
5. Metode CAD de proiectare a
structurilor de interconectare PCB 

I. SCOPUL LUCRĂRII

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

structurilor PCB (circuitelor imprimate) utilizând mediul de proiectare PCB Editor, din 

cadrul sistemul de proiectare Cadence OrCAD. Vor fi învățate elemente fundamentale 

de proiectare PCB cu acest sistem, realizându-se pe parcursul laboratorului un proiect 

PCB de complexitate redusă. 

II. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

1. Proiectarea structurii de interconectare PCB a unui modul
electronic de complexitate redusă 

1) Deschiderea proiectului PCB
Se deschide proiectul PCB L5.brd (a se vedea figura 5.1), ce reprezintă proiectul

L4_pr3.brd, transferat în mediul OrCAD PCB Editor din OrCAD Capture și modificat în 

vederea realizării acestei lucrări de laborator.  

Se salvează proiectul cu numele de familie al studentului într-un subdirector 

convenabil al directorului pentru studenți din cadrul stației de lucru. Pentru deschiderea 

proiectului se va alege din meniul File opțiunea Open, iar pentru salvarea acestuia 

opțiunea Save As. 



 
Fig. 5.1 Proiectul PCB L5.brd (ce reprezintă proiectul L4_pr3.brd, transferat în 

mediul OrCAD PCB Editor în lucrarea de laborator nr. 4) 

2) Configurarea unităților de măsură, formatului de proiectare și  
grilelor de lucru 
Se configurează următoarele unități de măsură și grile de lucru din meniul Setup 

opțiunea Design Parameters…. Pentru configurarea unității de măsură (a se vedea 

figura 5.2) se selectează tab-ul Design din cadrul ferestrei Design Parameters…, iar 

pentru configurarea grilei de lucru (a se vedea figura 5.3) se selectează tab-ul Display, 

apăsându-se apoi butonul Setup Grids. Se vor face următoarele configurări: 

 

• unitate de măsură (User Units): mil (miime de inch);  

• format de proiectare (Size): A; 

• precizie sau număr de zecimale după virgulă (Accuracy): 0; 

• grilă neelectrică (Non-Etch): 50 mil; 

• grilă electrică (All Etch sau setare separată pe TOP și BOTTOM): 5 mil. 



  
Fig. 5.2 Configurarea unității de măsură 

și formatului de proiectare  
Fig. 5.3 Configurarea grilelor de lucru 

3) Ștergerea unor elemente aflate în aria de proiectare 
Se șterge conturul existent în aria de lucru a plăcii și se verifică să nu existe 

componente în respectiva arie. Suplimentar, se vor șterge și toate textele existente în 

această arie. Pentru a efectua operația de ștergere se alege modul de lucru Generaledit 

(Setup > Application Mode > General Edit sau primul buton din stânga din a doua bară 

orizontală de instrumente), se apasă butonul Delete (Ctrl + D) din prima bară orizontală 

de instrumente, se selectează tipul articolelor ce trebuie șterse (Shape pentru contururi, 

Text pentru texte) în fereastra de control Find (din partea din dreapta sus a ecranului, 

bara verticală cu instrumente), se selectează articolul ce trebuie șters, apoi se apasă 

RMB și, din meniul contextual, se acceptă ștergerea cu comanda Done.  

4) Crearea conturului de placă  
Se creează un nou contur de placă, conform comenzilor vectoriale specificate 

mai jos. Pentru aceasta, se selectează din meniul Outline opțiunea Board.... În fereastra 

de control Options (din partea din dreapta sus a ecranului, din bara verticală cu 

instrumente) se verifică selectarea (automată, de sistem) a clasei (class) Board 

Geometry și a subclasei (subclass) Outline, pentru a se permite generarea unui contur 

de tip „contur de placă” (și nu a altui tip de contur!). 



După deschiderea ferestrei Board Outline se alege crearea unui contur de tip 

poligon (Draw Polygon) și se precizează valoarea spațiului de gardă față de marginea 

plăcii (Board Edge Clearance), uzual 50mil (1,27mm) sau 100mil (2,54mm). Se alege 

generarea conturului prin comenzi de la consolă (cu ajutorul liniei de comandă), 

deplasându-se mouse-ul în zona de text de jos și specificându-se următoarele comenzi: 

x 1500 1500 

ix 500        (“i” indică incrementarea (coordonate relative) față de poziția curentă,  

iy -200        iar semnul ”-” decrementarea pe axa OX/OY) 

ix 5000 

iy 4000 

ix -5000 

iy -200 

ix -500 

iy -3600 

5) Plasarea originii de proiectare 
Se plasează originea de proiectare la intersecția laturilor de 3600 mil (stânga) și 

5000 mil (jos), astfel încât toate punctele de pe placă să prezinte coordonate absolute 

pozitive. Pentru a plasa originea de proiectare se alege din meniul Setup opțiunea 

Change Origin, se poziționează mouse-ul în locul unde se dorește plasarea acesteia și 

se apasă LMB.  

6) Plasarea componentelor în aria de lucru 
Se plasează toate componentele din baza de date în interiorul noului contur în 

poziții convenabile, în conformitate cu schema electrică, astfel încât să existe o spațiere 

convenabilă în jurul lor pentru a se permite rutarea plăcii. Pentru plasarea 

componentelor în aria de lucru se alege din meniul Place opțiunea Components 

Manually... sau, din bara verticală de butoane din stânga ferestrei de lucru, butonul 

Place Manual.  



Deoarece după plasare proiectantul poate remarca o abundență de informații și 

elemente suprapuse în aria de lucru, ce generează dificultăți în parcurgerea etapelor 

ulterioare de proiectare, în cele ce urmează se prezintă o procedură simplă de păstrare 

vizibilă în aria de proiectare doar a informațiilor importante: 

• Meniul Setup → Colors...; 

• Stânga sus: Display → zona OpenGL, Global Transparency: se 

deplasează cursorul la aprox. 90%; 

• Dreapta sus: Global Visibility → Off, confirmare cu clic LMB pe Yes, apoi 

acceptare cu butonul Apply; 

• Stânga sus: Stack-Up, Conductor → selecție “roșu” (stânga jos) și selecție 

casetă Bottom, coloana All; 

• Stânga sus: Stack-Up, Conductor → selecție “verde” (stânga jos) și 

selecție casetă Top, coloana All; 

• Stânga sus: Stack-Up, Conductor → selecție “alb” și selecție casetă All, 

coloana Drc; 

• Stânga sus: Board Geometry → selecție “galben” și selecție casetă de 

culoare Outline; suplimentar, selecție casetă alăturată de vizibilitate; 

• Stânga sus: Package Geometry → selecție “alb” și selecție casetă de 

culoare Silkscreen_Top; suplimentar, selecție casetă alăturată de 

vizibilitate; 

• Stânga mijloc: Components → selecție “alb” și selecție casetă de culoare 

Silkscreen_Top, coloana RefDes; suplimentar, selecție casetă alăturată 

de vizibilitate; 

• Stânga mijloc: Drawing Format → selecție “culoare deschisă”, vizibilă și 

selecție casetă de culoare Drawing_Origin; suplimentar, selecție casetă 

alăturată de vizibilitate; 



• Clic LMB pe butonul Apply pentru activarea tuturor setărilor de culoare și 

ieșire din Colors.... 

7) Vizualizarea informațiilor despre o anumită componentă (U1, în 
cazul de față) 
Se selectează circuitul integrat U1 prin activarea, din fereastra de filtrare Find 

(din partea din dreapta sus a ecranului, din bara verticală cu instrumente), doar a 

articolelor de tipul Symbols (adică a capsulelor, numite și package symbols) și, într-un 

fișier *.txt sau *.doc, se salvează toate detaliile despre U1, spre studiu ulterior. Pentru a 

obține informații despre o anumită componentă se selectează respectiva componentă și 

se apasă pe butonul Show Element din prima bară orizontală de instrumente (sau tasta 

F4, respectiv meniul Check, comanda Elements…), astfel deschizându-se pe ecran 

fereastra Show Element (a se vedea figura 5.4) în interiorul căreia se vor putea 

vizualiza toate detaliile despre acea componentă și, prin intermediul butonul Save As, 

se vor putea salva într-un fișier pe calculator. 

 

 
Fig. 5.4 Fereastra Show Element folosită pentru vizualizarea detaliilor despre U1 

(dar care poate fi utilizată pentru vizualizarea detaliilor complete ale oricărui 
articol de proiectare) 



8) Configurarea straturilor (layer-elor) de proiectare (electrice și 
dielectrice) 
Se configurează straturile (layer-ele) de proiectare astfel încât să existe două 

straturi electrice externe (TOP și BOTTOM) și două straturi electrice interne, de tip „plan 

de referință” (plane). Izolarea dintre staturile electrice se va face prin intermediul unor 

staturi dielectrice. Pentru configurarea straturilor electrice se alege, din meniul Setup, 

opțiunea Cross Section…. Pentru a adăuga noi staturi electrice, după deschiderea 

ferestrei Layout Cross Section (a se vedea figura 5.5), se selectează stratul electric 

TOP, se apăsă RMB și se alege opțiunea Add Layer Below. În dreptul câmpului Surface 

(suprafață) se alege opțiunea Conductor pentru a avea un strat electric conductor, 

opțiunea Plane pentru a avea un strat electric de tip „plan de referință” sau opțiunea 

Dielectric pentru a avea un strat dielectric. Să se specifice, în cazul de față, ce structură 

PCB multistrat (multi-layer PCB) se obține. 

 
Fig. 5.5 Fereastra Layout Cross Section pentru configurarea staturilor de 

proiectare (electrice și dielectrice) 

9) Configurarea spațierii  
Se configurează o spațiere în cadrul plăcii de 12mil (0,3mm) pentru toate 

articolele electrice de proiectare, mai puțin pentru structurile de alimentare și masă la 



care se va seta o spațiere de 18mil (0,45mm) față de toate celelalte articole. Pentru 

setarea spațierii se alege din meniul Setup opțiunea Constraints... . După deschiderea 

ferestrei Constraint Manager (a se vedea figura 5.6) se alege din panoul din stânga 

ferestrei, numit Worksheet selector, zona Spacing → Net→ All Layers. 

 

 
Fig. 5.6 Fereastra Constraint Manager, zona Spacing 

 

10) Configurarea lățimii traseelor 
Se setează lățimea traseelor de semnal la 14mil (0,35mm) și lățimea traseelor de 

alimentare și masă la 36mil (0,9mm). Pentru setarea lățimii traseelor se alege din 

meniul Setup opțiunea Constraints... . După deschiderea ferestrei Constraint Manager 

(a se vedea figura 5.7) se alege din panoul din stânga ferestrei numit Worksheet 

selector, zona Physical → Net → All Layers. 



 
Fig. 5.7 Fereastra Constraint Manager, zona Physical 

11) Rutarea plăcii 
Se realizează rutarea manuală/interactivă a întregii plăci, generându-se cel puțin 

un traseu de tip orthogonal și unul de tip memory. Rutarea de tip memory este destinată 

realizării de trasee pe un singur strat electric, unde anumite segmente sunt înclinate la 

45 de grade pentru a se obține aspectul de structură de interconectare specifică ariilor 

PCB ce conțin circuite integrate de memorie (în proiectele clasice din trecut, cu memorii 

amplasate în capsule DIP). Rutarea ortogonală (orthogonal) este destinată realizării de 

trasee de semnal cu unghiuri de 90° între segmentele structurii de interconectare 

(rutare OX-OY), având pe un strat (layer) electric segmentele orientate după o anumită 

axă, iar pe celălalt strat (layer) electric orientate după cealaltă axă. Trecerea de pe un 

strat electric pe celălalt se face prin introducerea unei găuri de trecere metalizate (via) 

cu dublu-clic LMB în locul în care se dorește introducerea respectivei treceri (sau cu clic 

LMB în locul în care se dorește introducerea trecerii, apoi cu clic RMB și, din meniul 

contextual (pop-up) deschis, cu comanda Add Via). 



Pentru a trasa o conexiune între două componente se alege din meniul Route 

opțiunea Connect sau butonul Add Connect aflat în bara verticală de instrumente din 

partea stângă a mediului de proiectare PCB. Operațiile se vor executa în modul de lucru 

Etchedit, mod ce configurează sistemul CAD de proiectare PCB pentru a executa 

activități legate de structura conductoare de interconectare.  
 

Exemplu suplimentar de rutare 

1. Deschiderea unui fișier PCB 
Se porneşte PCB Editor şi se deschide  fişierul cds_routed.brd (aflat la locația 
 <Drive de instal.>:/OrCAD/OrCAD_16.6_Lite/share/pcb/examples/board_design). 
Se setează grilele conform punctului 2 din lucrarea de față. Se bifează opţiunea Grids 
On. Se alege la All Etch, în Define Grid, o valoare de 5 mil. Pentru afişarea grilei Etch 
(de lucru cu structurile conductoare) trebuie activată o comandă asociată operației de 

rutare. Se apasă butonul Add Connect  (sau meniul Route > Connect). Se iese din 
comandă cu RMB şi apoi cu Cancel din meniul contextual (pop-up).  
 
2. Rutarea manuală a unui traseu (unei rute) de semnal 
Se dorește rutarea manuală a semnalului (net-ului) CLRCNT, dar, deoarece net-ul este 
deja rutat, se realizează mai întâi derutarea sa (modul de lucru Etchedit, fereastra de 
filtrare Find, selecție All Off pentru deselectarea tuturor articolelor de proiectare, selecție 
Nets, selecție net CLRCNT (cel mai de sus net din cadrul plăcii; a se vedea și punctul 7 
pentru identificarea sa), clic RMB și alegerea comenzii Ripup Etch). 

 
Exfig. 1 Fereastra de control Options pentru setările de rutare 



Se poate face zoom în jurul conexiunii cu meniul View > Zoom by Points, în zona 
superioară a plăcii. Se apasă butonul Add Connect. În fereastra de control Options se 
fac setările din figura Exfig.1. Se face apoi clic LMB pe una din pastilele (land-urile/pad-
urile) SMD conectate prin net-ul CLRCNT (U21/11, U12/2, U12/12, U20/2, U20/12) și se 
pornește rutarea net-ului, conexiune cu conexiune. Deoarece layer-ul TOP este activ şi 
pastilele aparțin unor componente SMD, se va începe, obligatoriu, cu un segment de 
traseu/rută pe layer-ul TOP (traseul trebuie început totdeauna pe layer-ul unde este 
definit pad-ul SMD). Se continuă traseul PCB până la destinaţie, căutându-se 
minimizarea lungimii sale și obținerea unui aspect cât mai corect (discuție cu cadrul 
didactic!). Dacă au fost alese puncte de rutare greşite, se poate reveni la pozițiile 
anterioare cu opţiunea Oops (care este similară cu comanda clasică Undo). Se alege 
RMB apoi Done din meniul pop-up pentru a ieşi din comandă. 
 
3. Ştergerea unui traseu (unei rute)  
Ştergerea unui traseu a fost prezentată la punctul 2, dar se poate face și cu comanda 

Delete din bara orizontală superioară de butoane utilitare  sau din modul Pre-select. 
Se pot şterge trasee, segmente de traseu şi, de asemenea, găuri de trecere. Ferestrele 
Find şi Options controlează modul de acţiune al acestei comenzi. Se apasă, pentru 

început, butonul Delete . Uzual, în fereastra “super-filtru” Find se deselectează toate 
articolele de proiectare, apoi se selectează numai cele pe care dorim să le ştergem, de 
exemplu Clines, Cline Segs şi/sau Vias. Se selectează traseele/segmentele de 
traseu/găurile de trecere ce trebuie șterse, apoi se face clic RMB și se validează 
ștergerea, din meniul contextual, cu comanda Done. 
 

Observație: În mod implicit, în fereastra Find toate articolele sunt On, fapt care 
poate crea probleme la operația Delete. Ca regulă, se deselectează toate 
articolele (se trec în starea Off), apoi se selectează numai cele pe care dorim să 
le ştergem.  

 
4. Rutarea folosind modul Pre-Select 
Se intră în modul de aplicaţie Etch Edit cu Setup > Application Mode > Etch Edit sau cu 
clic LMB pe butonul Etchedit din a doua bară orizontală de butoane utilitare. Cu clic 
RMB în spaţiul liber se selectează Customize > Enable Single Click Execution. Se 
poziţionează mouse-ul deasupra unuia din land-urile/pad-urile SMD conectate prin net-
ul CLRCNT (U21/11, U12/2, U12/12, U20/2, U20/12). Dacă mesajul informativ nu se 
referă la un “connect pin” se apasă tasta Tab până pad-ul va fi afişat (selectat). Dacă 
mesajele informative (data tip) nu sunt vizibile, se verifică faptul că articolul Pins este 
activ în fereastra de control Find. Se selectează un pad al semnalul CLRCNT.  
 
Această acțiune a pornit automat comanda Add Connect. În modul Etchedit, o selecţie 
pe un pad, via, segment de traseu sau conexiune porneşte automat comanda de rutare 
manuală Add Connect. Se realizează traseul până la destinaţie ținând cont de restricțiile 
din proiectul PCB. După selecţia pad-ului destinaţie, traseul este finalizat și afişat, iar 
comanda Add Connect este încheiată.  
 



 
5. Ștergerea traseului realizat în modul Pre-Select 
Prin deplasarea cursorului peste un segment orizontal de traseu o fereastră informativă 
va informa proiectantul că este vorba despre un Horizontal line segment pentru net-ul 
CLRCNT, clasa Etch, subclasa Top. Daca nu se vede mesajul informativ, se apasă 
tasta Tab. Se apasă RMB şi opţiunea Delete din meniul contextual (pop-up). Se 
deplasează apoi cursorul peste altă porţiune de traseu al semnalului CLRCNT cu 
folosirea la nevoie a tastei Tab pentru a avea Connect Line pentru net-ul CLRCNT, 
clasa Etch, subclasa Top. 
 

Observație: Se verifică faptul că net-ul CLRCNT nu este selectat. Selecţia cu 
RMB, urmată de Delete din meniul contextual, şterge restul de trasee de pe Top 
layer care aparţin semnalului CLRCNT.  

 
6. Rutarea manuală a unui traseu cu introducerea de găuri de trecere (via-uri) 
Se doreşte rutarea unui traseu cu inserarea de găuri de trecere (via-uri). Se apasă 
butonul Add Connect. În fereastra de control Options se verifică faptul că sunt declarate 
layer-ul activ şi cel alternativ conform figurii de mai jos.  
 

 
Exfig. 2 Declararea layer-ului activ şi cel alternativ 

Se selectează cu clic LMB unul din land-urile/pad-urile conectate prin net-ul CLRCNT 
(U21/11, U12/2, U12/12, U20/2, U20/12). Se începe trasarea segmentului către pad-ul 
destinaţie. În punctul în care se dorește introducerea unei găuri de trecere se face  
dublu-clic LMB (sau clic LMB în locul în care se dorește introducerea trecerii, apoi clic 
RMB și, din meniul contextual (pop-up) deschis, comanda Add Via).  

Ca urmare, a fost adăugată o gaură de trecere între layer-ele activ şi alternativ 
declarate în ferestra de control Options. În continuare traseul continuă pe layer-ul 
electric Bottom. Deoarece pad-ul destinaţie aparţine unei componente SMD plasate pe 
faţa superioară plăcii (Top side sau Top layer) va fi nevoie de o altă gaură de trecere 
pentru a trece înapoi pe layer-ul electric Top.  

Se finalizează net-ul CLRCNT, rutându-se toate traseele care îl compun. Se încheie 
operaţia cu clic RMB, apoi Done. 

 
 



7. Rutarea manuală a unui traseu cu opţiunea bubble 
Se doreşte realizarea unui traseu cu opţiunea bubble. Se afişează toate conexiunile cu 
Rats All. 
 

 
Punctul de începere a noului traseu  

Exfig. 3 Începerea rutării unui traseu cu activarea opţiunii bubble, Shove Preferred  

Se porneşte Add Connect. În fereastra Options, în zona Bubble, se alege Shove 
Preferred în lista drop-down. În zona Smooth, se alege Full. Se face clic pe  Se 
selectează cu clic LMB unul din pad-urile conectate prin net-ul CLRCNT (U21/11, 
U12/2, U12/12, U20/2, U20/12).  Se verifică că layerul activ este TOP. Se deplasează 
cursorul spre un traseu rutat anterior, care va fi împins (shoved) sau mutat atunci când 
noul traseu se va afla mai aproape decât valorile permise de DRC la secțiunea line to 
line. Se va încerca cu diverse valori pentru Smooth: Off, Minimal şi Full şi cu opţiuni 
diferite pentru Bubble: Off şi Hug Preferred. Se va încerca rutarea, de asemenea, cu 
opţiunea Shove vias activă.  
 

Observație: Se poate întâmpla ca în timpul rutării să fie încălcate regulile DRC 
(dacă DRC este în starea Off din anumite motive). Ca rezultat, cursorul îşi 
schimbă forma în aceea a unui marker DRC pentru a atenţiona proiectantul cu 
privire la acest lucru. 

 

 
                     Shove preferred, Full  

Exfig. 4 Rutare cu Shove preferred (Minimal și Full) 

Se finalizează rutarea şi se iese din comandă cu RMB, Done. 



12) Modificarea lățimii unui traseu 
Se mărește lățimea unui segment dintr-un traseu de semnal, la alegere, la 

dimensiunea de 32 mil (0,8mm). Pentru a realiza modificarea unui segment dintr-un 

traseu se apasă modul de lucru Generaledit, se selectează doar articolele de tip Cline 

Segs din panoul Find aflat în bara din dreapta a ferestrei de lucru, se alege segmentul 

care se dorește a fi modificat, se apasă RMB și se execută comanda Change Width. 

13)  Adăugarea unui text 
Se plasează, într-o poziție convenabilă pe placă, numele de familie pe stratul 

electric TOP (numele va fi scris pe placa reală cu cupru), prenumele pe masca de 

inscripționare de pe fața plăcii (silkscreen top - SSTOP) și firma/instituția pe stratul 

electric BOTTOM (ce va fi scrisă pe placa reală tot cu cupru). Pentru plasarea unui text 

pe suprafața plăcii se alege din meniul Add opțiunea Text sau, din bara verticală de 

butoane din stânga ferestrei de lucru, butonul Add Text. Se alege din fereastra de 

control Options codul de text (text block) 11, căruia i se vor schimba parametrii astfel: 

înălțime - 100mil, lățime – 80mil, lățime trasă literă (Photo Width) - 0,4mm. Pentru 

modificarea parametrilor se alege din meniul Setup opțiunea Design Parameters... , iar 

după deschiderea ferestrei Text Setup (a se vedea figura 5.8) se selectează din tab-ul 

Text butonul Setup Text Sizes. 

 
Fig. 5.8 Fereastra Text Setup 



14) Plasarea unui plan de referință (masă) 
 Se plasează un plan parțial de masă pozitiv legat la arborele de interconectare 

(net-ul) GND_SIGNAL pe stratul electric TOP. Pentru adăugarea planului de masă se 

alege din meniul Shape opțiunea Rectangular, iar în interiorul câmpului Assign Net 

Name, aflat în zona de opțiuni, Options, se setează net-ul ce se dorește a fi conectat la 

planul de cupru, în cazul acestei lucrări de laborator GND_SIGNAL (a se vedea figura 

5.9). Se verifică că este selectată opțiunea Dynamic Copper în interiorul câmpului 

Shape Fill. Se verifică existența pastilelor termice (thermal relief) la pastilele (pad-urile) 

de masă ale componentelor conectate la masă.  

Să se verifice dacă nu este mai convenabil să se genereze planul parțial pe 

stratul electric BOTTOM. 

 
Fig. 5.9 Conectarea arborelui de interconectare (net-ului) GND_SIGNAL la planul 

de referință de cupru 

Să se descopere o eroare electrică importantă (gravă!!!) legată de structura 

de masă prin vizualizare atentă, în zona Assign Net Name, a net-urilor proiectului PCB 

transferat. O eroare electrică similară poate fi observată și în cazul structurii de 

alimentare.  



Observație: Eroarea transferată din blocul Capture nu a fost și nu avea cum 
să fie detectată prin procedura automată DRC. De ce? Discuție cu colegii și cadrul 

didactic! A se reveni la discuția din laboratorul 1, proiectul 2 (lumina dinamică), legată 

de structurile de masă și alimentare (vizibilitate, invizibilitate, nume alocate structurilor 

de alimentare și masă) și a se corecta respectivele structuri de masă și alimentare.  

15) Plasarea tabelului de găurire 
Se plasează tabelul de găurire prin selectarea, din meniul Manufacture, a opțiunii 

Create Drill Table… . În urma selecției, se deschide fereastra Drill Legend (a se vedea 

figura 5.10), se alege unitatea de măsură dorită pentru afișarea dimensiunilor în 

interiorul tabelului de găurire și apoi se selectează butonul OK. Tabelul va fi plasat în 

apropierea plăcii. Dacă la apăsarea butonului OK nu se vizualizează nici un tabel flotant 

în aria de lucru,  se revine la starea inițială și, înainte de parcurgerea punctului 15, se 

activează vizibilitatea tabelului din meniul Setup → Colors... . La limită, se pot activa 

toate elementele de proiectare cu Global Visibility → On, confirmare cu clic LMB pe 

Yes, apoi acceptare cu butonul Apply; 

 
Fig. 5.10 Fereastra Drill Legend destinată generării tabelului de găurire 



16) Vizualizarea raportului de statistică al plăcii 
Se verifică rutarea completă prin vizualizarea raportului de statistică al plăcii. Se 

alege din meniul Check opțiunea Design Status..., iar după deschiderea ferestrei Status 

(a se vedea figura 5.11) se studiază cu atenție informațiile și se corectează problemele 

raportate până la „colorarea în verde” a tuturor casetelor din stânga. 

 

  
Fig. 5.11  

a) Rutare incompletă b) Rutare completă, dar cu procedura 

de verificare DRC încă nefinalizată 

(aflată în starea “Out of Date”) 

  

17) Procedura de verificare DRC 
Se rulează procedura de verificare DRC prin alegerea din meniul Check a 

opțiunii Update DRC. Se corectează eventualele erori, înțelegându-se și explicitându-se 

fiecare eroare în parte. 

 



2. Scurtă recapitulare a comenzilor importante 

Descriere Comandă 

Deschidere a proiectului PCB File → Open 

Configurare a unităților de măsură și a 

grilelor de lucru 

• Unitatea de măsură: Setup → Design 
Parameters… → Design 

• Grile de lucru: Setup → Design 
Parameters… → Display → Setup Grids 

Creare a conturului de placă Outline → Board... 

Plasare a originii de proiectare Setup → Change Origin 

Configurare a staturilor electrice Setup → Cross Section... 

Configurare a spațierilor Setup → Constraints... → Spacing → Net → 
All Layers 

Configurare a lățimilor traseelor Setup → Constraints... → Physical → Net → 
All Layers 

Rutare a plăcii Route → Connect 

Adăugare a unui text Add → Text 

Plasare a unui plan parțial de referință 

(alimentare/masă) 

Shape → Polygon, Shape → Rectangular, 
Shape → Circular (și definirea corectă a 
planului din punct de vedere electric) 

Plasare a tabelului de găurire Manufacture → Create Drill Table 

Vizualizare a raportului de statistică (a stării 

globale a proiectului PCB) 

Check → Design Status... 

Procedura de verificare electrică DRC Check → DRC Update 

 
 



3. Întrebări și teme suplimentare 

1. Cum se poate ruta un traseu “memory”? 

2. Cum se poate ruta un traseu “orthogonal”? 

3. Care este diferența dintre o pastilă (pad) through-hole și o gaură de trecele (via)? 

4. Pot fi plasate texte peste traseele PCB? Dar peste pastile (pad-uri) THD/SMD? 

5. Ce verifică procedura DRC în cadrul unui proiect PCB? 

6. La setările de spațiere și de lățime a traseelor, se poate specifica o valoare oricât 

de mică? Justificați răspunsul. 

7. Care este rostul setărilor de culoare în proiectarea PCB? 

8. Care este importanța planurilor de referință (alimentare și masă) în proiectarea 

PCB? 

9. Pot fi configurate/declarate/proiectate și găuri nemetalizate (de exemplu găuri de 

fixare mecanică)? Cum? 

10. Să se proiecteze structura de interconectare PCB pentru circuitul RLC serie 

transferat la lucrarea de laborator nr. 4; 

11. Să se proiecteze structura de interconectare PCB pentru amplificatorul cu 

tranzistor bipolar din lucrarea de laborator nr. 1, transferat la lucrarea de 

laborator nr. 4; 

12. Să se proiecteze structura de interconectare PCB pentru “lumina dinamică” din 

lucrarea de laborator nr. 1, după corectarea erorilor din cadrul net-urilor de 

alimentare și masă (a se vedea observația de la punctul 14), reluarea activităților 

de transfer SCM – PCB și parcurgerea încă o dată a tuturor punctelor din 

lucrarea de laborator de față. 
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