fereastră (figura 

3.11) care permite modificarea diferitelor proprietăți ale componentei virtuale. 

 
Fig. 3.11 Fereastra Part Properties 

Observație: Selectând valorile True sau False în cadrul câmpurilor Pin Names 

Rotate, Pin Names Visible sau Pin Numbers Visible se modifică modul de afișare al 

numelor/numerelor de pin/terminal. 

În figura 3.12 se poate observa componenta virtuală creată după ce numele și 

numărul pinilor au fost făcute invizibile. 

 
Fig. 3.12 Componenta nou creată cu numele și numărul pinilor invizibile 

Restul elementelor grafice ale simbolului pot fi plasate fără restricții. Liniile pot 

avea diferite grosimi, schimbarea acestora făcându-se prin dublu clic LMB pe linia a 

cărei grosime trebuie schimbată. Astfel se obține o fereastră denumită Edit Graphic, ca 

în figura 3.13, în care există 2 câmpuri: Line Style și Line Width. Câmpul Line Style este 

folosit pentru a modifica tipul liniei, iar câmpul Line Width pentru a modifica grosimea 

liniei. 



 
Fig. 3.13 Editarea unei linii prin modificarea tipului și grosimii 

Salvarea componentei într-o anumită bibliotecă este obligatorie după terminarea 

generării sale. Această operațiune se face având activă fereastra de editare a part-ului 

și selectând din meniul File, comanda Save/Save As. După salvarea componentei 

virtuale este obligatorie și salvarea bibliotecii ce o conține, având activă fereastra de 

editare a conținutului bibliotecii și selectând din meniul File, comanda Save/Save As. 

După salvare, biblioteca și toate componentele sale devin disponibile pentru a fi utilizate 

în proiectele electronice existente sau viitoare.   

2. Proiecte practice 

1. Realizarea unor componente virtuale (part-uri) din planșa „Laborator 3 – proiect 1”; 

2. Realizarea proiectului din planşa „Laborator 3 – proiect 2”; 

3. Realizarea componentelor virtuale inexistente în biblioteci din lucrarea de laborator 

nr. 2, proiectul 1: inductorul cu priză mediană, respectiv casca telefonică și 

integrarea electrică a acestora în proiectul respectiv. 

3. Scurtă recapitulare a comenzilor importante 

Descriere Comandă 

Creare a unei biblioteci noi File → New → Library  

Deschidere a unei biblioteci File → Open → Library 

Creare a unei componente virtuale noi Se selectează biblioteca în care se dorește a 
fi creată și, din meniul Design, se alege New 



Part. 

Se selectează biblioteca în care se dorește a 
fi creată → clic RMB →  New Part 

Generare a unei forme geometrice Place → Line, Rectangle, Arc, Polyline, 
Ellipse 

Adăugare a unui text informativ Place → Text 

Adăugare a unui pin/terminal electric Place → Pin 

4. Întrebări și teme suplimentare 

1. Să se realizeze proiectul din figura 3.14, proiect reprezentând un variator de 

intensitate luminoasă pentru un bec cu incandescență. Simbolurile îngroșate 

trebuie create și salvate în biblioteca *.olb, unde * reprezintă numele de familie al 

studentului care realizează proiectul. În locul porturilor AC1 și AC2 se va utiliza 

un conector adecvat, cu un număr corespunzător de terminale. 

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. Descrieți în câteva rânduri diferența dintre „homogenous package type” și 

„heterogenous package type”. Când poate fi modificat acest parametru? Se mai 

pot face modificări ulterioare? 

6. Ce reprezintă un fișier 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 într-o 

bibliotecă personalizată cu numele „student”? 



 

Fig. 3.14 Schema electrică a unui variator de putere cu triac 

9. Care din variantele de reţelele rezistive de mai jos poate fi reprezentată ca 

multiple part package? Dacă este posibil, creaţi part-urile corespunzătoare atât în 

varianta simplă cât şi în cea multiplă. 
 

    
   a)      b) 
 

10.  Creaţi un conector (de ex. tip Canon DB9 – utilizat la conectarea mouse-ului la 

portul COM al calculatorului ) în varianta “multiple part package”. Ce avantaje şi 

ce dezavantaje se observă faţă de reprezentarea „single part package”? 

11.  Să se realizeze un part pentru un rezistor în varianta cu corp dreptunghiular, iar 

acest part să aibă ataşat un convert view de tip zig-zag. 

12.  Ce diferenţe există între articolele OrCAD de tip part şi symbol? Un part cu un 

pin, de exemplu un pin de test, poate fi echivalat, din punctul de vedere al 

structurii de interconectare PCB, cu un simbol (de exemplu VCC)? 
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