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Objectius 

 
Desprès de completar aquestes activitats de laboratori haureu de ser capaços de: 
 

• Capturar, simular i dissenyar el lay-out del circuit electrònic d’un generador de so senzill en una 
PCB, a una o dues capes, mitjançant tècniques d’enrutament manual i/o automàtiques. El 
programari que utilitzarem correspon al software de la casa Cadence OrCAD 

 
Preàmbul 
 
Aquestes activitats són una part important del vostre desenvolupament professional ja que al final de la 
carrera s’espera que tot enginyer sigui capaç de dissenyar, implementar i verificar circuits electrònics en 
PCB’s d’aplicació industrial (Printed Circuit Board).  
 
S’aconsella que preneu notes a les sessions de laboratori sobre la utilització del programari. Tot i que 
aquest no requereix explicacions teòriques massa exhaustives sovint trobareu útil realitzar anotacions 
relacionades sobre alguns dels procediments del paquet OrCAD. Això adquireix una importància 
extrema, sobretot, quan al futur tingueu que realitzar els dissenys pel vostre compte (ja siguin per 
requeriments de la feina o per al ús particular) al marge del programari que utilitzeu. 
 
En definitiva, heu de realitzar totes les activitats per ser avaluats. Bona part d’aquesta valoració consisteix 
en la finalització correcta de les activitats que aquí s’especifiquen, però també es tindrà en compte els 
bons dissenys de lay-out, els muntatges de qualitat (soldadures netes i distribució optimitzada dels 
components) i el seu funcionament. 
 
En l’assignatura intento establir connexions amb la teoria que s’imparteixen en les carreres d’electrònica i 
telecomunicacions i que, pot ser, alguns trobareu avorrida o poc interessant. No obstant, es probable que 
en algun moment aquest coneixement sigui necessari per entendre que passa a la PCB que implementareu 
o verificareu durant el curs. En qualsevol cas i independentment del quadrimestre en el que esteu, 
pregunteu-me si desconeixeu part de la teoria relacionada amb qualsevol dels muntatges. 
 
Contingut 
 

1 Introducció 
2 Captura d’esquemàtics i simulació d’un generador de só 
3 Simulació del circuit amb PSpice 
4 Preparant l’esquema per al disseny de la PCB 
5 OrCAD PCB Editor 
6 Resum del procés de disseny de PCB’s 
 
Apèndix: 
 
A On es pot aprendre més. 
B Consells útils i notes vàries. 
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Introducció 
 
Aquest exercici us introduirà en la captura d’esquemes elèctrics, simulació de circuits electrònics i 
disseny de lay-outs de PCB’s mitjançant el paquet Cadence OrCAD. Aquest programari inclou tres 
aplicacions principals: 
 
Capture: Paquet per capturar esquemàtics. Us permet representar ràpidament esquemes elèctrics per 

pantalla. Evidentment, ofereix gran flexibilitat i rapidesa (comparada amb la representació de 
circuits en ‘llapis i paper’) a mesura que el disseny es va modificant i verificant els errors. Un 
fitxer denominat netlist s’encarrega de descriure els components i les seves interconnexions en el 
circuit. Aquest fitxer serveix com a ‘link’ per llançar les aplicacions de Pspice i PCB Editor 

 
PSpice: Paquet per simular els circuits capturats en Capture i verificar que aquest té el comportament 

esperat. (En el passat, els gràfics amb els senyals rellevants del circuit es representaven 
mitjançant una eina addicional anomenada ‘Probe’. Actualment, aquesta eina està totalment 
integrada a Pspice. Tot i així, i per comoditat en l’enteniment de la simulació, en aquest 
document faré servir el nom d’aquesta eina quan sigui el cas) 

 
PCB Editor (Allegro): Paquet per al disseny del lay-out de la PCB. Inclou un traçador de pistes 

automàtic bastant potent anomenat SPECCTRA. Com a sortida, aquest paquet genera tota una 
sèrie de fitxers que poden enviar-se a un fabricant de PCBs o ‘workshop’ d’electrònica. 

 
Probablement, els dos primers us són familiars ja que s’utilitzen sovint a les pràctiques de laboratori 
d’altres assignatures de la carrera i a les aules on hi ha llicència de servidor. Malauradament, aquesta 
llicència no permet l’ús del software de manera particular a casa vostra. 
 
Fa relativament molt poc temps que s’ha començat a utilitzar el ‘Allegro PCB Editor’ per desenvolupar 
les activitats pràctiques d’aquesta assignatura ja que el proveïdor ha deixat de donar suport a la versió 
prèvia (OrCAD Layout). La llicència que disposa aquest centre correspon a una versió molt reduïda del 
paquet ‘Cadence Allegro suite for PCB’. La bona notícia és que Allegro és un dels software més estesos a 
la industria pel disseny de PCB’s amb circuits integrats, amb el que traureu una bona experiència que us 
servirà per al vostre futur professional. El problema és que Allegro és molt més potent del que es 
necessita per realitzar els dissenys senzills d’aquesta assignatura, la qual cosa provoca una pèrdua de 
temps força considerable en la configuració del software, que no pas en les tasques pròpies del disseny de 
la PCB. Fins i to, és un programari nou per als que impartim docència, i aquest curs serà una experiència 
d’aprenentatge per tots plegats! Això vol dir que aquest document, molt probablement, conté errors que 
tractaré de corregir a mesura que s’avanci en el curs. Espero que sigueu comprensius en aquest aspecte!! 
 
Fixup. He experimentat nombrosos problemes de funcionament en el programari, la gran majoria per 
incompatibilitats entre les llibreries de ‘Capture’ amb el ‘PCB Editor’. Les ha marcades com a ‘Fixups’. 
Espero trobar maneres millors d’evitar aquest problemes en el futur però pel moment, tindreu que 
acceptar ser ‘conillets d’índies’ de l’experiment. En aquesta línea, també m’agradarà escoltar els vostres 
suggeriments per millorar aquestes instruccions. 
 
Existeix molta documentació on-line per tots aquests paquets del programari, tot i que haig de reconèixer 
que no està degudament organitzada. En aquest sentit, espero que dintre de lo raonable intenteu de buscar 
la solució dels problemes abans de preguntar-me. Això forma part del procés d’aprenentatge! Molt del 
programari professional arriba a ser tan complexa que fins i tot els experts fan ús regular dels documents 
d’ajuda. 
 
Bàsicament, es necessiten tres tipus de dades per cada component, les quals, estan emmagatzemades en 
les llibreries del programari: 
 

• Símbols elèctrics: Necessaris per dibuixar l’esquema elèctric en Capture 
• Models elèctrics:  Necessaris per simular el comportament del circuit en Pspice 
• Footprints: Encapsulats dels components que mostren la forma del contorn, juntament amb els 

‘pads’ (que són els llocs on es solden els terminals dels components en la PCB) així com 
informació sobre les mides dels elements que formen el component, i que permeten en el disseny 
del layout en el PCB editor 
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Els dos primers, un altre cop, haurien de ser familiars. Heu de tenir en compte que cada categoria de 
components s’emmagatzema en llibreries diferents. El tercer element (els footprints) és nou. 
Probablement us pregunteu perquè es necessita una llibreria més. La raó d’això es deu a que components 
amb les mateixes característiques elèctriques es poden fabricar amb encapsulats diferents. Per exemple, 
un circuit integrat que implementa la mateixa funció pot estar disponibles en dues versions d’encapsulat: 
 

• El tradicional, ‘plastic dual-in-line package’ (PDIP) amb pins separats per 2.54 mil·límetres 
• El petit, surface-mount-device (SMD) tipus SOIC. 

 
El contrari també és cert: resistències amb el mateix encapsulat poden tenir valors diferents. Per tant, és 
necessària més informació per descriure les característiques a nivell de fabricació de la PCB. 
 
Cada nou disseny constitueix un projecte o, project, en anglès. Creeu un directori i utilitzeu-lo per guardar 
tots els fitxers que anireu generant en els diferents processos de l’activitat. 
 
El programari Cadence proporciona moltes utilitats que no s’utilitzaran per desenvolupar aquest tutorial. 
S’aconsella no utilitzar comandes que no estan explicades en el document o perdreu gran part del temps 
en qüestions que no tenen res a veure amb el treball a realitzar. Pregunteu al professor si us trobeu amb un 
problema que no us permeti avançar – és possible que empitjoreu la situació si intenteu solucionar un 
problema de funcionament del software pel vostre compte. 
 
Segurament, el següent comentari l’heu sentit més d’una vegada, però no està demés tornar-ho a recordar: 
Salveu el treball de manera sovint i feu alguns ‘backups’ de seguretat del vostre treball. 
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1 Captura d’esquemàtics i simulació d’un generador de so 
 
Ho tornaré a repetir ja que és bastant important, creeu sempre, un directori per cada projecte que enceteu 
amb OrCAD. És important que el nom d’aquest no contingui espais ni caràcters de control (com per 
exemple: ‘;’, ‘#’, ‘$’, ’~’, ...). Si no ho feu d’aquesta manera obtindreu tot tipus d’errors estranys que us 
semblaran difícil (per no dir quasi impossible) de recuperar. En qualsevol cas, ajuda a tenir la informació 
perfectament organitzada. 
 
La figura 1 mostra el circuit que implementareu en la PCB. Es tracta d’un generador de so bastant senzill 
que genera un senyal de 500Hz i l’aplica a un altaveu de 8Ω. El sistema comprèn dos blocs principals: un 
multivibrador astable basat en el circuit integrat 555 i un amplificador de potència en classe B. 

 
 

Figura 1.- Esquema elèctric del generador de so que s’implementarà en PCB 
 
Seleccioneu Inicio > Programas > Orcad 16.0 > OrCAD Capture. Tal i com podeu comprovar, a 
partir d’ara utilitzaré el signe ‘>’ per mostrar els nivells jeràrquics dels menús en el programari. 
Seleccioneu l’opció ‘OrCAD PCB Designer PSpice’ al quadre ‘Cadence Product Choices’. El 
sistema triga un cert temps a entrar en la finestra principal mentre es carrega el software i es comproven 
les llicencies de servidor. La pantalla mostrarà la finestra principal d’OrCAD Capture amb un menú i una 
barra d’eines, juntament amb una finestra de ‘session-log’ que haureu de minimitzar. 
 
2.1 Creació del projecte 

 
1. Després de crear el directori, seleccioneu File > Project a la barra d’eines 
 
2. Al quadre de diàleg New Project: 

 
• Seleccioneu Analog or Mixed A/D project. Aquesta elecció és important ja que 

us permet simular el circuit. 
• Doneu-li al projecte un nom que sigui fàcil d’entendre. De nou, assegureu-vos de 

que no hi han espais en blanc ni caràcters alfanumèrics estranys. 
• A Browse seleccioneu el directori que heu creat abans i accepteu. 
• Accepteu al botó Next 
 

3. Seleccioneu Create a blank project  en el quadre de diàleg i accepteu. 
 
4. El següent pas us demana que seleccioneu les llibreries de components que tindreu 

disponibles per treballar. Podeu deixar les opcions que hi han per defecte. Com que després 
podrem incloure de noves, l’opció escollida en aquets punt no és massa important. 

 
5. En aquest punt acabeu de crear el vostre projecte. El Project Manager Window (nom.opj) 

mostra els fitxers que estaran associats i que utilitzareu en el procés de disseny.  
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6. Obriu la finestra SCHEMATIC: PAGE1 per representar el vostre disseny. Hi ha una 

capçalera a la cantonada inferior-dreta reservada per al títol (Title box). Feu doble-click en 
les caselles marcades amb ‘<>’, i canvieu el títol per un nom que sigui més descriptiu per 
vosaltres. 

 
7. Canvieu el nom de la pàgina. Amb el botó dret del ratolí, a PAGE1 i seleccioneu l’opció  

Rename. Quan aparegui el quadre de diàleg escriviu el mateix nom que heu indicat al 
requadre. 

 
 2.2 Dibuixant el circuit 

 
Dibuixeu el circuit que s’indica a la figura 1 en la pàgina que tot just acabeu de configurar. Per inserir 
els components al esquema assegureu-vos de que la pàgina estigui activa i feu ‘click’ a la icona de 
components: . Us apareixerà el quadre de diàleg de la figura 2. Bàsicament, heu d’indicar el nom 
del component que voleu inserir a la casella Part. Per aquesta activitat, nosaltres farem servir els que 
apareixen a la taula 1 (3ª columna). Al fer Ok podeu situar el símbol en el lloc del gràfic que us sigui 
més adient. Les connexions elèctriques dels components es realitzen per mitjà de la icona: . 
 
Només uns quants comentaris sobre aspectes que cal tenir present al dibuixar l’esquemàtic de cara a 
la simulació i el disseny de la PCB: 
 

• Si necessiteu realitzar simulacions amb PSpice, tots els circuits han de tenir el node de 
massa amb el valor zero (‘0’) com a referència. Obtindreu missatges molt confusos sobre 
nodes no connectats si oblideu això. 

 
• Pspice és molt poc pràctic respecte a les notacions. Si poseu valors com 10^6 el simulador 

no sols no acaba de funciona bé sinó que a més no avisa de l’error i canvia el valor del 
component a 10!. Utilitzeu 1e6 o bé 1Meg – no 1M perquè tampoc distingeix entre 
minúscules i majúscules. Així, tant ‘m’ com ‘M’ vol dir mili i no mega. 

 
• Heu d’escollir les llibreries que hi han al directori pspice. En cas contrari, els 

components poden no tenir models elèctrics associats i no els podreu simular.  
 

• Components senzills com resistències es troben en la llibreria analog, fonts d’estímuls i 
generadors de senyal com VDC estan dintre de la llibreria source i param és un bloc de 
la llibreria special. Si no trobeu el component desitjat a la llista  Part List l’heu de cercar 
mitjançant el botó Part Search (introduïu la referència del component entre el símbol ‘*’. 
P.e: *LM741*). També us podeu guiar per la representació gràfica que apareix al espai 
reservat. 

 
• Traceu sempre les connexions dels components, i no els situeu de manera que quedin 

solapats connexions i terminals. Això pot no connectar els terminals i causar errors 
estranys que després són difícils de corregir perquè costen de trobar. 

 
• Si realitzeu moviments amb els components després d’haver-los connectat, de vegades, es 

produeixen connexions incorrectes. Utilitzeu la comanda Place > Juntion o simplement 
el botó  per assegurar-vos que no hi hauran contactes virtuals entre els fils. 

 
• Doneu noms a les connexions elèctriques més rellevants. Per aquesta operació hi ha el 

botó . 
 

• Inseriu punts de mesura allà en els punts de circuit que més us interessin per representar 
els senyals. Utilitzeu el botó  . Fer això és més fàcil que no seleccionar la variable 
corresponent de la llista quan s’obri el gestor de gràfics Probe. 

 
• Per als dissenys complexes, és preferible utilitzar off-page connectors. Això ajuda a 

identificar més còmodament els blocs principals que formen el sistema electrònic. Hi ha 
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un menú i un botó per aquesta tasca . Una altra opció consisteix en organitzar 
jeràrquicament els blocs que formen el sistema electrònic . Consulteu el segon capítol 
del document OrCAD Flow Tutorial dintre del directori Doc > flowtut en l’arrel 
d’instal·lació d’OrCAD 16.0 per obtenir més informació sobre com realitzar dissenys 
jerarquitzats. 

 

 
 

Figura 2.- Menú Place Part de cerca i inserció de components 
 

Tipus de 
component Referències Nom (Part) Footprint Llibreria Consideracions de 

PSpice i PCB 
Connectors J1, J2 HEADER 2 JUMPER2 connector.olb Només PCB 

R1 – R6 R RES500 analog.olb Eliminar RVMAX 
Resistències R_altaveu R - analog.olb Es substitueix pel 

connector J2 
Condensadors C1-C3 C CAP400 analog.olb 

 C4 C_elect CAPCK06 analog.olb 
Eliminar CMAX i 

VMAX 
Díodes D1-D2 1N4148 DO35 ediode.olb  

Transistors BJT Q1-Q2 Q2N2222/27C 
Q2N2907/27C TO5 bipolar.olb  

U1 LM741/NS op_amp.olb  Circuits 
integrats U2 555B DIP8_3 anl_misc.olb  

Vcc VDC - source.olb Només simulació 

Altres Massa GND/CAPSYM - source.olb 

En la simulació, 
s’ha d’utilitzar el 
node 0 en lloc de 
GND/CAPSYM 

 
Taula 1.- Components utilitzats en la PCB del generador de so 
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2 Simulació del circuit amb Pspice 
 
Després de l’esquema elèctric el següent pas de la seqüència lògica del disseny consisteix en simular el 
circuit dissenyat per determinar si les especificacions es troben dintre dels objectius prèviament establerts, 
o al contrari, és necessari tornar enrere per modificar el circuit. Com que no és l’objectiu tractar aquesta 
part en el tutorial només realitzaré un breu apunt. 
 
En el cas de Cadence OrCAD la simulació comporta definir els estímuls del circuit, definir el caràcter (o 
perfil) que tindrà la simulació, l’execució de la simulació i la visualització de resultats.  
 
Definició d’estímuls 
 
En el nostre cas, l’únic estímul que hem d’incloure al circuit és l’alimentació. Afegiu una font de tensió 
DC al circuit (element VDC de la llibreria source) i modifiqueu el valor a 15V 
 
Perfil de simulació 
 
Per resumir les opcions que ofereix el simulador, podem dir que hi han quatre tipus de simulació: 
 

• Time Domain (Transient).- Serveix per obtenir dades sobre l’evolució en el temps dels 
senyals.  

• DC Sweep.- Similar a l’anterior, però en aquest cas s’obtenen dades sobre l’evolució dels 
valors DC (la mateixa que resulta de deixar els condensadors en circuit obert i els inductors en 
curtcircuit) respecte a paràmetres globals (escombrat de valors DC de la font DC, valors de 
components, temperatura, etc). 

• AC Sweep/Noise.- Per obtenir dades sobre la resposta permanent del circuit a estímuls 
sinusoïdals. S’utilitza per comprovar el comportament freqüencial dels circuits. 

• Bias Point.- Proporciona dades sobre el punt de repòs. 
 
Per raons de brevetat, només simulareu la resposta temporal del circuit. Premeu la icona de creació de 
perfils de simulació . Indiqueu el nom del perfil Per exemple, tran1. Seleccioneu la pestanya Time 
domain (Transient). Doneu els valors als paràmetres que es mostren a la figura 3. El valor indicat a Run 
to time correspon al temps total de la simulació. Per tal de no generar qüantitats ingents de dades, es pot 
indicar el temps inicial d’enmagatzemament de valors a Start saving data after. El increment de temps 
de simulació s’especifica a Minimum step size. Quan hàgiu configurat les opcions, premeu al botó . 
 
Si heu realitzat tot els passos correctament, el gestor de gràfics ‘Probe’ hauria d’obrir-se correctament i 
visualitzar aquells senyals que s’hagi indicat amb els punts de mesura. La sortida oscil·la amb un senyal 
periòdic de 500Hz i una amplitud de 5V 
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3 Preparant l’esquema per al disseny de la PCB 
 
Una vegada finalitzats el disseny i la verificació amb la simulació, es té que dissenyar el lay-out de la 
PCB. La figura 4 mostra les operacions necessàries amb OrCAD per implementar una PCB a nivell de 
blocs. Com es pot comprovar, els camí a seguir varia depenent de la vostra decisió en vers al traçat de les 
pistes (mètode manual, automàtic dintre del PCB Editor o bé executant el enrutador automàtic 
SPECCTRA com aplicació separada). 
 

 
 

Figura 3.- Configuració de la simulació del perfil  tran1 
 

 
 

Figura 4.- Diagrama dels processos per realitzar una PCB amb Capture i PCB Editor 
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4.1 Edició del circuit 
 
En primer lloc, els ‘components virtuals’ s’han de substituir per components de veritat. El circuit real 
utilitza connectors per poder connectar l’alimentació (VCC i GND) i l’altaveu tal com mostra les figures 
5 i 6. Els connectors estan dintre de la llibreria connector, un nivell per sobre del directori pspice (Això 
es degut a que els connectors no tenen model Pspice associat i, per tant, no es poden simular). Escolliu 
‘HEADER2’ 
 
Fixup. Hi ha una incompatibilitat, una mica estúpida, amb els condensadors electrolítics C_elect que hi 
han dintre de la llibreria analog. Normalment els pins dels condensadors s’enumeren amb els valors 1 i 2; 
però en aquest cas els valors són ‘p’ i ‘n’. Això provoca que el programari provoqui un error al aparellar 
el condensador amb el seu footprint. Hi han dues maneres de solucionar aquest problema: canviant el 
símbol d’aquest condensador per un altre que no tingui aquest problema, o bé editant el component. Com 
que ho necessitareu en el futur, és bastant útil que n’aprengueu el procediment d’aquesta darrera opció: 
 

1. Seleccioneu el condensador electrolític i escolliu Edit > Part a la barra d’eines. S’obrirà una 
finestra amb una visió més gran del component. 

2. El pin negatiu es mostra com una línea vermella a la dreta. Seleccioneu el pin i escolliu Edit 
Properties... Això obre el quadre de diàleg de les propietats de pin (Pin Properties). 

3. Canvieu el valor N per 2 i accepteu. No cal canviar el nom. 
4. Realitzeu la mateixa operació amb el pin positiu, però canviant la ‘P’ per 1. 
5. Escolliu File > Close (o tanqueu la finestra de manera habitual). Teniu l’opció d’actualitzar 

només el component modificat, o tots els condensadors que hàgiu inserit com a C_elect. 
Només hi ha un, per la qual cosa tant tant se val quina de les dues escolliu: 
Update_Current o Update_All. 

 

 
 

Figura 5.- Diagrama de connexió del oscil·lador astable amb el connector d’alimentació J1. 
 

Com que heu realitzat la simulació, ja no és necessari el node de massa ‘0’. L’heu de substituir per tal de 
no generar errors a la netlist (Veure apartat 4.5). Canvieu tots aquests nodes per GND/CAPSYM 
 
4.2 Indicant els footprints als components 
 
A continuació s’han d’associar els encapsulats (footprints) per exportar els components del disseny al 
PCB Editor. La llibreria pspice conté footprints però, malauradament, tots ells són incorrectes (porten per 
defecte el footprint antic que utilitzava el OrCAD Layout, no sé perquè). Per tant, s’han d’indicar els nous 
del PCB Editor. Aquest són els que hi apareixen a la taula 1 (columna 3). Modifiqueu aquesta propietat i, 
sobretot, no us equivoqueu amb el zero (‘0’) i la lletra ‘O’. 
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Figura 6.- Diagrama de connexió del amplificador en classe B amb el connector de sortida J2. 

 
1. Arrossegueu el ratolí a Capture, fent un rectangle, per assegurar-vos de que seleccioneu tot 

els components. 
2. Amb el botó dret, escolliu Edit > Propoerties. Això obre una mena de full de càlcul amb 

les propietats de tots els components seleccionats. 
3. Seleccioneu la pestanya Cadence-Allegro i escriviu en cada casella PCB Footprint el nom 

corresponent per a cadascuna de les referències de la taula 1. 
 
Problema amb els footprints... 
 
PCB Editor només inclou una llibreria bastant reduïda de footprints amb pocs components de mercat. Tot 
i que no és la situació, en els casos que no trobeu encapsulat adient no queda més remei que realitzar un 
footprint propi pel component que necessiteu. Consulteu el document ‘Allegro PCB and Package Physical 
Layout Command Reference Table of Contents’ que es troba en el directori d’instal·lació, per obtenir més 
informació al respecte sobre com realitzar llibreries de footprints. 
 
4.3 Design Rules Check 
 
El següent pas consisteix en realitzar una verificació del disseny per assegurar-nos de que no hi han errors 
de connexió: 
 

1. Seleccioneu la finestra de gestió de projectes Project Manager. 
 
2. Seleccioneu Tools > Design Rules Check... de la barra d’eines. 

 
3. Escolliu les següents opcions (que segurament vindran configurades per defecte): 
 

• Report Identical Part References 
• Check Unconnected Nets 
 

4. Accepteu i mireu l’informe d’errors a la finestra Session log. Normalment, el document no 
mostra cap missatge que la verificació ha estat realitzada correctament. L’última línea 
acostuma a ser Check Bus with Mismatch. 

 
5. Torneu a l’esquema i corregiu els errors en cas de que n’hi hagin. Aquests s’indiquen per 

mitjà de cercles verds al costat del component afectat (un color poc habitual per indicar que 
hi ha un error!). Repetiu el test fins que no hi hagin errors. 

 
6. Abans de cada verificació, realitzeu Action > Delete existing DRC markers per esborrar els 

cercles verds. No desapareixen per sí sols tot i que la verificació posterior sigui correcta. 
 
4.4 Realització del contorn de la PCB 
 
El mètode més simple per crear una PCB consisteix primer en preparar una PCB buida, per després 
inserir els components i realitzar les connexions. Aquest és el procediment que es segueix a la figura 4. 
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En primer lloc, creeu un directori que s’anomeni allegro dintre del directori que esteu utilitzant per 
guardar els arxius del projecte. A continuació escolliu Inicio > Programas > OrCAD16.0 > OrCAD 
PCB Editor, per llançar l’aplicació OrCAD PCB Designer. Els detalls més rellevants sobre les funcions i 
organització d’aquest paquet, els deixaré per més endavant ja que per només necessitem pocs passos més 
per realitzar el contorn de la PCB.  
 
Especificant el directori dels footprints 
 
Més amunt, he comentat que es poden utilitzar footprints propis (o custom). Tot i que no és el cas, és 
bastant útil saber com s’hauria de configurar el programari en cas de que els footprints a utilitzar es 
trobessin en un altre directori. S’ha d’especificar al PCB Editor la prioritat de cerca dient-li que en 
primer busqui a la nova ubicació. Aquesta operació només es sol realitzar una vegada (o potser mai, 
depenent de com estigui configurat el software i el PC): 
 

1. En la barra d’eines escolliu Setup > User Preferences... aixó us porta al menu de 
configuració de les preferències d’usuari (User Preferences Editor). 

 
2. Escolliu Design_paths en la llista de Categories. 

 
3. Heu de canviar psmpath, que conté el directori on PCB Editor va a buscar els símbols de 

les llibreries. Premeu el botó dels valors d’aquesta propietat (que només es mostra com ‘...’). 
Això mostra un quadre de diàleg similar a de la figura 7 anomenat psmpath Items. 

 
4. Premeu el botó New (Insert) (el que està situat més a la dreta) que serveix per introduir un 

nou ítem a la llista amb un altre botó ‘...’. 
 

5. Premeu aquest botó i navegueu fins trobar el directori amb els vostres símbols i accepteu. 
 

6. Per a que el PCB Editor consulti en primer lloc les llibreries pròpies, el nom del nou 
directori hauria d’aparèixer a la llista,. Seleccioneu el ítem $psmpath i a continuació el 
botó . L’aspecte del quadre psmath Items tindria que ser semblant al que mostra 
l’exemple de la figura 7 (No doneu importància al nom que apreix aquí doncs no correspon 
a aquesta activitat). Accepteu. 

 
7. Seguiu el mateix procediment amb padpath que serveix per indicar la llibreria de pads. 

Aquesta és la informació per als padstacks, les regions de coure que s’utilitzen per muntar el 
components, incloent els forats per fixar els components de tecnologia through-hole. 

 
No necessitareu realitzar aquest procediment mai més! 
 

 
 

Figura 7.- Quadre de diàleg complet per seleccionar psmpath. Amb aquesta configuració el directori 
amb les llibreries seleccionat per defecte serà diferent. 
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Definició del contorn de la PCB 
 
Escolliu File > New... al menú. Al primer quadre de diàleg, canvieu l’opció Drawing Type a Board 
(Wizard). Seleccioneu Browse... i navegueu fins al directori allegro. Doneu un nom a la placa 
nom.brd. Premeu el botó Open i accepteu per començar amb el ‘wizard’. Aquest procés us guia a través 
de diferents pantalles per definir els paràmetres de la PCB. Alguns d’ells són bastant evidents, com la 
mida de la PCB, mentre que d’altres serveixen per establir les regles de disseny (design rules) – amplada i 
separació de les pistes, entre d’altres: 
 

1. La primera finestra és purament descriptiva. Llegiu-la i accepteu. 
 
2. La següent demana si voleu utilitzar una plantilla per la PCB. Com que no en tenim cap, 

seleccioneu No i accepteu. 
 
3. A continuació us demana un arxiu ‘tech’. Aquest fitxer és una mena de fitxer amb les 

tecnologies que serveixen per especificar regles de disseny – nombre de capes, amplades, 
separació entre pistes, etc. En el nostre cas no utilitzarem cap. Per tant, seleccioneu No i 
accepteu. 

 
4. Aquí us demana un símbol per a la placa. No en tenim cap. Per tant, seleccioneu No i 

accepteu. 
 

5. Arribem a una finestra que conté paràmetres que s’han de configurar. Les unitats que venen 
per defecte són Mils. Aquesta no correspon a ‘mil·límetres’ sinó que és una unitat Nord-
americana per designar Millars de polzada (1mm ≈ 40 mils). Tot i que nosaltres fem servir 
el ‘mm’, les dimensions de la majoria de circuits integrats venen especificades en ‘mils’. Per 
això molts dissenyadors de PCB recomanen acostumar-se a aquesta unitat de mesura. No 
obstant, personalment crec que aquesta qüestió depèn de la comoditat de treballar de 
cadascú. En el meu cas, m’agrada treballar amb ‘mm’ i fer les conversions oportunes que 
sigui necessàries per configurar el ‘grid’. 

 
Seleccioneu Drawing Size com a A4 (Si heu deixat com a unitat de mesura ‘mils’ notareu 
que només podeu escollir l’opció ‘A’) i l’origen centrat al centre del dibuix (Origin at the 
centre). 
 

6. Configureu el Grid Spacing a 0.625mm. Aquest valor concret s’agafa per forçar que la 
separació mínima de representació correspongui a la distància entre pins d’un circuit 
integrat tipus DIP (2.56inch ≈ 0.625 mm ≈ 25 mil) i en sigui més còmode el traçat. 

 
El valor indicat a Etch layer count correspon al nombre de capes a la PCB, incloent 
alimentació (Vcc i Gnd) i senyals del circuit. Configureu inicialment aquest valor a 2, tot i 
que per al nostre disseny hauria de ser suficient amb una única capa 
 
No us preocupeu per la configuració artwork films. 
 

7. Deixeu el seus noms com Top i Bottom i els respectius valors de type com a Routing 
Layer. 

 
8. Especifiqueu  0.75mm per a l’amplada mínima de pista (Minimum Line Width). Aquest 

es propagarà als altres paràmetres. També és bastant elevat per les PCBs que es fabriquen 
actualment, però facilita el disseny de lay-out i la fabricació manual posterior. 

 
Respecte a les propietats del padstack, premeu el botó ‘...’ i seleccioneu hole120. Aquest 
disseny és bastant simple per fer ús de vies, les quals serveixen per transmetre senyals d’una 
capa de la PCB a un altre, però és poden necessitar més endavant. 

 
9. Seleccioneu Rectangular Board. 
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10. Especifiqueu una amplada (Width) de 60mm, una alçada (Height) de 80mm i sense talls a 
les cantonades (No corner cutoff). 

 
Configureu un valor de  2.5mm a la propietat Route keepin. En anglés, keepin s’utilitza per 
determinar que els objectes s’han de mantenir dintre d’una regió. En aquest cas concret, el 
que vol dir és que la distància mínima entre les pistes i els límits de la PCB no poden ser 
més petites de 2.5mm. Aquesta distància de seguretat es deixa per poder manipular la PCB 
en el procés de fabricació. 
 
Configureu un valor de  6.25mm a la propietat Package keepin. Igualment, els components 
tindran una separació mínima de 6.25mm respecte als límits de la PCB. El gap que hi ha 
entre aquests dos valors, permet la possibilitat de traçar pistes per la part exterior dels 
components, la qual cosa és imprescindible en dissenys més complexes. 

 
11. Accepteu al botó Finish per acabar amb el Wizard 

 
Amb aquestes operacions heu configurat les regles de disseny per defecte i heu creat una PCB buida que 
es pot visualitzar en la finestra principal del PCB Editor (figura 8). Hi han tres rectangles pel contorn, 
límits del traçat i l’encapsulat. Seleccioneu File > Save per guardar tots els canvis realitzats i tanqueu el 
PCB Editor. 
 
El següent pas consisteix en tornar a l’aplicació Capture i enviar el circuit dissenyat al PCB Editor per a 
que pugui inserir el contorn de la PCB que acabem de crear. 
 

 
 
Figura 8.- Visualització del OrCAD PCB Editor amb una PCB buida després del Wizard. Els rectangles 
mostren el contorn de la PCB (exterior), la regió per traçar les pistes (cyan) i la regió de distribució de 
d’encapsulats (vermell) 
 
4.5 Creació del netlist 
 
La informació sobre el disseny del circuit s’envia des de Capture a PCB Editor a mode d’arxiu netlist, que 
conté una descripció del circuit i els seus components (Concretament, són un total de tres arxius que no 
caldrà que obriu): 
 

1. Dintre de Capture, activeu el vostre projecte a la finestra Project Manager. 
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2. Seleccioneu Tools > Create Netlist... de la barra d’eines. Això obrirà una finestra com la 
que es representa en la figura 9. Assegureu-vos que la pestanya activa correspongui a PCB 
Editor. 

 
3. Comproveu que la casella PCB Footprint conté el valor PCB Footprint. Al mateix temps, 

assegureu-vos de que la casella Create PCB Editor Netlist està seleccionada. 
 

4. A sota de Options, en la casella Netlist Files Directory hauria d’estar configurat com 
allegro. Seleccioneu Create or Update PCB Editor Board (Netrev). 

 
5. A la casella Input Board File, escolliu l’arxiu *.brd que tot just acabeu de configurar. Si 

cal, utilitzeu el botó ‘...’ per navegar fins trobar l’arxiu. 
 

6. La propietat Output Board File , hauria de canviar automàticament. En cas contrari, 
editeu-la. Ha d’incloure el nou directori allegro. 

 
7. Sota les opcions de llançament d’aplicacions, seleccioneu Open Board in OrCAD PCB 

Editor. Aquesta opció és necessària, ja que la llicència de l’Escola no cobreix la versió 
completa d’Allegro. 

 
8. Amb les configuracions realitzades, el quadre de diàleg hauria de ser semblant al que hi ha 

en la figura 9, excepte per als nom dels fitxers. 
 
Després d’acceptar s’inicia el procés de creació de la netlist En primer lloc, el programa dona un missatge 
d’advertència especificant que el disseny serà guardat prèviament. A continuació es mostra el procés 
d’aquesta operació mostrant l’estat del les accions: ‘Netlisting the design’ i ‘Updating OrCAD PCB 
Editor Board’. Al mateix temps s’obren els tres fitxers de la netlist (nom dels fitxers) que no són massa 
rellevants i que podreu tancar quan acabi el procés sencer. A continuació s’obre el PCB Editor 
automàticament. 
 
Si el procés s’ha realitzat correctament, la finestra del PCB Editor hauria de tenir la PCB buida. En aquest 
punt els components encara no són visibles però si seleccioneu Place > Manually , a la pestanya 
Components by refdes s’haurien d’haver carregat els components amb els footprints indicats a OrCAD 
Capture. 
 
Comentaris sobre l’operació de netlist 
 
Probablement  veureu un missatge a mode d’advertència (o Warning) especificant que el procés és 
correcte però que hi han coses que depurar. Si aquest és el vostre cas, consulteu el Session log (Window 
> 1 Session log). Els missatges que fan referència a RVMAX i CMAX es poden ignorar ja que 
corresponen al rang màxim dels components, els quals, no són rellevants per al procés de creació de la 
PCB. 
 
Fixup. Un altre problema que provoca un error al realitzar la Netlist és que molts dels amplificadors 
operacionals estan definits amb 7 pins quan, en realitat, molts d’ells tenen un encapsulat de 8 pins. 
Probablement, us espereu que el software assumeixi que els pins no definits no s’hagin de connectar però, 
malauradament, no és així. S’ha d’especificar d’una manera més formal. Aquesta tasca la tindria que 
haver realitzat Cadence modificant les llibreries, però de moment ho haurem de fer nosaltres. Aquí teniu 
com: 
 

1. Seleccioneu l’amplificador operacional i editeu-lo (Botó dret i Edit > Part). 
 
2. Escolliu Options > Part Properties... Aquesta acció obre una finestra que conté una llista 

de les propietats del component. 
 

3. Premeu al botó New. Assigneu a aquesta nova propietat el valor NC a la casella Name 
(que significa: No connectat) i el valor 8 a value.  
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4. Accepteu a totes les finestres per tancar l’editor de components. Seleccioneu Update All o 
bé Update Current. 

 
OrCAD PCB Editor, també us donarà la següent advertència:  ‘Database was last saved by a higher 
tool’; i que podeu ignorar.  
 
Un últim apunt, si la casella Netlist File Directory no mostra l’opció Allegro de manera automàtica i 
res estrany sembla passar, és que hi ha algun problema al voltant dels permisos d’accés al software. El 
procés de Netlist s’ha de realitzar en cada ordinador amb privilegis d’administrador. No hem pregunteu 
per què. 
 
Consulteu-me si aquest procés falla i no sabeu on està l’error. 
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5 OrCAD PCB Editor 
 
OrCAD PCB Editor és una versió limitada del Allegro PCB Editor de Cadence. Tot i això, és més que 
suficient pels dissenys d’aquesta assignatura i fins i tot els que realitzareu a la carrera. Algunes de les 
seves característiques es poden distingir quasi immediatament al obrir l’aplicació. 
 

• A la finestra principal no hi ha barres que s’utilitzin per desplaçar la visió de la PCB. 
 
• Sempre hi ha un disseny obert. És impossible tenir més de dos PCB’s ni tampoc obrir un de nou 

sense tancar l’anterior. 
 

• No hi ha cap punter que canviï de forma per indicar quina eina s’està utilitzant. Si no esteu 
segurs de la funció que està activada, heu de fer botó dret en un espai del disseny on no hi hagin 
objectes i escollir Done per desactivar l’eina seleccionada. 

 
5.1 La pantalla 
 
El PCB Editor requereix una pantalla considerable per visualitzar tots els seus elements – en el moment 
d’escriure aquestes instruccions vaig tenir que canviar la resolució del portàtil per poder visualitzar totes 
les eines de la barra. Aquest són  els elements principals de la figura 9: 
 
Barra amb els menus de programa com qualsevol entorn en Windows XP. 
 
Barra d’eines distribuïda en dues files sota la barra de menús. Aquesta distribució depèn de la grandària 

de la pantalla. Desplaceu el cursor sobre cada icona per visualitzar la funció que realitza cada 
icona. 

 
Control panel a la part dreta amb pestanyes per Visibility, Option i Find. Cada panell es desplega quan 

situeu el cursor a sobre de cada pestanya. 
 
Consola de comandes a la part inferior esquerra. Imprimeix totes les accions que s’executen. Bastant útil 

per determinar quan Allegro està esperant que li entrem dades. També mostra el resultat de les 
accions portades a terme per nosaltres com DRC. 

 
Finestra Worldview mostra la relació entre el contorn de la PCB i la vista global a la finestra principal. 
 
Barra d’estat a la part més baixa de la finestra. Mostra dades com coordenades del cursor. A la part dreta 

hi ha el bloc DRC. És de color groc quan el disseny no s’ha verificat. Normalment hauria de ser 
de color verd indicant que la verificació automàtica del DRC està activada. 

 
El col·loquialisme és considerable al voltant de les funcions d’Allegro. Normalment, el programari fa 
referència al disseny com una base de dades, doncs això és el que realment és des del punt de vista d’un 
ordinador. Els elements del disseny estan organitzats en classes i subclasses. 
 

• La classe Etch inclou les regions de coure que contenen els pads dels components i les pistes 
que serveixen per transmetre els senyals. En el nostre disseny, la classe Etch conté dues 
subclasses: Top i Bottom. 

 
• La classe Board Geometry inclou el contorn (Outline),  que tot just acabem de veure. També hi 

ha les subclasses Silkscreen_Bottom i Silkscreen_Top que s’utilitzen per fer anotacions a la 
PCB, com el contorn de l’encapsulat i el text indicant cadascun dels seus terminals. 

 
• També tenim la classe Package Keepin per prevenir la col·locació de components molt a prop 

dels límits de la PCB. 
 
En tot moment, es pot escollir la classe i subclasse activa mitjançant el panel de control Options, però el 
PCB Editor és el que normalment selecciona les classes actives de manera automàtica depenent de la 
funció que s’executa. 
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Per últim, la pantalla sempre mostra la PCB vista des de la part superior (top). La part inferior (bottom) és 
mostra com si el material de la PCB fos transparent als nostres ulls. 
 
5.2 Visualització del disseny 
 
Hi ha dos maneres per ajustar la visió del disseny a la finestra: 
 

• Utilitzeu els cursos  del teclat (→←↑↓). 
 
• Premeu el botó central del ratolí i arrosseguem-lo a esquerra i dreta. Una característica confosa 

d’aquesta utilitat és que l’efecte d’aquesta acció és com si arrosseguéssim la finestra sobre el 
disseny. Això significa que el circuit es mou en la direcció oposada a la que s’arrossega el ratolí 
(contraria a l’opció d’agafar un objecte i arrossegar-lo, com és el cas de Adobe o Word). 

 
Però si només tinc un ratolí amb dos botons! La gran majoria de ratolins actuen com a botó quan 
es prem el rodet central. Si únicament teniu dos botons, utilitzeu la tecla Shift al mateix temps 
que premeu el botó dret. 

 
També necessitareu realitzar zooms en el disseny per centrar-ne els petits detalls del disseny o bé 
recuperar la visió global del layout. 
 

• Utilitzeu les comandes del menú View o bé utilitzeu les icones de la barra d’eines (marcades en 
vermell a la figura 9). 

 
• El rodet central del ratolí també és capaç de realitzar zooms dintre i fora, agafant com a 

referència el punt que indica el cursor. 
 
La finestra WorldView també es pot utilitzar per ajustar la visió del disseny. Si dibuixeu un sector 
rectangular en aquesta finestra, la seva àrea és la que es mostra a la finestra principal. Es podrien 
comentar moltes més coses sobre les opcions de visualització, però millor anar per feina i situar els 
components a la PCB. 
 
Distribució de components a la PCB 
 
Escolliu Place > Manually... de la barra de menús per començar a situar els components. Aquesta acció 
obre el quadre de dialeg Placement que es mostra a la figura 10. La pestanya Placement List hauria 
d’estar activa i la llista hauria de mostrar Components by refdes amb els components del disseny 
realitzat amb Capture. 
 

• Col·loquialisme.- refdes és l’abreviació per reference designator que correspon a la referència 
de cada component a l’esquemàtic. Per exemple, el transistor té  la referència Q1. 

 
Allegro pot situar els components de manera automàtica, però per disseny senzills és molt més òptim 
realitzar aquesta operació manualment. L’altre opció consisteix en situar tots els components al costat de 
la PCB seleccionant Place > Quickplace... de la barra principal. En qualsevol cas, feu servir la figura 12 
a mode de guia per la distribució desitjada. 
 

1. Comenceu pels transistors bipolars Q1 i Q2. Seleccioneu la casella que hi ha al costat de Q1; 
observareu el contorn del seu footprint  representat en la regió Quickview. A continuació 
seleccioneu Hide. 

 
2. Desplaceu el cursor dintre de la regió de la PCB propera a la que s’indica a la figura 11. Com 

veieu el component queda unit al cursor durant el desplaçament. Premeu el botó esquerre del 
ratolí. La resta de detalls del footprint apareixen i el component queda situat a la PCB. Si 
desplaceu el cursor sobre el component observareu que es desplega una instància indicant la 
seva referència “Q1”. 
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3. Realitzeu la mateixa operació amb el condensador electrolític. 
 

4. A continuació col·locarem els connectors de la PCB. Seleccioneu J1 i J2. Al desplaçar el cursor 
observareu com el connector J1 segueix el cursor. Feu ‘click’ en un lloc proper a la part inferior 
de la PCB. No us preocupeu de moment per la seva orientació. 

 
5. El contorn de J2 apareix automàticament; situeu-lo en la part superior de la PCB. 

 
6. A continuació feu el mateix amb els dos circuits integrats, les resistències i els condensadors 

restants. Heu d’intentar situar els components en la mateixa posició relativa que apareixen en 
l’esquema elèctric. Seguir aquest principi alhora de situar els components, en general, fa que el 
traçat de pistes sigui més senzill posteriorment. 

 
 

 
 

Figura 9.- Distribució de les finestres i funcions principals del PCB Editor 
 
Si el component no apareix a QuickView desprès de marcar la casella corresponent, probablement el camí 
configurat com a search path per als símbols és incorrecte.  
 
Per altra banda, si al desplaçar el component a la PCB, aquest no queda inserit dintre de la finestra 
principal al prémer el botó esquerre el ratolí, és possible que hi hagi un problema d’assignació de pins en 
algun component (això és el que passa, per exemple, si a Capture no hem modificat les propietats del 
operacional 741 indicant que hi ha un vuitè pin sense connectar). En aquest cas, heu de revisar els 
warnings que hàgiu pogut tenir al session log d’OrCAD Capture durant la realització de la netlist. 
Segur que trobareu el component que provoca aquest error en el PCB Editor. 
 
Tots els components estan units per una sèrie de línies de color cyan que mostren la seva connexió lògica. 
Aquestes línies ‘virtuals’ es denominen ratsnest i són les que més endavant es convertiran en pistes de 
coure quan s’hagi realitzat l’operació d’enrutament. De moment, representen el camí més curt de la 
connexió física (la línea recta) i, per tant, es creuen entre elles. Les connexions reals no poden ser així. 
Per tant, és vital ajustar l’orientació i la posició dels components per millorar el layout, reduir el nombre 
d’encreuaments i fer que l’enrutament sigui, a posteriori, més senzill. 
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Abans de realitzar l’enrutament, però, experimentarem desplaçant el cursor per sobre els elements del 
disseny. Segurament observareu com s’il·luminen els diferents elements que formen cada footprint 
(contorns, pins, referències, pads, etc). Com podem estar segurs de que es mou completament el 
component, i no una part del mateix? (Moure únicament el pin per sí mateix seria una mala idea, per 
exemple). 
 

 
 

Figura 10.- El quadre de diàleg Placement mostra els components del generador de oó. El circuit 
integrat U1 està seleccionat i preparat per situar-lo a la PCB. 
 

 
 
Figura 11.-El panel de control Find configurat per a que només els símbols siguin els únics elements que 
es poden seleccionar 
 
En aquest punt és on el panel de control Find té la seva utilitat. Desplaceu el cursor a sobre d’aquest 
panell i premeu el botó All Off. A continuació seleccioneu la casella Symbols tal i com mostra la figura 
11. Desplaceu el cursor de manera que el panel es tanqui. Veureu com ara només els símbols dels 
components s’il·luminen quan el cursor es mou a prop del component. Aquesta darrera configuració fa 
que el component sigui més senzill de moure i girar. 
 

• Seleccioneu el component i amb el botó dret seleccioneu Move. 
 
• Per girar un component seleccionat, amb el botó dret seleccioneu spin ,o bé rotate, i moveu el 

ratolí per obtenir la orientació desitjada. 
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Moveu i gireu els components per tal d’obtenir el mínim nombre d’encreuaments possible. El disseny és 
bastant fàcil: no hi ha gaires encreuaments si seguiu l’esquema elèctric inicial. 
 
Després de moure els components actualitzeu el DRC. Seleccioneu Tools > Update DRC de la barra de 
menús. La casella DRC situada a la part inferior dreta s’hauria de posar de color verd i la finestra de 
comandes hauria d’indicar No DRC errors detected. En el cas de que, per exemple, hàgiu situat un 
encapsulat forat de la regió de keepin especificada el missatge seria: DRC done; 1 error detected. Els 
errors es mostren amb una mena de ‘papallona’ de color groc sobre el disseny. Desplaceu el component 
dintre de la regió de keepin i els marcadors desapareixeran. 
 
Salveu el disseny. De manera poc habitual, Allegro us demana si voleu sobreescriure el fitxer actual. És 
aconsellable salvar vàries versions amb noms diferents en el cas que necessiteu tornar enrere i repetir 
alguns dels passos comentats. Allegro no realitza ‘backups’ automàtics. 
 
5.3 Traçat de les pistes (Mètode Manual) 
 
Les connexions elèctriques representades per les ratsnets han de convertir-se en pistes de coure a la PCB. 
Aquest element de la PCB és coneix com a etch a l’Allegro degut al nom que rep aquesta en el procés 
d’eliminació de coure per obtenir les pistes. Traçareu les pistes per la capa de ‘Bottom’ amb els 
components i les pistes d’alimentació (VCC i GND) en la capa ‘Top’. Els terminals dels components 
passen a través dels forats que hi han als pads i es solden a les pistes per la cara ‘Bottom’. 
 

• Col·oquialisme: cline és l’abreviació en anglès de connecting line (Una simple línea pot 
mostrar els límits de la PCB o el seu contorn, però no es considera un conductor) 

 
Al traçar les pistes heu de procurar que siguin uniformes i rectes. No us compliqueu la vida traçant pistes 
molt a la vora dels pads. Començarem traçant manualment les pistes d’alimentació. Feu servir el model 
de la figura 12 com a referència. 
 

1. Escolliu Route > Connect al menú. 
 
2. Visualitzeu el panell Options del menú de control. El contingut d’aquest panell s’ha modificat 

d’acord amb l’activitat que ara s’està desenvolupant consistent en el traçat de pistes. Utilitzeu la 
següent configuració d’aquest panell per a l’alimentació: 

 
• La casella Act indica la capa activa per on es traçarà  la pista. Seleccioneu Top. 
 
• Configureu Line Lock com a Line i un angle de 45º. D’aquesta manera les traces seran 

rectes i només podran girar amb un angle de 45º. A la pràctica, no és convenient que 
les pistes presentin angles de 90º per risc de que es trenquin durant el procés de 
fabricació (etching). A més, en circuits d’alta freqüència, resulta que la impedància 
puntual en aquest punts varia considerablement i pot influir en la velocitat de 
transmissió de senyals. 

 
•  Les pistes de potència (com l’alimentació; VCC i GND) acostumen a ser més amples 

que la resta, degut a que per elles hi circula més corrent. Modifiqueu aquest paràmetre 
a la casella Line width. Agafeu una amplada de pista 1.25mm. 

 
Si doneu un cop d’ull al panell Find durant les tasques de traçat, observareu que les opcions 
també canvien automàticament amb l’operació Connect. 

 
3. Desplaceu el cursor al terminal de VCC del connector J1, premeu el botó esquerre i comenceu a 

traçar totes les connexions dels components que hi estiguin connectats a ell. Al prémer el botó, 
apareix una traça de color groc, al mateix temps que els pins afectats per aquesta connexió 
s’il·luminen de color vermell. Això ajuda durant el traçat. Premeu en punts del mig per canviar 
de direcció i, finalment feu ‘click’ en l’últim terminal de destí de la ratnests de VCC La pista ha 
quedat traçada. 
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Com que utilitzarem un tira-pin per als connectors J1 i J2, és necessari traçar un petit tram de 
VCC per la capa ‘Bottom’ (Amb els circuits integrats no hi ha cap problema perquè al utilitzar 
sòcols tornejats es podran realitzar soldadures en la cara de components). Per que una pista 
pugui canviar de capa es necessiten vies. Per inserir vies i canviar de capa, comenceu a traçar la 
pista. En el punt més idoni premeu el botó dret del ratolí i seleccioneu Add Via. Amb aquesta 
acció s’insereix una via al mateix temps que canvia la capa activa. Finalitzeu el traçat. 
   

4. Repetiu aquest procediment amb la connexió de GND. El traçat ha de ser semblant al que 
s’observa a la figura 12. 

 

 
 

Figura 12.- Imatge de la PCB del generador de so amb la distribució de components i pistes 
d’alimentació traçades 

 
Oops! – He comés error durant el traçat manualment d’una pista! 
 
Hi ha diverses maneres per desfer pistes. 
 

• Durant el traçat, i amb el botó dret, seleccioneu Oops. Aquesta acció permet desfer la darrera 
acció parcial com, per exemple, l’últim segment traçat de la pista. 

 
• Escolliu Cancel, la qual cosa permet desfer l’última acció completa. 

 
• Si heu comés una desgràcia total, torneu al menú File > Recent Designs i torneu a carregar el 

vostre disseny. Amb aquesta acció abandoneu tots els canvis realitzats fins a l’últim cop que vau 
guardar el fitxer que, espero, no hagi estat molt abans... 

 
No m’agrada com queden les pistes. Com puc modificar-les? 
 
També hi han diverses maneres per ajustar les pistes. En primer lloc assegureu-vos de que no esteu 
utilitzant l’eina Connect prement al botó dret i escollint Done (si és que apareix). Els petits ajustaments 
a les pistes es realitzen mitjançant l’eina Route > Slide. Amb aquesta eina seleccionada, premeu a sobre 
d’un segment i arrossegue-lo. Allegro mou altres pistes en cas de ser necessari. 
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Per modificacions més grans, potser necessiteu eliminar parcial o totalment la pista i tornar-la a dibuixar. 
 

• Desplaceu el cursor sobre el segment en qüestió, el qual hauria d’il·luminar-se. En cas contrari, 
obriu el panell Find i escolliu All On. 

 
• Escolliu  Net > Connect line i després c al damunt de la connexió en qüestió per eliminar-la. 

Alternativament, escolliu Net > Ripup etch per eliminar la connexió. 
 

• Després podeu tornar a dibuixar la pista mitjançant l’acció Route > Connect.  
 
Aaarghh! – He observat un error en l’esquema del circuit 
 
La part bona del PCB Editor en aquest sentit és que no necessiteu començar des de zero un altre cop. 
Sorprenentment, es poden traçar noves connexions després d’haver traçat les pistes amb el que ja sabeu. 
 

1. Guardeu el disseny de la PCB i sortiu del PCB Editor. 
 
2. Torneu a obrir Capture i realitzeu les noves connexions del disseny. No us oblideu del test DRC 

abans de continuar. 
 

3. Repetiu un altre cop el procés de creació de la netlist explicat en l’apartat 4.5 
 

• A la casella Input Board File, ara s’ha d’indicar el nom de la PCB que conté la PCB 
amb les pistes traçades que tot just heu salvat al sortir del PCB Editor. 

 
• Utilitzeu un nom diferent a la casella Output Board per crear una nova PCB, per si de 

cas. 
 

4. Hauríeu d’observar al PCB Editor una nova versió de la PCB modificada mínimament com per 
contemplar les noves connexions. 

 
Nota: Al tornar al PCB Editor he observat que les referències dels components apareixen per 
duplicat. No és res greu, però són elements que dificulten la visualització del disseny i no et 
permeten treballar còmodament. Si els voleu eliminar, desplegueu el panell de control Find i 
premeu el botó All Off. Activeu la casella Text. Seleccioneu el text amb el ratolí i, a 
continuació seleccioneu Edit > Delete. El text desapareix.  

  
Al finalitzar, executeu el DRC per comprovar que no s’han generat errors de traçat. L’aspecte hauria de 
ser semblant al que s’observa a la figura 12. Guardeu el disseny. 
 
5.4 Traçat automàtic de les pistes  
  
Per traçar les pistes que queden utilitzarem el mètode automàtic. Utilitzareu la cara ‘Bottom’ de la 
PCB.per aquestes connexions. L’enrutador automàtic d’Allegro té el nom de SPECCTRA. Hi ha dues 
maneres de realitzar l’enrutament automàtic (figura 4): des del PCB Editor o bé utilitzant el SPECCTRA 
com a eina apart. La primera és la més habitual però la segona ofereix millor control sobre les opcions de 
configuració de l’enrutament. 
 
En primer lloc és necessari que l’aplicació conegui les amplades de totes les pistes. Les que hi ha 
configurades actualment són suficients i no serà necessari fer canvis en aquest sentit. Però, per si ho 
necessiteu en el futur, a continuació s’explica com accedir-hi per fer les modificacions oportunes: 
 

1. Seleccioneu Setup > Constraints > Physical... de la barra principal d’eines. Això obrirà la 
finestra Constraint Manager juntament amb el ‘consell del dia’ (en anglès Tip of the day) si 
no teniu gaire sort. 

 
2. La part esquerra de la finestra mostra les propietats que es poden editar. Seleccioneu All layers 

sota el text de Net. Observeu la figura 13 com a referència. 
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3. La finestra principal mostra, ara, una llista de les connexions que hi ha al vostre disseny. La 
gran majoria són valors numèrics aleatoris com N00451. No obstant, hi ha algunes que tenen un 
nom específic, com VCC i GND, que pertanyen a l’alimentació del circuit. 

 
4. Si creieu que les mides que hi ha per defecte en alguna de les connexions són insuficients, heu 

d’augmentar el valor modificant la casella corresponent sota la columna Line Width > Min.  
 

5. Seleccioneu File > Close per tornar al editor. 
 
Autorouting amb el PCB Editor 
 
A continuació, hauríeu d’escollir Route > Route Automatic... a la barra principal d’eines. Això obre la 
finestra de configuració de l’enrutament automàtic (Automatic Router). Malauradament, al executar 
aquesta acció vaig obtenir un error fatal al meu PC indicant que havia un problema amb la versió de l’eina 
SPECCTRA i que l’aplicació havia de sortir inesperadament. En el moment de redactar aquest document, 
no he aconseguit solucionar aquest problema i tampoc el distribuïdor em dona cap justificació al respecte. 
Suposo que és un problema d’incompatibilitat entre les diferents eines d’OrCAD! 
 
Si us funciona, seleccioneu Use smart router en les opcions de Strategy. Per traçar les pistes únicament 
per la capa ‘Bottom’ desmarqueu la casella que hi ha al costat de TOP en Routing Class. En aquest punt, 
probablement preferiu experimentar amb la configuració de Routing Direction que hi ha per defecte. 
Premeu al botó Route i espereu a que l’aplicació acabi el procés d’enrutament. Premeu al botó de 
Results per consultar l’informe sobre els resultats d’aquesta operació. Sobretot consulteu el percentatge 
total de les pistes traçades que indica Completion per assegurar-vos que s’han traçat el 100% de les 
pistes. 
 

 
 

Figura 13. FinestraConstraint Manager després de modificar l’amplada de l’alimentació VCC i GND 
 
Quan hàgiu traçat totes les pistes correctament, seleccioneu Route > Gloss en la barra principal de 
menús. Glossing, en anglès, vol dir ordenar i depurar el disseny. Això inclou desplaçar les pistes on sigui 
possible i substituir els angles de 90º per traces de 45º (mitring). Accepteu les opcions per defecte i 
executeu l’acció.  
 
Advertència: Ocasionalment, he observat que la comanda Gloss elimina algunes pistes i les converteix 
un altre cop a ratnests. Verifiqueu això i sortiu d’aquest menú si ho creieu oportú. 
 
Les pistes actual haurien de modificar-se d’acord amb les opcions que acabeu de configurar. Salveu el 
vostre disseny amb un nom DIFERENT al que heu utilitzat prèviament. 
 
Autorouting amb SPECCTRA 
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En el meu cas vaig haver de recórrer a l’alternativa manual del procediment anterior, ja que aquest va 
donar un error inesperat i no va funcionar. Aquesta alternativa és una mica més austera però permet un 
millor control de les opcions d’enrutament i facilita l’experimentació amb diferents configuracions. 
 
Nota: Si el procediment anterior ha funcionat i esteu contents amb els resultats obtinguts podeu saltar 
directament al punt 5.6. En cas contrari, obriu el fitxer que vareu guardar després de traçar les pistes 
d’alimentació (i sense traçar les pistes de senyal) i realitzeu les següents operacions. 
 

1. Seleccioneu File > Export > Router de la barra d’eines al PCB Editor. Us demanarà un nom 
pel fitxer de Auto-Router Design i, segurament, podreu acceptar el que ve per defecte. 
Accepteu a Run. És probable que surti un missatge d’advertència, que no suposa cap problema. 
Després del  missatge Translation Complete podeu tancar la finestra. 

 
2. Obriu l’aplicació SPECCTRA (Inicio > Programas > Orcad 16.0 > SPECCTRA for 

OrCAD). L’aplicació s’obre amb una finestra com la que hi ha a la figura 14. Utilitzeu els 
botons Browse per obrir els fitxers següents: 

 
• A Design/Session File (la primera casella), seleccioneu el fitxer que tot just acabeu 

d’exportar amb el PCB editor. Aquest fitxer té extensió *.dsn. 
 
• A Do File (l’última casella), seleccioneu el fitxer que acaba en _rules. La primera part 

del nom és la mateixa que el fitxer de disseny. 
 

Seleccioneu Start Allegro PCB Router per fer desaparèixer la finestra inicial. SPECCTRA 
s’inicia mostrant els components units per les ratnests i amb les pistes d’alimentació traçades 
dintre del contorn de traçat corresponent al keepin tal i com mostra la figura 15.  

 

 
 

Figura 14. Quadre de diàleg d’inici per importar el disseny dintre de SPECCTRA 
 
 

3. Ara hem d’especificar a SPECCTRA que només volem traçar pistes per la capa ‘Bottom’. 
Seleccioneu Chose View > Layers... de la barra d’eines. Deshabiliteu la capa ‘Top’ pel traçat 
de pistes desplegant la llista que hi ha al costat de TOP tal i com mostra la figura 16.a. Heu de 
seleccionar el següent símbol Ø. 

 
4. Seleccioneu Autoroute > Route... Activeu l’opció Leave Smart i accepteu 

 
Nota: És probable que aparegui un missatge d’error de llicència. Seleccioneu Ignore Feature 
for This Session en cas afirmatiu. 
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El enrutament automàtic comença. Si tot va bé, al finalitzar el procés veureu un quadre de diàleg 
indicant message: Smart_route finished, completion rate: 100%. En cas contrari, durant el 
procés es van mostrant tots els errors que succeeixen relacionats amb l’enrutament. En qualsevol 
cas, al finalitzar s’indica el percentatge de pistes que han pogut ser traçades. Les pistes traçades 
correctament haurien d’aparèixer amb el color gris, per a la capa ‘Bottom’. Algunes vegades 
apareixen amb un altre color que indica un error de disseny (DRC), tot i que de vegades sembla 
que és correcte – no hem pregunteu per què.  
 
Llegiu els suggeriments que s’indiquen a la part inferior si l’enrutador automàtic no pot traçar 
totes les pistes. 
 

5. És molt útil executar dues comandes més.per millorar l’assemblatge del layout. Primer 
seleccioneu Autoroute > Post Route > Spread Wires... i accepteu els valors que hi ha per 
defecte. Aquesta acció separa les pistes una mica dels pads. 

 
6. Segurament noteu que hi han colzes de 90º en les pistes traçades, les quals, ja he comentat que 

heu d’evitar. Quan vaig explicar el mètode manual. Seleccioneu Run Autoroute > Post Route 
> [Un]Miter Corners ...i accepteu els valors que hi ha per defecte. Observareu que les 
cantonades s’arrodoneixen i parts d’aquestes pistes es tracen diagonalment. 

 
7. Per veure tots els detalls del procés realitzat, seleccioneu Report > Route Status. L’aplicació 

us mostrarà molta més informació de la que voleu conèixer! 
 

8. Sortiu de l’aplicació i salveu els canvis. Seleccioneu File > Quit... i accepteu a Save and Quit. 
Aquesta acció genera un fitxer de tipus Session. 

 
9. Torneu a obrir el PCB Editor i seleccioneu File > Import > Router... A la casella Session File 

localitzeu el fitxer que tot just haveu creat amb SPECCTRA i accepteu al botó Run. Hauria 
d’observar el missatge Translation Complete. Tanqueu la finestra. 

 
10. La finestra principal del PCB Editor mostra el disseny amb les connexions traçades abans amb 

SPECCTRA. La visió del PCB Editor amb les pistes traçades hauria de ser semblant a la figura 
17. Guardeu els canvis en un nom diferent per poder escollir entre diferents versions de les PCB 
que heu salvat. 

 
SPECCTRA no ha traçat totes les pistes 
 
Aquí teniu alguns suggeriments per facilitar la feina a l’enrutador automàtic. 
 

1. Si el traçat ha estat gairebé complet (només hi han una o dues pistes sense traçar), intenteu 
canviar les opcions d’enrutament a SPECCTRA. Per l’opció d’una cara només hi ha l’opció de 
la figura 16. EL millor que podeu fer es eliminar les pistes i començar de nou amb les noves 
configuracions. Seleccioneu Edit > Delete > Wires > All de la barra d’eines a SPECCTRA o 
bé torneu a carregar la versió prèvia del PCB Editor. 

 
2. Si us quedeu molt lluny de traçar completament la PCB, mireu el layout del circuit. Molt sovint, 

hi ha una pista concreta que evita el traçat satisfactori. Sou capaços de trobar un altre disposició 
de components que solucioni el problema? 

 
Sortiu de SPECCTRA sense guardar la versió prèvia de la PCB. Modifiqueu la distribució i 
orientació dels components que creieu afecten al traçat i intenteu tornar a traçar les pistes amb 
SPECCTRA un altre cop. 

 
3. Si cap d’aquestes accions funcionen, probablement és que necessiteu alguna capa més. 

Consulteu  al professor per obtenir consell. 
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Figura 15. Vista del software SPECCTRA preparat per traçar les pistes del generador de so. Les pistes 
d’alimentació són les que prèviamant s’han traçat manualment al PCB Editor 
 
 

   
 

a)    b) 
 

Figura 16. Configuracions a la finestra Layers a SPECCTRA per al traçat. a)  Simple cara a la capa 
‘Bottom’, b) Doble cara a les capes ‘Top’ i ‘Bottom’ 
 
5.5 Últims retocs 
 
Després d’haver importat el disseny des de SPECCTRA, segurament voldreu fer lleugers retocs a les 
pistes per acabar d’obtenir un disseny més net. Hi ha dues icones bastant útils en aquest sentit: una per 
desplaçar connexions  i un altre per introduir vèrtexs . Després de seleccionar la icona corresponent, 
i amb el ratolí, arrossegueu la pista que voleu modificar i allibereu. 
 
Per últim escrivíreu text a la PCB per identificar els elements i terminals més rellevants del circuit. En 
PCB’s comercials, aquesta informació s’especifica en una nova capa anomenada ‘Silkscreen’ i 
s’imprimeix a la part superior mitjançant una tinta especial per circuits impresos. De manera general, és 
important que es puguin identificar el nom dels connectors i els pins més rellevants. En aquest cas, 
l’Escola no disposa dels instruments necessaris per aquesta tasca. Per tant, utilitzarem el mateix coure per 
especificar aquesta informació 
 

1. Comenceu per indicar el vostre nom a la PCB, que sempre va bé ja que serveix per reclamar la 
placa en el cas de que l’extravieu. Escolliu Add > Text al menú principal. 
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2. Obriu el panell de control Options. Seugurament, ja us esteu començant a acostumar a la 
utilització de les seves funcions: escollir una comanda qualsevol, seleccionar l’opció desitjada i 
executar. 

  
• Sempre és millor indicar el nom a la capa ‘Bottom’. Per tant la classe activa (Active 

Class) és Etch i la subclasse Bottom. 
 
• El text a aquesta capa s’haruria de poder llegir correctament quan es miri des de sota. 

Per tant, heu d’activar l’opció Mirror. 
 

• Aquest panell utilitza una nomenclatura molt confusa per determinar la grandària del 
text: Text block. Amb un valor de 3 és suficient per al vostre nom. 

 
3. Situeu el cursor allà on voleu escriure el vostre nom i accepteu amb el botó esquerre del ratolí, 

escriviu el text i quan acabeu, accepteu fent botó dret i Done. 
 
4. Ara, inserireu text a la capa superior per identificar els connectors. De nou seleccioneu Add > 

Text, però aquest cop seleccioneu com a classe i subclasse activa Board geometry i 
Silkscreen_Top. Deshabiliteu l’opció de Mirror i reduïu la grandària del texte a 2. 

 
5. Inseriu text per l’alimentació VCC, la massa GND i la sortida del altaveu (OUT). 

 
Felicitats! – Heu finalitzat el disseny de la PCB. Aquest hauria de tenir l’aspecte de la figura 17. No 
oblideu de salvar els canvis. Salveu amb un nom diferent, per si de cas, es necessita realitzar 
modificacions en el futur.  
 

 
 

Figura 17. Disseny complet de la PCB del generador de so. 
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PCBs de doble cara 
 
Degut a que la gran majoria de circuits comercials utilitzen dues cares de la PCB per traçar pistes i en la 
majoria dels dissenys que realitzeu en el futurs aquest serà el vostre cas, en aquest punt es necessari fer un 
incís al tutorial per comentar alguns aspectes sobre la implementació manual d’aquestes PCBs. En 
general, els productes de mercat que es basen en circuits electrònics utilitzen quatre capes (les dues 
externes per l’alimentació: VCC i GND i les internes serien les pistes de senyal que connecten diferents 
elements del circuit) o més de quatre si el disseny encara es més complexe. No obstant, per qüestió de 
recursos no podem portar a terme aquest tipus de PCB al nostre departament. En conseqüència, heu 
d’intentar de traçar les pistes per una cara sempre que sigui possible.  
 
No obstant, aquest no sempre serà el cas possible. A diferència de les PCBs que utilitzeu a l’escola, els 
prototips comercials estenen la capa de coure també per dintre dels forats per tal d’unir els pads en les 
dues cares de la PCB (Top i Bottom). A diferència dels pads per on s’insereixen els components de 
tecnologia Thru-hole, aquests forats reben el nom de vies. La figura 18, il·lustra diferents situacions que 
us podeu trobar durant la construcció d’una PCB de doble cara en el procés de soldadura. Malauradament, 
al nostre departament no disposem de les eines necessàries per fabricar el recobriment necessari per les 
vies. Per tant, haureu d’introduir fils de connexió i realitzar la soldadura en les dues capes tal i com es 
mostra en el segon cas (començant per l’esquerra). 
 
També hi ha la possibilitat d’utilitzar els terminals dels components com a vies. Això es factible amb 
alguns components com ara resistències i condensador però per d’altres com els connectors això és 
impossible ja que és no es pot accedir per la capa superior al punt de soldadura (el pad queda amagat sota 
el connector). Al igual que les resistències els circuits integrats també es poden utilitzar per formar vies 
però, com que al escalfar el terminal amb el soldador el pot destruir, s’acostuma a posar un sòcol i això 
també oculta el pad. En conseqüència, s’ha d’anar amb compte alhora de determinar on formeu les 
vies. 

 
 
Figura 18.- Secció d’una PCB de dobla cara i que mostra diferents casos. Anant des de l’esquerra de la 
imatge cap a la dreta: Forat amb recobriment, forat sense recobriment amb soldadura en les capes Top i 
Bottom. Les vies també es poden crear amb determinats components però no amb els connectors ja que 
amaguen el pad. 
 
Per tenir una idea de quina pot arribar a ser la magnitud del problema, la figura 19 mostra un altre 
exemple de traçat que correspon a un amplificador d’instrumentació (implementat amb tres operacionals) 
i on el traçat s’ha realitzat de manera automàtica. Es pot observar que hi han moltes vies que s’han format 
a les resistències. Per exemple, R3 en té dos. No obstant, no representen cap problema per la soldadura. 
En canvi, la mateixa situació en circuits integrats requereix utilitzar sòcols especials amb terminals 
tornejats o, si no, seria impossible soldar el component per la cara Top. 
 
Per altra banda, hi han cinc vies independents, moltes considerant que aquest disseny bé es podria 
implementar per una sola cara. Els connectors J1 i J2 i el potenciòmetre R8 només tenen pistes per la capa 
inferior. En aquest cas, no hi ha pistes per la capa superior perquè els símbol del footprint conté propietats 
de keepout a la capa superior. Aquesta es la raó per la que són necessàries les vies aquí. En el cas de que 
s’haguessin soldat prèviament el connector J2 o el potenciòmetre R8 seria bastant difícil soldar les vies 
sense danys als mateixos. Per tant, la solució en aquest cas és realitzar una soldadura neta de la via en 
primer lloc per a continuació soldar el component. 
 
La pitjor via de totes es la que es troba sota el circuit integrat U3. En casos com aquest es necessari moure 
la via manualment cap a un altre lloc. Si esteu de sort, amb la comanda Slide en tindreu prou però, 
normalment, és millor eliminar la pista sencera per moure la via i tornar a traçar-la a mà: 
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1. Seleccioneu la línia o pista corresponent a la via afectada i amb el botó dret seleccioneu 

Delete o Ripup etch del menú contextual. 
 
2. Seleccioneu un dels pins, botó dret i Add connect. Verifiqueu al panell de control Options 

que teniu activada la capa correcta. 
 

3. Dibuixeu els segments corresponents a la pista de manera habitual. 
 

4. Quan arribeu al punt on necessiteu la via seleccioneu amb el botó dret Add via. 
Comprovareu com la via queda inserida i el traçat canvia a l’altre capa. 

 
5. Continueu fins completar el traçat de la pista en qüestió. 

 

 
Figura 19.- Imatge del layout d’una PCB de doble cara amb vies distribuïdes incorrectament per 
l’enrutador automàtic. També s’inclouen les màscares de la capa Top i Bottom. 
 
En aquest cas vaig necessitar alguns canvis més per obtenir el resultat de la figura 20. Vaig moure el 
circuit integrat U3 a una altra regió, vaig moure la via lluny de R8, vaig eliminar la via que hi ha a prop 
de C1canviant el traçat i, finalment, vaig moure algunes pistes tant per la cara inferior i superior per 
facilitar la soldadura manual. 
 
Post-processat del disseny 
 
A continuació, heu d’imprimir una còpia del disseny que contingui els encapsulats dels components i 
també les màscares necessàries de les capes TOP i BOTTOM pel procés de gravació de pistes a la PCB. 
El primer serveix per tenir una visió general en paper que posteriorment ajuda a identificar on 
s’insereixen els components per soldar-los a la placa. Abans, però, es pot comprovar que la visualització 
del disseny a la pantalla no és del tot neta i, per tant, cal eliminar aquells elements que molesten, i deixar 
només representades: les pistes, els encapsulats, les referències i els valors dels components passius. 
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Figura 20.- Nou traçat de l’amplificador d’instrumentació després de moure les vies i realitzar altres 
millores 
 
Per eliminar el text que sobra aneu al menú Find del panell de control i desactiveu totes les caselles, 
excepte la que té el nom Text. Això permetrà seleccionar només el text de la pantalla i no altres elements.  
Seleccioneu el text que voleu eliminar i al menú contextual que s’obre amb el botó dret del ratolí 
seleccioneu l’opció Delete.  
 
Nota:També podeu moure i girar el text, amb les comandes Move i Spin del mateix menú. Així podreu 
situar el text en un lloc que es pugui llegir més còmodament. 
  
Les opcions d’impressió es troben dintre de les comandes Plot que hi ha en l’apartat File. Per observar a 
la pantalla com quedarà la impressió heu d’escollir l’opció Plot Preview. Com es pot comprovar, aquesta 
es calcada a la que s’observa per pantalla. Haig de comentar que el PCB Editor, a diferència d’altres 
programaris, fa servir la configuració de l’entorn (al menú Display > Color/Visibility) també per la 
impressió. Això és un inconvenient, doncs ens obliga a modificar les propietats de la visualització del 
programari per imprimir les imatges de la PCB. El procés per imprimir la imatge amb els encapsulats és 
el següent: 
 

1. Comenceu obrint la paleta de colors seleccionant Display > Color/Visibility... a la barra 
principal d’eines. 

 
2. Premeu el botó Global Visibility Off i confirmeu prement el botó Apply (És important 

acceptar cada vegada que realitzeu canvis per observar el resultat). El disseny desapareix de la 
finestra principal. 

 
3. Ara heu de fer visibles només els elements que volem imprimir. Comenceu amb el contorn 

seleccionant Board Geometry a la llista. A la dreta apareixeran les seves subclasses. Activeu la 
casella situada al costat de Outline per fer visible el contorn. Accepteu els canvis prement el 
botó Apply. Ara, el contorn de la PCB hauria de ser visible a la PCB. 

 
4. A continuació activareu les opcions Pin, Via i Etch de les capes TOP i BOTTOM. Seleccioneu 

Stack Up > Conductor > Bottom > Pin, Via i Etch. Tot i que només interessi saber on van 
ficats els components, el fet de mantenir les pistes en la imatge ajuda a no cometre errors, 
sobretot, amb la orientació dels semiconductors i circuits integrats. 

 
5. Ara feu visible el contorn del footprint. Seleccioneu Package Geometry i activeu les caselles 

Assembly Top i Assembly Bottom. Canvieu el color groc d’aquestes caselles per un altre que 
ressalti més el contorn del encapsulat, com per exemple el negre. Seleccioneu el color de la 
paleta inferior i premeu al damunt del color que hi ha en aquestes opcions. 
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6. Per últim, fareu visible les referències dels components. Seleccioneu Components i activeu les 
opcions de la columna RefDes en les propietats Assembly Top i Assembly Bottom. 

 
 Ara la imatge ja té un aspecte més agradable i la podem imprimir. Abans, però, encara s’han de 
configurar les opcions d’impressió. Seleccioneu  File > Plot Setup i escolliu les següents opcions: 
 

• Plot Scale: 3 (El nostre disseny és massa petit per utilitzar l’escala natural. Per comoditat, 
l’ampliarem per llegir còmodament les referències dels components). 

• Canvieu el valor de Default line weight a 10, si no les línies seran tant primes que no les 
veureu. 

• Configureu l’opció Plot method a Color (si disposeu d’una impressora a color) i tanqueu 
l’editor. 

 
Ara seleccioneu l’opció File > Plot... del menú principal. Seleccioneu el nom de la vostra impressora, 
ajusteu la qualitat a Print quality si realment ho creieu necessari i accepteu. El resultat hauria de ser 
semblant al de la figura 21 a). 
 
Si esteu utilitzant una impressora que només pot escriure en blanc i negre, teniu dues opcions: 
 

• Imprimir el disseny en color on les línies de la PCB en color de cada capa es superposarien entre 
elles agafant un to gris i, per tant, no es poden distingir. 

 
• Canviar l’opció Plot method a Black and White. El problema d’aquesta opció és que tots els 

elements es superposen entre ells ja que es tracen amb el color negre. 
 
En qualsevol cas, cap de les dues opcions serveix per obtenir les màscares de la PCB. Un altre cop cal 
modificar la configuració de visualització. 
 

 
a)     b) 

 
Figura 21. Detall de la visualització de la PCB. a) Distribució de components. b) Màscara necessària per 
la grabació de les pistes a la PCB corresponent a la capa ‘Bottom’ 
 
Obtenció de les màscares (o fotolits) 
 
Com acabeu de comprovar, Allegro no és un precisament un programari que estigui dissenyat per 
realitzar màscares. Això, en part, es deu a que aquest procediment es considera primitiu en comparació 
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amb els mètodes de gravació de pistes que existeixen actualment. Això provoca que per obtenir les 
imatges en blanc i negre de les pistes, el seu procediment s’assembli més a un retoc fotogràfic que no pas 
una operació pròpia del disseny d’una PCB (Una altra opció seria la de generar els fitxers gerber i fer 
servir la màquina LPKF del laboratori que es troba al laboratori de projectistes). En definitiva, tot i que 
com veurem el procediment és una mica llarg, enganyant al programari amb la configuració de la 
visualització dels colors és possible d’imprimir les màscares. Els passos són els següents:   
 

1. Torneu a obrir la paleta de colors seleccionant Display > Color/Visibility... a la barra 
principal d’eines. 

 
2. Desactiveu la visualització de tots els elements un altre cop (Visibility Off) i confirmeu. 

 
3. A Display canvieu el color de fons de la finestra principal. Seleccioneu el color blanc i premeu 

en la mostra que hi ha a la casella Background. Actualitzeu la finestra principal. 
 

4. Feu visible el contorn de la PCB: Board Geometry > Outline. Activeu la casella corresponent, 
canvieu el seu color a negre i accepteu. 

 
5. Feu visible les pistes de la capa Bottom: Stack Up > Conductor > Bottom > Pin, Via i Etch. 

Activeu les caselles corresponents i canvieu el color a negre. 
 

6. I ara els forats! Seleccioneu Stack Up > Non-Conductor > Pastemask_Bottom. Aquesta 
vegada seleccioneu la casella de la columna All i canvieu al color a blanc. 

 
7. Quan accepteu al botó Apply notareu que els forats continuen sense aparèixer tant a la finestra 

principal com a la presentació d’impressió. Això és degut a que les capes Pastemask_Bottom i 
Pastemask_Top no estan definides en el Padstack assignat al component i que conté tota la 
informació rellevant al seu pad. Per agregar-les s’ha de realitzar el procediment següent: 

 
Fixup:  
 
7.a. Situant el ratolí damunt d’un pin, amb el botó dret seleccioneu Modify Desing Padstack > 

All instances (és millor seleccionar All instances que no pas Single Instance perqué així 
podrem editar i modificar tots els pins que tinguin el mateix nom, alhora). Alternativament, 
escollint Tools > Padstack > Modify Design Padstack... a la barra d’eines principal i 
obrint el panell Options, mostra una llista dels pads que existeixen en el disseny. 
Seleccioneu el pad que voleu modificar i entreu a la finestra de propietats que s’obre quan 
premeu el botó Edit. 

 
7.b. Al obrir aquesta finestra observareu les opcions de la pestanya Parameters. No obstant, no 

cal canviar cap d’aquests valors. 
  
7.c. Les opcions que s’han de modificar estan a la pestanya Layers, i són vàries: 
 

• Heu de canviar les opcions Thermal Relief i Anti Pad de les capes TOP i BOTTOM a 
null. Podeu mantenir el valor que hi ha per defecte a la casella Regular Pad o bé 
entreu un valor més adient, per exemple 2mm (en cas d’utilitzar una broca de 1mm). 
Penseu que si el pad és massa petit la broca del perforador el pot destruir durant 
la perforació manual. 

• Totes les caselles de la capa DEFAULT INTERNAL haurien de tenir les mateixes 
dimensions que heu configurat a la casella Regular Pad en el pas anterior. 

•  Les capes SOLDERMASK_TOP i SOLDERMASK_BOTTOM tenen el mateix 
Regular Pad que les anteriors, però heu de deixar les altres dues opcions com N/A. 

• Heu d’especificar un Regular Pad de forma circular (circle) i de 0.625mm de 
diàmetre a les capes PASTEMASK_TOP i PASTEMASK_BOTTOM. Aquest és el 
forat blanc que apareixerà en la impressió de la màscara i que servirà de guia en la 
perforació. 
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7.d. Per últim valideu els canvis realitzats. Seleccioneu l’opció File > Update Design de la 
finestra Padstack Designer i tanqueu-la. 

 
7.e. Aquest procés l’heu de repetir per tots els tipus de pad que tingueu amb forats 
 
Nota: No tinc del tot clar els valors que han de tenir Thermal Relief i Anti Pad. No obstant, 
són les opcions que m’han permès visualitzar el forat. 

 
8. Després de modificar les propietats del padstack, encara hi ha una última configuració per poder 

visualitzar els forats: heu de canviar la prioritat de colors de l’entorn del programa. Seleccioneu 
l’opció Display > Color Priority... de la barra principal d’eines. Dintre de la paleta, cerqueu la 
casella del color blanc. Amb el botó dret premeu damunt de la mateixa (no la seva casella 
d’activació). Situeu-vos a la primera casella de la part superior i torneu al prémer al damunt del 
color. Ara, la primera casella ha canviat al color blanc indicant que aquest color és el que te la 
prioritat més alta. Per tant, els elements que tinguin assignat el color blanc (excepte el 
‘background’) es visualitzaran a la pantalla, com si estiguessin al damunt dels altres. 

 
Nota: Algunes vegades, aquets procediment no funciona perquè hi ha més d’una casella amb el 
mateix color. En aquest cas, heu de pujar totes cap amunt repetint el mateix procés. 

 
9. Per últim, només resta imprimir el disseny. En primer lloc, seleccioneu File > Plot Setup... 

Indiqueu un factor d’escala (Scaling Factor) de 1 ja que, en aquest cas, la PCB ha de tenir una 
grandària d’acord amb les unitats utilitzades en el PCB Editor. Marqueu la casella Auto center 
a la secció Plot orientation per obtenir una PCB centrada a la fulla.  Marqueu la casella Color 
en la secció Plot method i accepteu els canvis a Ok. A continuació escolliu l’opció Plot 
Preview per assegurar-vos de que la impressió quedarà com us agrada (Com veieu, per fi, els 
forats apareixen els forats al disseny del lay-out). A continuació seleccioneu Plot. Si voleu 
imprimir en paper transparent, és recomanable una  resolució de 1200 ppi (sempre i quan 
disposeu d’una impressora amb aquesta resolució). La figura 21 b) mostra el resultat obtingut 
per la capa BOTTOM del generador de so. 

 
Nota: Segurament penseu que l’opció Black and White hauria de ser la més indicada per 
assegurar-se que la còpia surt en blanc i negre. En aquest cas, com que s’ha canviat la 
configuració de l’entorn el mode color és preferible, sobretot, per visualitzar els forats que s’han 
assignat al color blanc. Amb l’opció Black and White el forat agafa el color negre i per tant no 
es visualitza. 

 
10. A continuació heu de repetir el mateix procés per la capa TOP (passos 5 al 9) però modificant 

certes opcions en alguns dels d’ells: 
 

• En el pas 5 s’ha d’utilitzar la casella Top del Stack Up enlloc de Bottom 
• En el pas 6 s’ha de modificar Pastemask_Top. 
• En el pas 9, al imprimir, l’opció de Plot orientation ha de ser Mirror. D’aquesta 

manera, el costa de la impressió serà la que estigui en contacte amb la superfície de la 
PCB fotosensible en el procés de foto-gravació. 

 
Al finalitzar tot el procés, no salveu els canvis. Per defecte, PCB Editor guarda les configuracions de 
l’entorn, visualització de finestra principal inclòs. Sortiu del PCB Editor o bé torneu a carregar el mateix 
disseny. Així evitareu confusions amb els colors quan entreu al programa. 
 
Apunt final: He tingut l’oportunitat de llegir a ‘foros’ de la web de Cadence que la pròxima versió 
(OrCAD 16.2) contindrà una utilitat per activar la visió de forats en les opcions d’impressió. De ser així, 
molt probablement to aquest procediment esdevindrà obsolet en el futur (Segurament, amb activar els 
elements que es volen veure, forçant la impressió a Black and White i habilitant l’opció per mostrar 
forats que s’incorpori serà suficient). 
 
Finalment, si teniu pensat produir comercialment el vostre disseny, les opcions es troben al menú 
Manufacture > Artwork. Això permet generar els arxius que contenen les capes del disseny i que s’han 
d’enviar al fabricant de PCBs. Sovint, aquests fitxers reben el nom de ‘fitxers Gerber’ on el format 
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RS274X és el més utilitzat. En el nostre cas, però, no serà necessari ja que produirem els fotolits 
directament des de la comanda Plot i perforarem els forats a mà. 
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6 Resum del procés de disseny de PCB’S 
 
Com a repàs del que s’ha aprés fins ara he cregut oportú crear aquesta llista que mostra de manera 
resumida les operacions importants que s’han de realitzar al llarg de la cadena del disseny electrònic fins 
a la seva PCB. 
 
Abans de tot: 
 
- Creeu un directori per guardar els arxius del projecte 
- Recordeu anar salvant els canvis i el vostre treball, per si de cas.  
- Si el vostre circuit és un sistema bastant senzill (no hi han molts components) que fins i tot no cal 

simular, ja que l’heu trobat a una font bibliogràfica bastant fiable i, per tant, es garanteix el 
funcionament una vegada implementat, us podeu saltar els passos 1 i 3.  

 
Procediment del disseny 
 

1. Dibuixeu l’esquema del circuit a Capture 
 

• Creeu un directori per cada projecte que enceteu. 
• Verifiqueu el circuit acuradament. 
• Assegureu-vos de que s’inclouen totes les connexions d’alimentació. Si utilitzeu 

circuits integrats amb ‘pins d’alimentació ocults’ verifiqueu en el símbol que el nom 
dels pins d’alimentació són els mateixos que el de la font d’alimentació inserida. En cas 
contrari, l’alimentació no estarà connectada. 

• Indiqueu els footprints de la llibreria del PCB Editor. 
• Editeu els valors incorrectes de pins (com els condensadors electrolítics i canvieu-los). 
• Marqueu tots els terminals no connectats adequadament. Editeu el component i inseriu 

una nova propietat ‘No Connect’ en dispositius amb pins ocults que no s’utilitzen. 
• Executeu un DRC i corregiu els errors 
 

2. Prepareu un contorn per la vostra PCB amb el Wizard del PCB Editor (New Board Wizard) 
 

• Creeu un directori allegro dintre de la carpeta del projecte en qüestió. 
• Creeu un contorn per la PCB. El ‘wizard’ és més fàcil d’utilitzar i us estalviarà temps 

en la creació del contorn un contorn i les regles de disseny. Configureu les opcions 
(nombre de capes, mides, etc) d’acord als requeriments del vostre disseny. Feu que la 
grandària de la PCB sigui una mica generosa. Sempre esteu a temps de reduir-la 
desprès.  

 
3. Genereu la netlist del disseny a Capture. Comproveu que els warnings no tenen res a veure amb 

la realització posterior de la PCB o, en cas contrari, els haureu de tenir en compte com a errors 
que us afecten exclusivament a vosaltres. 

 
4. Amb el PCB Editor, inseriu els components a la PCB 

 
• Utilitzeu una distribució que redueixi el creuament de ratnests tant com sigui possible. 

En aquest sentit, modifiqueu la posició i orientació dels footprints. Aquest pas és crític 
per aconseguir un traçat de pistes òptim. Fins i tot us pot estalviar la capa de TOP o 
BOTTOM (en cas de treballar amb components de muntatge superficial). 

• Inseriu forats per l’assemblatge a una capça metàl·lica. 
• Configureu sempre una amplada més gran per les pistes d’alimentació i potència. 

Facilita la circulació d’electrons per les pistes i redueix el soroll de commutació, el 
qual, pot afectar a dispositius de control digital. 

• Executeu el DRC i corregiu els errors. 
 

5. Traceu les pistes a la PCB 
 

• És millor utilitzar el traçat manual per dissenys senzills (aquest és el cas de la majoria 
de circuits que realitzeu durant la carrera). 

 35



• Si teniu que utilitzar l’enrutador automàtic, en primer lloc proveu amb un traçat d’una 
sola cara i verifiqueu si el percentatge de traçat ha estat del 100%. 

• Si són poques les pistes que no s’han pogut traçar automàticament, traceu-les 
manualment i inseriu vies en els llocs que siguin més adient. Utilitzeu fils de connexió 
per la cara superior enlloc de sol·licitar una PCB de doble cara. 

• Si necessiteu una PCB de doble cara, comproveu els resultats del enrutador automàtic 
cuidadosament i mireu de situar les vies a una distància suficient dels components i 
connectors de cara a facilitar la soldadura. 

• Depureu el disseny. Al PCB Editor o SPECCTRA 
 
6. Inseriu text a la PCB per identificar la PCB i els punts de connexió rellevants. 
 
7. Imprimiu les màscares per cadascuna de les capes del vostre disseny. Pel procés de gravació  

ena la PCB heu d’utilitzar paper transparent. 
 

• Si disposeu d’una impressora d’alta resolució podeu imprimir directament el disseny en 
una làmina transparent. 

• En cas contrari, imprimiu el disseny en un paper A4 normal i corrent i desprès feu una o 
dues fotocopies en paper transparent. 

• No us oblideu d’activar la casella Mirror per la capa de  TOP. 
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A On es pot aprendre més 
 
La documentació on-line que hi ha a la web de Cadence està poc organitzada. És impossible buscar més 
d’un fitxer a la vegada, la qual cosa fa extremadament difícil trobar com solucionar un problema 
determinat abans de conèixer la resposta per mitjà dels diferents ‘foros’ (oficials o no oficials) que hi ha a 
Internet. Els documents d’ajuda que hi ha a la web de Cadence no són més que versions on-line dels 
manuals en ‘pdf’ del directori d’instal·lació del programari. N’hi han aproximadament un centenar d’ells. 
Malauradament, el nom dels fitxers és poc entenedor la qual cosa fa difícil localitzar quin és el document 
precís que s’ha de consultar davant un problema determinat, a més, el navegador de documents que hi ha 
incorporat només està preparat per treballar amb Unix. Aquí teniu una mena de guia dels documents ‘pdf’ 
més útils (amb els noms dels fitxers indicats entre parèntesi). S’ha de destacar que la documentació no 
acaba de ser del tot consistent amb el PCB Editor ja que com s’ha comentat és una versió reduïda del 
paquet Allegro. 
 

• El document OrCAD Flow Tutorial (flowtut) descriu el procés complet de captura, simulació i 
disseny de la PCB a un nivell general i bàsic. Inclou algunes tècniques que no s’han comentat en 
aquest document. Com per exemple: el disseny jeràrquic Top_Down i Bottom-Up. 

 
•  OrCAD Capture User’s Guide (cap_ug) inclou un capítol bastant rellevant Using Capture with 

PCB Editor que inclou aspectes puntuals del disseny com, per exemple, l’assignació de la 
propietat No connect als components. 

 
• PSpice User’s Guide (pspug) descriu la simulació i l’anàlisi. 

 
• El Allegro PCB Editor User Guide (algromast) és, potser, el conjunt de documents més 

importants que hi ha per aquesta part del programari, però és tan llarg que s’ha dividit en 12 
documents més petits, dels quals, els nou següents són els més rellevants: 

 
1. Getting Started with Physical Design (algrostart). Pot ser el més útil de tots per aprendre 

com utilitzar l’Allegro, inclús millor que el propi tutorial (algrotutorial) 
 
2. Defining and Developing Libraries (algrolibdev). En la seva major part, dispositius, 

símbols, padstacks i keep outs; però també inclou el desenvolupament de arxius de 
tecnologia de components. 

 
3. Transferring Logic Design Data (algrologic). Tot i el seu nom, serveix per importar 

dissenys des de Capture o aplicacions similars, incloent components analògics. 
 

4. Preparing the Layout (algrolay). Aquest document tracta els aspectes de cross-section de la 
PCB, límit de traçat de pistes i la distribució dels components (keepin i keepout) i com donar 
formes determinades a les pistes. 

 
5. Creating Design Rules (algrodesrls). Un que he obert molt poc. 

 
6. Placing the Elements (algroplace). Amb contingut una mica avançat sobre el tema de 

distribució de components a la PCB. 
 

7. Routing the Design (algroroute). Descriu diferents estratègies pel traçat de pistes tant 
manual com automàtic, i tracta el tema de fanouts, que no he mencionat en aquest document. 

 
8. Completing the Design (algrodescmp). Un altre que he obert molt poc. 

 
9. Preparing Manufacturing Data (algroman). Tracta la part final del disseny i els passos 

previs que s’han de realitzar abans d’enviar el disseny a una empresa de servei de producció 
de PCB’s comercial (com 2CI a Catalunya) – silkscreen, artwork (arxius Gerber) i els 
aurxius per la perforació. 

 
És probable que també necessiteu Allegro Constraint Manager User Guide (cmug). Per altra 
banda, el document Allegro PCB Editor Tutorial (algrotutorial) es centra només en la utilització 
de l’entorn i no tracta cap tema sobre el disseny de layout. 
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• Els aspectes més avançats sobre el traçat de pistes, tant pel mètode manual com automàtic, es 

troben explicats en el document Autorouting with Allegro PCB Editor Tutorial (aleg_spec_tut). 
El document Allegro PCB Router Tutorial (sptut) tracta el tema d’enrutament de pistes dintre de 
SPECCTRA. El manual complet d’aquest enrutador el el Allegro PCB Router User Guide (spug) 

 
• Si us heu habituat a treballar amb la finestra de comandes del PCB Editor existeix un document 

per grup, segons la lletra inicial. Així, l’arxiu (acoms) conté la descripció de totes les comandes 
que comencen per A i  (zcoms) totes les que comencen per Z. Alguns noms no són del tot obvis. 
En aquest cas, us recomano que mireu Allegro PCB and Package Physical Layout Command 
Reference (cmdrefmast). Per exemple, la comanda per crear una nova PCB amb el ‘wizard’ és L 
(que vol dir Layout wizard) la qual cosa dona lloc a confusió. Les comandes que es representen a 
la figura 22 s’han extret d’aquest manual. 

 
 

 
 

Figura 22. la barra d’eines del PCB Editor. Les comandes han estat obtingudes del document Allegro 
PCB and Package Physical Layout Command Reference. No tots els botons que aquí apareixen es troben 
en la versió del PCB Editor de l’Escola i d’altres implementen funcions que no s’han descrit en aquest 
document. 
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B Consells útils i notes vàries 
 
En aquesta secció he inclòs, a mode de ‘popurri’ algunes operacions que poden resultar útils de cara a 
futurs dissenys que realitzeu pel vostre compte. Tot i que són interessants, els he considerat bastant 
específiques com per incloure’ls dintre de les seccions principals d’aquest manual (que ja de per si mateix 
és bastant complet) 
 
B.1 Modes de treball 
 
No he comentat gens aquest tema degut a que he cregut més important i prioritari començar a provar el 
programari que no pas realitzar una lectura extensa sobre la ‘teoria’ del funcionament del mateix. Però 
sembla ser que el PCB Editor es pot utilitzar de dues maneres (consulteu la pàgina 23 del document 
Getting Started with Physical Design per obtenir informació més precisa). 
 

• ‘Menu-driven editing mode’ or ‘verb-noun use model’. En aquest, en primer lloc es 
selecciona la comanda (per mitjà de la barra o es seves icones) i després l’element sobre el qual 
s’hauria de realitzar l’operació escollida. 

 
• ‘Pre-selection mode’ or ‘noun_use model’. En aquest cas, primer es selecciona l’element i tot 

seguit s’executa una de les operacions disponibles a la llista desplegable del menú contextual 
(botó dret del ratolí). 

 
El primer d’ells és una mica incòmode d’utilitzar però permet veure fàcilment el resultat de l’operació 
després de ser realitzada. Per posar un exemple, si escolliu Add connect del menú de la barra d’eines, el 
panell Find selecciona automàticament els pins, vies, etc – en definitiva, tots aquells objectes en els que 
es pot realitzar una connexió. El panell Options mostra les capes corresponents al traçat i les opcions per 
modificar els amples de pistes o els angles de l’orientació. En canvi, si es selecciona la comanda Move 
les opcions que apareixen en aquests panells són unes altres. 
 
El segon mode és més pràctic quan es té un coneixement més ampli sobre les operacions que es realitzen i 
es vol realitzar un conjunt d’operacions seguides sobre un mateix element. Tot i això, són moltes les 
combinacions d’operacions possibles que no totes elles tenen cabuda al menú contextual. Per aquesta raó, 
el PCB Editor disposa de dos modes d’aplicació addicionals (Application modes) que es seleccionen a la 
barra d’eines en Setup > Application Mode o a través del botó corresponent. Aquest són: 
 

• General Edit (GEN). Pensat per ordenar els components i realitzar les connexions. 
 
• Etch Edit (EE).- Per editar les pistes que han estat traçades. 

 
La part inferior dreta de la barra d’estat mostra en tot moment quin és el mode que actiu. Les comandes 
del menú contextual depenen segons l’element seleccionat en cada moment. Per tant, es possible que 
calgui ajustar abans el panell de control Find per poder seleccionar elements específics i realitzar les 
operacions corresponents. Per exemple, un pin per l’operació Add Connect.  
 
Altres versions de Allegro incorporen un tercer mode anomenat Flow Panning i pròximament 
s’incorporarà un nou mode per al Placement. Per sortir del mode en que esteu treballant i tornar al mode 
d’edició mitjançant menús (Menu-driven mode) heu de seleccionar Setup > Application Mode > 
None. En aquest cas, el panell Find queda desactivat i no es mostren els menús contextuals. Per altra 
banda, si us trobeu amb la situació en la que sembli que el PCB Editor no respongui a determinades 
comandes és bastant probable que no tingui cap mode d’aplicació seleccionat. 
 
Per si no hi ha prou amb això, a més hi han accions ràpides (shortcuts) que s’executen instantàniament 
per defecte quan seleccioneu un objecte amb el ratolí i l’arrossegueu. Per exemple, en el mode General 
Edit: 
 

• Quan s’arrossega un símbol, text o via es produeix un desplaçament de l’element en qüestió. 
 
• Si arrossegueu qualsevol d’aquest elements amb la tecla Ctrl activada, llavors, l’element en 

qüestió es duplica. 
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• Amb la tecla Shift  es gira l’element. 

 
De manera similar, en el mode d’edició de pista (Etch Edit): 
 

• Quan s’arrossega una pista (cline) amb el ratolí, aquesta es desplaça segons sigui el moviment 
corresponent. 

 
• Fent ‘doble-click’ sobre un pin o via insereix una nova connexió 

 
Amb això ja tindria que ser més que suficient, de moment! 
 
B.2 Regles de disseny: amplada de pistes 
 
Les regles de disseny que s’han indicat en aquest manual no permeten traçar pistes entre els pads d’un 
circuit integrat. En general, això facilita la soldadura però dificulta el traçat de les pistes. Si voleu que les 
pistes passin entre els pins dels circuits integrats heu de reduir el valor de Minimum line to pad 
spacing a 0.3mm com a mínim al Wizard. Si us trobeu que ja heu encetat un disseny i voleu habilitar 
aquesta opció, llavors heu d’anar a Setup > Constraint > Spacing... i a la finestra Constraint Manager 
seleccioneu Spacing Constraint Set > All layers, i canvieu els valors de 0.5 a 0.3mm. No obstant, 
recordeu que després haureu d’anar amb cura en les soldadures. 
 
Un altre utilitat que pot ser important consisteix en canviar l’amplada de pista en una part del traçat, 
especialment si són primes, i hi ha un alt risc de que el procés d’extracció de coure danyi, sobretot, les 
que són llargues i estan separades de la resta. Utilitzeu, al menys una amplada de 0.5mm. Podeu canviar 
l’amplada amb el panell de control Options o bé per mitjà del menú contextual. 
 
B.3 Plans conductors (o de massa) 
 
De vegades, també es necessita poder omplir les zones no utilitzades de les capes del traçat amb plans 
conductors de coure per proporcionar apantallament i permetre la reducció de la diafonia en punts del 
circuit. En Allegro aquesta operació es realitza amb l’opció dynamic etch shape i el procediment per 
generar aquests plans estan àmpliament descrits al document Preparing for Layout (tot i que les 
instruccions no són del tot consistents amb l’OrCAD PCB Editor). En el procediment, utilitzaré el 
generador de so que tot just acabem de dissenyar: 
 

1. Seleccioneu Shape > Global Dynamic Params... de la barra d’eines principal per 
configurar en primer lloc els paràmetres. Hi han vàries pestanyes: 

 
• Shape fill. Incrementeu els valors de Line width i Spacing de 0.125 a 0.5mm, que és 

un valor consistent amb les regles de disseny que s’han configurat prèviament. El 
contorn (Border Width) canvia automàticament a 0.5mm. Utilitzeu el valor que hi ha 
per defecte a Xhatch Style (Hori_Vert). 

 
• Void Controls. Configureu el format per al fitxers Gerber (artwork) si ho necessiteu 

 
• Clearances. Augmenteu els valors a 0.5mm 

 
2. Seleccioneu Shape > Rectangular de la barra d’eines i comproveu les opcions al panell de 

control Options. El pla hauria d’estar situat a la capa BOTTOM (Top Etch Layer) , 
seleccioneu el valor de Dynamic Cooper en la propietat Shape Fill i assigneu-lo al 
terminal de massa seleccionant GND a la casella Assign net name. 

 
Nota: L’opció Dynamic Cooper és millor que no pas Static Solid. En aquest últim el PCB 
Editor fixa el contorn d’aquest pla i no permet modificacions. En l’altre cas, en canvi, la 
forma s’adapta si realitzeu modificacions en les pistes. 

 
3. Dibuixeu un rectangle que cobreixi tota la PCB. No us preocupeu massa de les dimensions, 

ja que s’ajustarà automàticament als valors de keepin que estiguin configurats. 
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La figura 23 mostra com queden ara les màscares del circuit generador de so amb el pla de massa 
distribuït per la capa de ‘Bottom’. Normalment es deixa una petita àrea buida al voltant dels terminals que 
no es connecten amb el pla. Aquesta regió s’anomena antipad.  
 
Un altre configuració possible, per distribuir el pla de massa, i que no s’ha utilitzat en aquest cas, seria la 
de deixar una zona buida de coure al voltant dels terminals de massa amb traces petites que garanteixen la 
seva connexió. Aquestes regions buides reben el nom de thermal reliefs. La raó principal per la qual a 
vegades s’inclou és degut a que el coure, a més de transportar l’electricitat, és també conductor de calor. 
Terminals coberts amb un àrea gran de coure tendeixen a refredar-se molt ràpidament desprès de la 
corresponent soldadura en comparació amb pads de pistes de senyal. Quan la soldadura es realitza 
automàticament, això pot ser un problema ja que en aquest procés tots els terminals s’escalfen i refreden 
de manera simultània i uniforme. Això s’evita deixant aquestes àrees. No obstant, això no és cap 
impediment en la soldadura manual, on la solució passa per escalfar el pad més del compte. 
 

 
a)      b) 

 
Figura 23.- Màscara del generador de so amb un pla de coure compacte assignat al terminal de massa. 
Hem vaig oblidar d’incloure els forats. 
 
Pel que he pogut esbrinar, en el PCB Editor les formes dinàmiques generen àrees totalment cobertes per 
coure. També podeu especificar àrees amb un contingut parcial en forma de reixa (cross-hatched) o 
qualsevol altre patró però, en aquest cas, perdreu el caràcter dinàmic que s’hagi configurat prèviament. Si 
preferiu aquesta opció, doncs, la distribució hauria de realitzar-se al final del disseny seguint els següents 
passos: 
 

1. Seleccioneu Shape > Select Shape or Void a la barra d’eines i seleccioneu el pla de massa 
que heu creat abans. 

 
2. Amb el botó dret del ratolí escolliu Parameters... del menú contextual. A la pestanya 

Shape fill canvieu l’opció a la casella Fill Style per un altre que no presenti una 
representació compacta. Al realitzar aquest canvi algunes de les propietats dinàmiques 
configurades prèviament s’hereten. 

 
La figura 24 mostra el resultat per l’opció hori_vert. Ara, aquesta àrea és estàtica i no s’adaptarà a les 
modificacions que realitzeu al desplaçar les pistes. 
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Figura 24.- Màscara del generador de amb un pla de massa en forma de reixa. En aquests cas les pistes de 
massa són visibles. 
 
B.4 Seqüència alternativa del disseny 
 
Si no us agrada la idea d’encetar un nou disseny amb el wizard podeu seguir el següent procediment (és 
més laboriós però dona una mica més de control sobre les accions que realitzeu): 
 

1. Envieu el netlist de Capture al PCB Editor sense especificar l’arxiu amb la PCB. Deixeu en 
blanc l’opció Input Board File a la finestra Create Netlist (consulteu la secció 4.5 del 
manual). 

 
2. Al PCB Editor, seleccioneu Setup > Outlines > Board Outline per definir el contorn i les 

distàncies mínimes de traçat i encapsulat (route i Package keepin).  Aquestes opcions poden 
modificar-se més endavant. 

 
3.  Seleciconeu Setup > Cross-section el nombre de capes de traçat així com els seus noms. 

Per defecte el nombre de capes es de dos, que és l’habitual en la majoria de casos. 
 

4. Configureu el ‘grid’ a Setup > Grids. Us recomano 2.5mm per les capes que no són de 
traçat (non-etch) i 0.625mm per les capes de traçat (etch). 

 
5. Definiu les amplades de pista a Setup > Constraints > Physical i les separacions entre 

elles a Setup > Constraints > Spaces. 
 

6. En aquest punt, es convenient modificar algunes opcions de configuració de la visualització, 
com per exemple els forats dels pads o les ratnests. Seleccioneu Setup > parameters > 
Design Parameters > Display i activeu les caselles corresponents. 

 
B.5 Connexions d’alimentació ocultes 
 
Per defecte, el PCB Editor amaga les ratnests corresponents a l’alimentació dels circuits integrats que la 
tenen definida internament. Això resulta molt poc útil. Malauradament, existeixen diversos mecanismes 
per amagar aquest tipus de connexions i, per tant, les tècniques que s’han d’aplicar per tornar-les a 
visualitzar són diferents en cada cas. Probablement creieu que seleccionant Setup > Design > Show 
Rats > All obtindreu el resultat esperat, però això no és cert. El mètode més simple és el següent: 
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1. Seleccioneu Edit > Net Properties... i a la finestra del Constraint Manager seleccioneu 
Net i General Properties. 

 
2. Hi ha una columna anomenada No Rat i el valor a les files on hi ha VCC i GND, 

probablement, està a On. Canvieu aquestes opcions a Clear. 
 

3. Si sortiu de la finestra, les connexions de VCC i GND haurien d’aparèixer. 
 
Si tot i això el mètode no ha funcionat, o els terminals afectats ara apareixen emmarcats amb una X, aquí 
teniu un altre mètode: 
 

1. Seleccioneu Edit > Net Properties... i a la finestra del Constraint Manager seleccioneu 
Net i General Properties. 

 
2. Esborreu tots els valors de la columna etiquetada com a Voltage. Aquests valors 

corresponen als valors de tensió en DC i, per tant, també afecten a l’alimentació. 
 

3. Si sortiu de la finestra, les connexions de VCC i GND haurien d’aparèixer. 
 
Si això tampoc funciona, aquest el mètode final que he utilitzat és el següent: 
 

1. Seleccioneu les connexions que no apareixen (potser us sona estrany però no ho és del tot). 
Seleccioneu l’opció Net al panell de control Find i desplaceu el cursor sobre el terminal 
desconnectat (amb això es seleccionen les connexions i es mostren el seus nom). 

 
2. Amb el botó dret seleccioneu Property Edit. S’obriran dos quadres de diàleg: Edit 

Property i Show Properties. 
 

3. La llista que hi ha a la dreta del quadre Edit Property hauria de mostrar la propietat 
Ratsnet_Schedule i el seu valor, probablement, és POWER_AND_GROUND. Aactiveu 
la casella Delete per eliminar aquesta propietat. Feu el mateix amb la propietat Voltage en 
cas de que existeixi. 

 
4. Seleccioneu Apply. La connexió hauria d’aparèixer i accepteu a Ok per tancar la finestra. 

 
B.6 Consells varis per al PCB Editor 
 

• Sembla ser que no hi ha cap comanda Unroute Board dintre del PCB Editor, que seria d’utilitat 
en cas de que realitzeu un desastre absolut del traçat de la PCB. Una possible solució seria tornar 
a carregar el disseny (assumint que l’heu guardat prèviament al traçat). Alternativament, proveu 
amb el següent: 

 
1. Obriu el panell de control Find i seleccioneu únicament Nets 
 
2. Arrossegueu el cursor a través de tolt el disseny i seleccioneu totes les pistes. 

 
3. Quan acabeu escolliu Ripup Etch al menú contextual que s’obre mitjançant el botó 

dret del ratolí. 
 
• No he comentat com generar els arxius associats amb la producció automatitzada de la PCB: 

Gerber, etc. La raó principal és que les opcions de configuració varien segons els requeriments 
de l’empresa que és qui finalment fabrica la PCB. Consulteu el document Preparing 
Manufacturing Data per tenir més informació al respecte. 

 
• Tampoc he explicat com incloure elements mecànics a la PCB, com ara els forats necessaris per 

l‘assemblatge a una capsa metàl·lica. Això es pot realitzar el menú Place > Manually... i 
seleccionant l’opció Mechanical simbols de les opcions de la llista. Abans però, en la pestanya 
Advanced Settings activeu la casella Library ja que aquests no es troben a la base de dades 
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que s’ha importat des de Capture. Consulteu la secció Adding Mounting Holes en el document 
OrCAD Flow Tutorial. 

 
• Seria ideal si en l’esquema és poguessin representar elements virtuals com fonts d’alimentació 

per la simulació i els connectors per la PCB física. Malauradament, això no és pot realitzar sense 
editar i modificar les propietats adequades que tenen els símbols. Per exemple, alguns d’ells 
tenen etiquetat els pins amb el valor 0, i que el PCB Editor no reconeix. Per altra banda, moltes 
llibreries tenen components amb els terminals numerats amb lletres (com els condensadors 
electrolítics) i d’altres ni tan sols tenen els terminals numerats. Eviteu utilitzar la llibreria oldlib 
que contenen símbols i models obsolets però que, pot ser, trobeu oportú utilitzar quan no hi ha 
alternativa. 

 
• Trobo bastant apropiat l’ajustament de ‘grid’ que el ‘wizard’ utilitza per defecte. Seleccioneu 

Setup > Grids... de la barra principal d’eines i canvieu per a non-etch a 2.5mm i 0.625mm per 
etch. Deixeu la resta de caselles a 0.625mm. 

 
• Per defecte, les ratsnets tenen configurada la propietat jogged la qual cosa significa que es 

representen amb traces discontínues. Personalment prefereixo les línies contínues. Si penseu el 
mateix que jo, seleccioneu Setup > Design Parameters... de la barra principal per obri el editor 
Design Parameter. Seleccioneu la pestanya Display i canvieu la propietat rastnest Geometry 
a Straight. 

 
• Existeixen dos classes de arxiu de ‘disseny’ amb la mateixa extensió ‘*.dsn’ però que s’utilitzen 

per coses totalment diferents. 
 

- Capture utilitza un arxiu de disseny per emmagatzemar la base de dades (Windows l’anomena 
com a Data Source Name 

- El PCB Editor utilitza un arxiu de disseny per exportar la placa al enrutador automàtic. 
 
No us confoneu amb ells! Aquesta és la raó per la que es genera un altre subdirectori anomenat 
allegro  dintre de la carpeta del projecte 
 

• Per la distribució de components, a la secció 5.2 primer he indicat de situar els components a la 
PCB automàticament amb l’editor de Placement per desprès reordenar-los. Crec que és el 
mètode més fàcil de realitzar aquesta operació, però també podeu girar i donar la volta als 
components, mentre manteniu el editor del Placement obert, utilitzant el botò dret del ratolí. 
Curiosament, la comanda per girar components és Rotate canvia a Spin. 

 
• Al Capture hi ha molta probabilitat d’obtenir missatges d’error si copieu el nom d’un footprint 

directament des d’un document. En aquets sentit, és millor que us acostumeu a seleccionar-lo 
des d’una llibreria. Aquest procediment és laboriós en el PCB Editor (Pot ser hi ha una manera 
millor de realitzar aquesta operació que encara haig de descobrir ja que aquesta mateix 
mecanisme era millor al OrCAD Layout) 

 
1. Escolliu Place > Manually... de la barra d’eines 
 
2. Seleccioneu la pestanya de Advanced Settings i activeu la casella Library a Display 

Definitions. 
 

3. Torneu a la pestanya Placement List i seleccioneu el símbol de Package de la llista que 
necessiteu, el RC400 per exemple. Seleccioneu la casella de l’esquerra d’aquest element per 
visualitzar el seu  footprint a la finestra Quickview per confirmar que realment és el 
component que necessiteu, tot i que no hi han les mides del mateix indicades. 

 
4. Activeu la casella Text d’aquesta finestra per veure el nom del component escrit en text 

normal i corrent. Podeu copiar-lo i enganxar-lo en la casella corresponent de l’editor 
(Property Editor) a OrCAD Capture. 
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5. Sortiu de la finestra de Placement sensa acceptar els canvis realitzats (Cancel) per tal de 
que el PCB Editor no els mantingui. 

 
B.7 Consells a SPECCTRA 
 

• També podeu editar pistes a SPECCTRA enlloc del PCB Editor. Aquesta operació és més 
pràctica i fàcil aquí que no pas en el PCB Editor. A la finestra principal, el botó dret obre la 
finestra INTERACTIVE ROUTING MENU. La funció Move mode és la millor de totes. A 
partir d’aquí podeu seleccionar i moure les pistes i les vies. Es millor realitzar aquest procès 
abans dels retocs finals (spreading i mitring). De fet, moltes de les funcions de distribució de 
components i traçat de pistes del PCB Editor també poden realitzar-se amb SPECCTRA, però no 
tenia ganes d’explicar un altre programari. 

 
• Si exporteu una placa des del PCB Editor traçada total o parcialment, al obrir el disseny a 

SPECCTRA us trobareu que les pistes que s’han importat estan protegides enfront possibles 
modificacions. Seleccioneu Edit > [Un]protect > Wires by Net... o bé (Wires by Layer 
List...) per treure les proteccions. Llavors podreu eliminar les pistes i tornar a traçar la PCB de 
nou. 
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