
7. Postprocesarea proiectelor PCB 

I. SCOPUL LUCRĂRII 

Scopul lucrării de laborator este de a familiariza studenții cu postprocesarea proiectelor 
PCB și cu generarea fișierelor de fabricație pentru producția profesională a plăcilor de 
circuit imprimat. La sfârșitul laboratorului, studenții vor putea crea fișiere proprii de 
fabricație și vor înțelege interfațarea performantă dintre zone de proiectare și zona de 
fabricație a circuitelor imprimate. 

II. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII 

Postprocesarea proiectelor PCB în sistemul Allegro/OrCAD PCB Editor se realizează prin 
generarea fișierelor de fabricație (Gerber (pentru layer-ele electrice și neelectrice) și 
Excellon (pentru găurire), precum și diferite fișiere informative sau cu directive de 
fabricație). Pentru realizarea configurărilor de parametri tehnologici și optimizarea, 
respectiv finalizarea proiectului PCB, se recomandă parcurgerea lucrării de laborator nr. 5 
de TCAD și discutarea diverselor aspecte inginerești cu profesorii titulari ai disciplinei. De 
asemenea, se recomandă urmărirea tutorialului video “OrCAD Allegro How-To Parameter 
and Tech Files Tutorial Cadence OrCAD” (https://www.youtube.com/watch?v=mXdW8fig-
XQ) pentru înțelegerea diferitelor aspecte tehnice legate de configurări. 

1.  Verificarea stării (status-ului) proiectului 

Verificarea stării (status-ului) proiectului se face pe calea: CHECK > Design Status. În 
cadrul acestei ferestre se verifică: componentele și interconectările (symbols and nets), 
formele din cadrul proiectului PCB (shapes), uzual arii/zone de cupru, marker-ele DRC din 
proiect (DRCs) și se oferă o zonă de statistică (Statistics) în partea de jos a ferestrei. 

 
Fig. 1 Fereastra Status de verificare generală  a proiectului PCB 

https://www.youtube.com/watch?v=mXdW8fig-XQ
https://www.youtube.com/watch?v=mXdW8fig-XQ


 

2. Generarea fișierelor de fabricație (Gerber-X și Excellon) 

2.1 Generarea fișierelor Gerber 

Generarea fișierelor Gerber pentru layer-ele electrice și neelectrice ale proiectului PCB se 
face în formatul RS-274X (“Extended Gerber” sau “Gerber-X”). În figura de mai jos se 
prezintă o imagine de ansamblu a etapei de postprocesare, cu input-urile și output-urile 
respective. 

 

 

Fig. 2 Schema bloc a postprocesării PCB 

O prezentare particulară, cu evidențierea fișierelor de intrare și ieșire Gerber în sistemul 
Allegro/OrCAD PCB Editor, este oferită în figura 3. Privind numele straturilor electrice și 
neelectrice din stânga, se poate observa că proiectul este unul cu patru straturi electrice 
(4L-PCB), două fiind de semnal (Top și Bottom) și două de referință (VCC și GND). 
Straturile neelectrice sunt și ele patru: două pentru masca de lipire (solder-mask) pentru 
top și bottom (Smask_top și Smask_bot) și două pentru masca de inscripționare (silk-
screen) pentru top și bottom (SilkTop și SilkBot). Toate aceste straturi (layer-e) se vor 
transforma în fișiere Gerber individuale care vor fi trimise la fabrica de circuite imprimate.  

Suplimentar, la intrare se utilizează diferite fișiere de tip text (art_param.txt și art_aper.txt) 
iar la ieșire se generează automat un fișier de tip “jurnal” (photoplot.log) ce este și el un 
fișier de tip text, fișier care conține informații necesare photoplotter-ului din fabrică, 
echipament ce va realiza filmele de fabricație PCB. 
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Fig. 3 Schema bloc a postprocesării Gerber în sistemul Allegro/OrCAD PCB Editor 

 

Configurarea parametrilor de postprocesare Gerber se face astfel: meniul EXPORT > 
Gerber (tab-ul General Parameters) sau EXPORT > Gerber Parameters, configurându-se 
fereastra din figura 4 (a și b) astfel: 

• Device type: Gerber RS274X; 

• Error action: Abort film; 

• Film size limits: X= 24.0000, Y= 16.0000; 

• Ouput units: Inches; 

• Format: 2.5 (valoare implicită a mediului de proiectare PCB); 

• Suppress: Leading zeroes și Equal coordinates; 

• Global film filename affixes: fără informație; 

• Continue with undefined apertures: neselectată; 

• Scale factor to output: 1.0000 (adică 100%). 

 

După aceea, generarea tuturor fișierelor Gerber, atât pentru layer-ele electrice cât și 
pentru cele neelectrice, se realizează din meniul EXPORT > Gerber (tab-ul Film Control).  

 



 

Fig. 4a Fereastra Artwork Control Form, tab-ul General Parameters, partea superioară  

 

Fig. 4b Fereastra Artwork Control Form, tab-ul General Parameters, partea inferioară  

În figura 5 se prezintă un exemplu de configurare a straturilor electrice pentru un proiect 
PCB cu șase  straturi electrice (TOP, BOTTOM, IS1, IS2, GND și VCC), iar în figura 6 un 
exemplu de configurare a straturilor pentru un proiect PCB cu două straturi electrice 
(ETCH_TOP, ETCH_BOT), având specificate cele două straturi electrice (ETCH_TOP, 
ETCH_BOT), un strat neelectric ce cuprinde doar conturul plăcii (OUTLINE) și patru 
straturi neelectrice clasice în producția PCB (SILK_TOP, SILK_BOT, SM_TOP și 
SM_BOT). 



 

Fig. 5 Fereastra Artwork Control Form, tab-ul Film Control, zona din stânga (un exemplu de straturi ce vor fi 
transformate în fișiere Gerber) 

 

Fig. 6 Fereastra Artwork Control Form, tab-ul Film Control, zona din stânga (un alt exemplu de straturi ce vor 
fi transformate în fișiere Gerber) 

Zona din dreapta a tab-ului Film Control conține configurările și opțiunile următoare: 

• Film name: nu se poate modifica, fiind numele fișierului selectat în stânga pentru 

configurare (BOTTOM, în figura 7); 



• PDF Sequence: numărul de ordine al respectivului fișier; 

• Rotation: rotirea respectivului fișier (0 - 0°, 1 - 90°, 2 - 180° și 3 - 270°); se 

păstrează 0; 

• Offset: se păstrează 0; 

• Undefined line width: se introduce valoarea 8 sau 10 (8 sau 10 mil); 

• Shape bounding box: se introduce valoarea 100 (100 mil); 

• Plot mode: Positive; 

• Vector based pad behavior: se selectează; restul casetelor din dreapta jos nu se 

selectează. 

 

 

                 
Fig. 7 Fereastra Artwork Control Form, tab-ul Film Control, zona din dreapta 

 



După finalizarea configurării, generarea tuturor fișierelor Gerber (după selectarea lor cu 
butonul Select all) se face global, prin apăsarea butonului Create Artwork din stânga jos 
(figura 8). 

 
Fig. 8 Fereastra Artwork Control Form, tab-ul Film Control, butoanele Select all și Create Artwork (destinate 

selecției straturilor electrice și neelectrice și postprocesării pentru generarea fișierelor Gerber) 

 

2.2 Generarea fișierelor Excellon (N.C. Drill) 

Generarea fișierului Excellon (N.C. Drill) pentru găurire se face în conformitate cu figura 
9, aceasta oferind evidențierea fișierelor de intrare și ieșire Excellon în sistemul 
Allegro/OrCAD PCB Editor. Pentru evitarea erorilor de fabricație, se recomandă ca atât 
găurile metalizate cât și cele nemetalizate să fie cuprinse într-un fișier unic. Privind numele 
fișierelor de ieșire din dreapta figurii, se poate observa că proiectul este unul cu patru 
straturi electrice (4L-PCB), găurirea făcându-se între straturile 1 (top) și 4 (bottom, a se 
vedea fișierul de găurire final-1-4.drl).  

Suplimentar, la intrare se utilizează fișierul de tip text nc_tools.txt și informațiile din 
desenul de găurire al proiectului PCB (drill drawing) iar la ieșire se generează automat un 
fișier de tip “jurnal” (nctape.log) și un fișier cu parametrii de găurire (nc_param.txt). 

Înaintea începerii postprocesării, utilizatorul trebuie să vizualizeze și să optimizeze tabelul 
de găurire în conformitate cu informațiile din figura 10 (MANUFACTURE > Create Drill 
Table) și să personalizeze datele de găurire în conformitate cu informațiile din figura 11 
(MANUFACTURE > Customize Drill Table). 



 

Fig. 9 Schema bloc a postprocesării Excellon în sistemul Allegro/OrCAD PCB Editor 

Trebuie reținut faptul că numărul de burghie utilizate trebuie redus la minimul necesar și 
suficient pentru buna desfășurare a operației de găurire și pentru optimizarea procesului 
de fabricație. De exemplu, în figura 10, dacă cele 12 găuri metalizate de 31 mil (0,775 
mm) pot fi transformate în găuri metalizate de 38 mil (0,95 mm) fără afectarea proiectului 
PCB, se recomandă această modificare, rezultatul fiind eliminarea din listă a unui burghiu. 
De asemenea, se recomandă utilizarea valorilor de gaură standard (0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm), 
în locul celor nestandard (0,775 mm sau 0,95 mm), care ar putea să încurce producătorul 
de circuite imprimate sau să îl oblige să utilizeze burghiele reale pe care le are la 
dispoziție în fabrică, cu valori diferite de cele “teoretice” specificate de proiectant. 

 

Fig. 10 Vizualizarea și optimizarea tabelului de găurire 

De asemenea, trebuie menționat că orice gaură metalizată este aproximativ cu 0,1 mm 
mai mică în diametru decât gaura realizată de burghiu în placa de circuit imprimat. În 
aceste condiții, pentru siguranță, gaura specificată prin proiectare trebuie să aibă un 
diametru cu aproximativ 0,2 mm mai mare decât diametrul terminalului componentei. 



 

Fig. 11 Personalizarea datelor din tabelul de găurire 

Multă atenție trebuie acordată terminalelor cu secțiune pătrată sau dreptunghiulară, 
diametrul de plecare în calcularea găurii trebuind să fie valoarea diagonalei secțiunii 
transversale a respectivului terminal. 

Configurarea parametrilor de postprocesare Excellon se face astfel: meniul EXPORT > NC 
Parameters, configurându-se fereastra din figura 12, astfel: 

• Parameter file: se introduce numele dorit; 

• Zona Output file: nemodificată; 

• Format: 2.5 (valoare implicită a mediului de proiectare PCB); 

• Offset: fără offset (X:0, Y:0); 

• Coordinates: Absolute; 

• Output units: English; 

• Leading zero suppression – selectată; 

• Equal coordinate suppression – selectată; 

• Enhanced Excellon format – selectată. 



 

Fig. 12 Fereastra de configurare a parametrilor de găurire 

Fereastra NC Parameters poate fi accesată și din fereastra principală de găurire NC Drill, 
din meniul EXPORT > NC Drill, butonul NC Parameters. După configurarea parametrilor 
de găurire, utilizatorul poate genera fișierul Excellon de găurire din fereastra principală 
(meniul EXPORT > NC Drill, butonul Drill, figura 13, dreapta sus). 

 

Fig. 13 Fereastra NC Drill și butonul Drill (destinat postprocesării pentru generarea fișierului Excellon) 

 

 



3. Scurtă recapitulare a comenzilor importante 

Descriere Comandă 

Verificare a stării (status-ului) proiectului Check → Design Status  

Configurare a parametrilor de 

postprocesare Gerber 

Export → Gerber (tab-ul General Parameters) 

sau 

Export → Gerber Parameters 

Generare a fișierelor Gerber Export → Gerber (tab-ul Film Control) → 
Create Artwork 

Vizualizare a tabelului de găurire Manufacture → Create Drill Table 

Optimizare/personalizare a datelor de găurire Manufacture → Customize Drill Table 

Configurare a parametrilor de postprocesare 

Excellon 

Export → NC Parameters 

sau 

Export → NC Drill (butonul NC Parameters) 

Generare a fișierelor Excellon (N.C. Drill) Export → NC Drill (butonul Drill) 

 

4. Întrebări și teme suplimentare 

1. De ce se preferă generarea fișierelor de fabricație în formatul Extended Gerber 

(RS-274X)? 

2. Ce se înțelege prin sintagma Enhanced Excellon? 

3. Care este extensia fișierelor Gerber exportate din OrCAD PCB Editor? 

4. Cum se calculează diametrul găurii pentru componentele ale căror terminale au 

secțiune dreptunghiulară? 

5. Când se folosesc găurile nemetalizate? 

6. Ce reprezintă parametrul Format, setat implicit atât pentru fișierele Gerber cât și 

pentru fișierul Excellon la valoarea 2.5? 



7. Cum putem accepta/ignora o greșeală în OrCAD PCB Editor? Să de motiveze 

acțiunea de acceptare/ignorare; 

8. Să se postproceseze pentru fabricație proiectul PCB al circuitului RLC serie 

transferat la lucrarea de laborator nr. 4 și finalizat ca temă suplimentară la lucrarea 

nr. 5; 

9. Să se postproceseze pentru fabricație proiectul PCB al amplificatorului cu tranzistor 

bipolar din lucrarea de laborator nr. 1, transferat la lucrarea nr. 4 și finalizat ca temă 

suplimentară la lucrarea nr. 5; 

10. Să se postproceseze pentru fabricație proiectul PCB “lumină dinamică” din lucrarea 

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

masă și proiectarea, respectiv finalizarea sa în lucrarea de laborator nr. 5. 
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