Cerințe tehnologice teme – PDCE 2020-2021
Circuitul va fi proiectat și realizat sub forma unui modul electronic a cărui structură de
interconectare va fi concepută:
a) În tehnologie SMT & PCB (max. 100 puncte) sau,
b) folosind THD/SMD (perfo-board) (max. 80 puncte)
sau la nivel de:
c) Proiectare și simulare (max. 60 puncte).

a) Realizarea în tehnologie SMT & PCB (max. 100 puncte)
-un prim pas spre certificarea profesionalismuluiPentru tehnologia SMT & PCB, circuitul va fi realizat sub forma unui modul electronic a
cărui structură de interconectare (PCB) va respecta următoarele cerinţe de proiectare:

















Dimensiunile PCB: 40mm x 40mm;
Material FR4, dublu strat/ grosimea foliei de cupru 18 μm, grosimea plăcii 1,5 mm;
Toate componentele se vor plasa pe faţă superioară a plăcii, TOP;
Componente pasive SMD chip 0805;
Se pot folosi numai tranzistoare bipolare şi TEC-MOS în capsule SMD (SOT 23, DPAK). Tranzistoarele TEC-J pot fi utilizate numai dacă se justifică necesitatea
acestora.
Puncte de test: pătrate, maxim 5 – justificate de planul de testare;
Originea (punctul de coordonate (0,0)) va fi plasat în colţul din stânga-jos al plăcii de
cablaj imprimat, astfel toate elementele proiectului vor avea coordonate pozitive;
Faţă de marginea plăcii, se va păstra o gardare („clearance”) de 1,2 mm; aici nu vor fi
plasate componente, trasee, texte, etc.;
Placa va fi prevăzută cu 2 markeri fiduciali globali pe layerul TOP, la distanța de 200
mil față de marginea plăcii, plasați convenabil; acești markeri vor exista și pe layerul
Solder Paste Top (suprapuși peste cei de pe TOP); vor fi utilizați în momentul alinierii
șablonului cu placa. Marcajul fiducial va fi un cerc de diametru minim 1mm pe layerul
respectiv, aflat într-un spațiu circular de diametru minim dublu față de cercul interior,
în care nu se va afla nimic pe nici un layer;
Se va acorda o atenţie sporită layer-ului Mască de inscripţionare (Silk Screen); acesta
nu trebuie să se regăsească pe pad-urile componentelor;
Se va genera un nou layer neelectric, MECANIC. Acesta va conţine: conturul plăcii,
desenul de găurire („drill drawing”) şi tabelul de găurire („drill chart/table”, „drill
legend”), o secţiune transversală prin circuitul imprimat proiectat („layer stack-up”) şi
informaţiile mecanice necesare pentru fabricaţia PCB;
Cotele de gabarit/dimensiunile plăcii nu trebuie să se regăsească pe layer-ul electric
TOP; acestea, dacă există, se vor plasa pe un layer neelectric mecanic;
Placa va fi prevăzută cu elementele de identificare ale proiectantului (nume,
prenume, grupă, PDCE I 2020-2021).
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Pentru traseele de interconectare se dau următoarele lăţimi:
 Curent de 1A - 30 mil;
 Curent de sute de mA - 20 mil;
 Semnal - 16 mil.
Spaţierea, în toate cazurile, va fi de 12 mil.
Găurile de trecere pentru semnale (vias-uri) vor avea diametrul de 0,4 mm.
Fișierele Gerber - standard 274X şi fişierul Excellon trebuie să conțină următoarele
informații:
 Conturul plăcii (board outline);
 Layer electric TOP;
 Layer electric BOTTOM;
 Layer neelectric Mască de inscripţionare (Silk Screen Top);
 Layer neelectric Mască de protecţie (Solder Mask Top);
 Layer neelectric Şablon (Solder Paste Top);
 Lista de aperturi şi fişierul de găurire.
!NOTĂ! Cerinţe de proiectare obligatorii:
 Dimensiunile PCB: 40mm x 40mm;
 Material FR4, dublu strat;
 Originea (punctul de coordonate (0,0)) va fi plasat în colţul din stânga-jos al
plăcii de cablaj imprimat, astfel toate elementele proiectului vor avea coordonate
pozitive;
 Dimensiunea traseelor şi spaţierea lor în concordanţă cu specificaţiile menţionate.
Cerințele de proiectare urmăresc cunoașterea, respectarea și aplicarea standardelor IPC
din industria electronică în cadrul realizării modulului electronic pentru Proiectul 1, după cum
urmează:
IPC-2221A, ”Generic Standard on Printed Board Design”, privind rutarea traseelor
conductoare, spațierea între conductoare, dimensiunile pad-urilor pentru componentele SMD,
prezența marcării și orientarea simbolurilor, prevederea punctelor de test și prevederea punților
termice (unde este cazul);
IPC-7527, ”Requirements for Solder Paste Printing”, pentru operația de depunere a
pastei de contactare;
IPC-A-610, ”Acceptability of Electronic Assemblies”, pentru validarea operațiilor de
plasare a componentelor și contactare propriu-zisă în vederea acceptabilității modulului
electronic asamblat.
Aplicarea corectă a standardelor pe parcursul realizării modului în tehnologie SMT
poate duce la obținerea unei certificări de inițiere în standardele IPC recunoscută de
industria electronică (eliberare de certificat).
Pentru simulare și proiectare layout se va utiliza programul OrCAD – versiunea Lite
(free) - atenţie la limitările impuse! Software-ul poate fi descărcat de la adresa:
http://www.cetti.ro/v2/orcad16.php
Componentele disponibile pentru realizarea proiectului se găsesc în Anexa a1.
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Termene și barem:
a.1) Verificare pe parcurs - max. 60 pct.
Până la sfârşitul săptămânii a V-a vor fi predate:
 Proiectarea şi simulările pe schema concepută de student.
Până la sfârşitul săptămânii a VII-a vor fi predate:
 Fişiere Gerber pentru layout (standard 274X) şi fişierul Excellon;
 Lista de componente (Bill of Materials – BOM).
Execuţia corectă şi predarea la termen asigură obţinerea punctajului maxim de 60 de
puncte. Nerespectarea acestor termene atrage necalificarea pentru etapa de realizare practică
a proiectului în tehnologie SMT & PCB, dar dă posibilitatea calificării în etapa de realizare
practică a proiectului folosind THD/SMD (perfo-board) – în acest al doilea caz, nota maximă
la disciplina Proiect 1 nu poate depăşi 8.
OBSERVAŢIE: Dupa predarea fişierelor Gerber şi Excellon, acestea vor fi
verificate şi dacă nu îndeplinesc cerinţele de proiectare obligatorii menţionate în NOTĂ
vor fi respinse, iar studenta/studentul nu se va califica pentru etapa de realizare practică
SMT & PCB a proiectului! Proiectul va putea continua doar în varianta THD/SMD (perfoboard).
a.2) Verificare finală - max. 40 pct.
Verificarea finală se va desfășura începând cu săptămâna a XII-a. Punctajul pentru
etapa de realizare practică a proiectului în tehnologie SMT & PCB – se găseşte în Anexa 2
(max. 40 pct.).
Se predă proiectul în varianta finală tipărită și varianta electronică scrisă pe un CD.
Se susţine prezentarea orală a proiectului.
Implementarea realizată la nivel de PCB rămâne în proprietatea ETTI.

b) Realizarea folosind THD/SMD & perfo-board (max. 80 puncte)
-un prim pas de la teorie la practică-

Termene și barem:
b.1) Verificare pe parcurs - max. 60 pct. – pentru cei calificați în etapa de fabricație
pe perfo-board;
Până la sfârşitul săptămânii a VII-a vor fi predate:
 Proiectarea şi simulările pe schema concepută de student.
Până la sfârşitul săptămânii a VIII-a vor fi predate
 Lista de componente (Bill of Materials – BOM).
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Proiectarea şi simulările corect realizate precum şi predarea la termen asigură
obţinerea punctajului maxim de 60 de puncte. Nerespectarea acestor termene atrage
necalificarea pentru etapa de realizare practică a proiectului în tehnologie THD/SMD (perfoboard) dar dă posibilitatea calificării în etapa de Proiectare si simulare – în acest al treilea
caz, nota maximă la disciplina Proiect 1 nu poate depăşi 6.
b.2 Verificare finală - max. 20 pct.
Verificarea finală se va desfășura începând cu săptămâna a XII-a. Punctajul pentru
etapa de realizare practică a proiectului folosind THD/SMD & perfo-board – se găseşte în
Anexa 2 (max. 20 pct.).
Se predă proiectul în varianta finală tipărită și varianta electronică scrisă pe un CD.
Implementarea realizată la nivel de perfo-board rămâne în proprietatea ETTI.
Componentele disponibile pentru realizarea proiectului se găsesc în Anexa b1.

c) Proiectare și simulare (max. 60 puncte).
Termene și barem:
Verificarea activității pe parcurs și finală se va desfășura începând cu săptămâna a XII-a.
Se predă proiectul în varianta finală tipărită și varianta electronică scrisă pe un CD.

Atenție!
 Condiția de promovare a proiectului este de a finaliza etapa de proiectare şi
simulările pe schema concepută de student pentru care se acordă maxim nota
6.
 În cazul în care proiectul rămâne ca restanță în sesiunea de toamnă, nota
maximă care se poate obține în sesiunea de restanțe este tot 6.
 În cazul în care se dorește mărirea notei peste 6, acest lucru este posibil DOAR
prin refacerea disciplinei în anul următor.
CONȚINUTUL MINIM AL PROIECTULUI
1. Schema bloc a circuitului.
2. Schema electrică de detaliu și calculele de dimensionare pentru fiecare din blocurile
componente ale schemei.
•

Se vor prezenta schemele electrice (cu elementele numerotate și valorile sau tipul
componentelor). Pentru fiecare componentă va fi justificată alegerea valorii (sau
tipului) pe baza relațiilor de dimensionare disponibile.
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•

Componentele pasive vor avea valori STANDARD (se va preciza și tipul constructiv
al componentei - de exemplu, pentru rezistoare, RBC, RPM, etc.). Dispozitivele
semiconductoare vor fi de catalog.

•

Pentru TOATE componentele se demonstrează prin calcul funcționarea sigură
(nedistructivă). De exemplu, pentru orice tranzistor bipolar se va arăta că nu se
depășesc valorile maxime admisibile: ICMAX, VCEMAX, PdMAX, etc.

•

De asemenea se va demonstra prin calcul atingerea parametrilor funcționali impuși
în tema de proiectare.

3. Simulările PSPICE (fișierele .CIR, forme de undă, puncte statice de funcționare, etc.)
4. Imaginea generală a modulului în Layout (incluzând toate layer-ele/straturile electrice
şi neelectrice: structura de interconectare, masca de inscripţionare, masca de protecţie, contur
placă, etc.).
5. Imaginea structurii de interconectare (layer electric TOP).
6. Imaginea structurii de interconectare (layer electric BOT).
7. Imaginea măştii de inscripţionare (Layer neelectric Silk Screen Top).
8. Imaginea măştii de protecţie (Layer neelectric Solder Mask Top).
9. Imaginea şablonului (Layer neelectric Solder Paste Top).
10. Imaginea layer-ului neelectric mecanic.
11. Rezultate experimentale/măsurători.
12. Un capitol care să includă un scurt manual de utilizare a circuitului proiectat de către
potențiali beneficiari - foaie de catalog.
13. Prezentare în Power Point a activității de proiectare/realizare (max. 10 minute).
•
•

Documentație referitoare la Proiectul de DCE se găsește la adresa:
www.dce.pub.ro, în secțiunea PROIECTE.
Documentație referitoare la realizarea PCB se găsește pe Moodle
(http://curs.upb.ro)
și
la
adresa:
www.cetti.ro.
La
adresa
http://www.cetti.ro/v2/tehnicicad.php se găsesc materiale legate de inițierea în
realizarea modulelor electronice, iar la adresa http://www.cetti.ro/v2/labtie.php
documentație referitoare la tehnologii de interconectare în electronică.
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