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المقدمة1

الجودة ضمان مع الكلور متعدد الفينيل ثنائي تخطيط وخدمة األبعاد ثالثية والطباعة اآللي الحاسب باستخدام الطحن مثل أخرى .وخدمات

تصنيع توفير خالل من نهائي منتج إلى رؤاهم تحويل على البرامج صانعي تساعد لألجهزة ابتكار منصة عن عبارة  هي ( )PCBAواحدمصدر من والتسليم

Seeedالمطبوعة الدوائر لوحات وتجميع المطبوعة الدوائر لوحات

هذا خالل التصنيع في الخبرة من كبيراً قدراً لديها تراكمت وقد سنوات 9 من ألكثر الصين في اإللكترونيات صناعة من جزءاً  Seeedكانت لقد

من المزيد مساعدة إلى يهدف والذي  ، Difference" the "Growشركتنا شعار مستوى إلى واالرتقاء واإلنتاج التصميم بين الفجوة سد أجل من الوقت.

الدليل.هذا في التسع السنوات هذه من معرفتنا كل بتلخيص قمنا اإلنتاج ، في منتجاتهم إدخال على األشخاص

الدليل هذا لجعل تعليقات أي نقدر نحن الدليل. هذا في واضحة غير صياغة أو مطبعية أخطاء هناك تكون فقد محترفين ، ناشرين لسنا ألننا نظراً

يرجى للتحسين ، اقتراح لديك كان إذا للمجتمع. اإلمكان قدر مفيدة المعلومات لجعل بانتظام الدليل هذا في الواردة المعلومات بتحديث نقوم معاً. أفضل

اإلنترنت على موقعنا بزيارة قم الكلور ، متعدد الفينيل لثنائي األولية النماذج تصنيع حول المعلومات من لمزيد . fusion@seeed.ccبنا:االتصال

www.seeedstudio.com

والتصميم والتكدس ، الشكل ، مثل المالي دبي سوق نظر وجهة من الكلور متعدد الفينيل ثنائي لتصميم التصميم معلمات المواصفات هذه تحدد

ذلك.إلى وما والطباعة السطحية ، والمعالجة اللحام ، وقناع والثقوب ، واآلثار ، والتخطيط ، اإلئتماني ،

على الحرص تم الدليل ، هذا في األيام. هذه اإلنجليزية المصطلحات مع تقريباً حصري بشكل ألمانيا في المطبوعة الدوائر لوحات صناعة تعمل

موقع على بسهولة األصلية اإلنجليزية النسخة إلى الوصول يمكن ارتباك ، حدوث حالة في اإلمكان. بقدر األلمانية والتسميات المصطلحات استخدام

Studio Seeed  الويب.على

http://www.seeedstudio.com/


PCB Fusionمواصفات انظر 2.

المطلوبةاإلنتاج بيانات 2.1

الدوائر:لوحة خدمة]1[
(مثقاب وملف  ، )ملفلكل واحدة (ميكانيكية طبقة  ، )اختيارية(طباعة طبقة  ، )نحاسيةطبقة لكل (لحام قناع طبقة نحاسية ، طبقة
.)ملفلكل واحد

خدمة نفس  :Manufacturing(  and PCBA )PCBخدمة]2[

PCB +  المواد فاتورةBOM)(
المادة كانت إذا االستنسل نفس من والسفلية العلوية للطبقات الليزر استخدام يمكن اللحام. لصق طبقة   /اللحامقناع االستنسل:خدمة]3[

الطبقتين.كلتا الستيعاب يكفي بما كبيرة الخام

جربرملف 2.2

المختلفة الطبقات ويصف والبرمجيات المطبوعة الدوائر لوحة لصناعة القياسي التنسيق إنه مفتوح. األبعاد ثنائي متجه صورة تنسيق هو جربر تنسيق

مضغوط أرشيف في  Gerberملفات تكون أن يجب والحروف. اللحام قناع اللحام ، قناع النحاس ، طبقات المثال سبيل على مثل المطبوعة الدوائر للوحة

التالية:الملفات لملحقات مطابق  rarملف أو واحد

طبقاتالملفامتداد

BoardName.GTLأعلىنحاسية طبقة

BoardName.GTSأعالهاللحام قناع

BoardName.GTOأعالهالحريرية بالشاشة

BoardName.GBLسفليةنحاسية طبقة

BoardName.GBSأدناهاللحام قناع

BoardName.GBOأدناهالحريرية بالشاشة

حفرTXTالمجلس. اسم

GKO/  BoardName.GMLالدائرةلوحة مخطط

BoardName.GL2طبقات4  ≥مع (2 الداخلية الطبقة(

BoardName.GL3طبقات4  ≥مع (3 الداخلية الطبقة(

األهمية:

.x-274RSبتنسيق جربر بيانات تكون أن يجب 1.

إكسسلون.تنسيق مع الحفر خطة ملف يتوافق أن يجب 2.

الدائرة.لوحة مخطط ملف يوجد أن يجب 3.

المجلد.  /األرشيفنفس في الملفات جميع تكون أن يجب 4.



FR4-TG130لـ الكلور متعدد الفينيل ثنائي مواصفات 2.3
االقتضاءعند  ]مل[مم الوحدات:

تخصيصوصف

ملم10  *10

للوحات واحدة بإنشاء ينُصح نصيحة:

الصغيرةالدوائر

جدوى

الدنيااألبعاد
الكلورمتعدد الفينيل ثنائي أبعاد

مم500  *500القصوىاألبعاد

طبقة16-1المنتجةالطبقات

قطع5طلبلكل الدنيا الكمية
PCBالطلب كمية

قطعة8000طلبلكل القصوى الكمية

4.2 -4.7
الكهربائيالعزل ثابت

5.0- 0.075عازلةمسافة

0.6/  0.8/  1.0/  1.2/  

1.6/  2.0/  2.5/  3.0
طبقات1-2

3.0  /2.5  /2.0  /1.6  /1.2  /1.0  /0.8طبقات4

3.0  /2.5  /2.0  /1.6  /1.2  /1.0طبقات6-8
متوفرة

3.0  /2.5  /2  /1.6  /1.2طبقات10الدائرةلوحة سماكة

3.0  /2.5  /2.0  /1.6طبقة12

3.0  /2.5  /2.0طبقة14

3.0  /2.5طبقة16

متوفرة
أوقية.3 أوقية. 2 أوقية. 1)مربعقدم 1 لكل (نحاسية أوزان

٪10 ±الكلورمتعدد الفينيل ثنائي سمك التسامح

[ميل 6 ميل ، 5 ميل ، 4 أوقية: 1 لكل
]ملم0.15 ملم ، 0.13 ملم ، 0.1

وللعرض األدنى الحد
]مم0.25 [مل 10 أوقية: 2 مقابلالموصالتمن المسافة

]ملم0.4 [مل 15 أونصات: 3 مقابل



الموصل لعرض األدنى الحد

طبقات4 مع (الداخلية للطبقات

)المجالس
مل6 

مل 8  ≥أوقية 1 مقابل

مل 12  ≥أوقية 2 مقابل

ميل15  ≥أوقية 3 مقابل

بين للمسافة األدنى الحد
النحاسيةواألسطح الموصالت

بينمسافة أدنى
فياس

مل12

بين للمسافة األدنى الحد
ملTHT1 2والموصالت الثقوب

]مل6 [مم 0.15  ≥قيد

النحاسسمك
الخارجيةالطبقات

)أوقية2 - أوقية 1 لـ (مم 0.07 - 0.035

النحاسسمك
الداخليةالطبقات

)أوقية0.5 لـ (0.017

لقطر
حفر

ملم6.5 - 0.2

تقصير:

0.35  ≥لألخضر مم 0.32  ≥

األخرىلأللوان مم

:)إضافيةرسوم (الحد
0.13  ≥لألخضر مم 0.10  ≥

األخرىلأللوان مم

للعرضاألدنى الحد
اللحامأقنعة

حفرةنصف قطر
الحافةاتصاالت

ملم0.6األدنىالحد



5 لـ مم 0.45  ≥مل 6 لـ

 ≥مل 4 لـ مم 0.35  ≥مل
مم0.25

BGAوسادة أبعاد

إلىمسافة أدنى
الدائرةلوحة حافة

مم0.3

بينمسافة أدنى
غير ثقب ( NPTHو موصل

)مطلي
]ميل8 [مم 0.2

لـالدنيا األبعاد
الشاشةطباعة

 ]مل23 [مم 0.6  ≥االرتفاع
]مل4 [مم 0.1  ≥الخط عرض

لـارتفاع إلى عرض نسبة أفضل
نص

 :15

اللحامقناع كان إذا

أسود  /أزرق  /أصفر  /أحمر  /أخضر
بيضاءالحريرية الشاشة

الحريريةالشاشة لون

سوداءالشاشة بصمةأبيضاللحام قناع كان إذا

بينمسافة أدنى
الشاشةوطباعة الوسادة

]ميل6 [مم 0.15

مم0.8الطحنفتحة لعرض األدنى الحد

التسامحفتحة
مم0.15  ±)ميكانيكيا(

ملم55  *70األدنىالحد

مم380  *380أقصى
الكلورمتعدد الفينيل ثنائي أبعاد

للخدش
الفرعيةاللوحة من األدنى الحد

بحجم
مم8  *8

الترتيبحسب تختلف

الكلورمتعدد الفينيل ثنائي مواصفات
عمليوم 14 - 3اإلنتاجوقت



الكلورمتعدد الفينيل ثنائي طبقة تراكم 3.

الطبقةبناء 3.1

الخاصة.الطبقات متعددة للوحات الغالب في  "األساسيةاللوحة "عملية تسُتخدم مختلفة. طرق باستخدام الطبقات متعددة اللوحات بناء يمكن]4[

الدوائر.لوحة هيكل 1: الشكل

غير السماكة ذات  "األساسيةاأللواح "تجنب يجب الداخلية. للطبقات أوقية 1 الخارجية ، للطبقات عادة تستخدم النحاس رقائق أوقية 0.5]5[

الداخلية.للطبقات المتماثلة

الزجاجية األلياف حصائر (التقوية مواد سمك االعتبار في يؤخذ أن يجب التناظر. محور عند اإلمكان قدر متناظرة الطبقة بنية تكون أن يجب]6[

الطبقات.وتوزيع النحاس رقائق وسمك المستخدم ، والراتنج  ، ً)مسبقاالمشبعة

هوز

ميل10

أوقية1

ميل12

أوقية1

أوقية1

ميل12

التماثلمحاورأوقية1

ميل10

هوز

متماثل.تصميم 2: الشكل



الكلورمتعدد الفينيل ثنائي أبعاد 4.

إنتاجهايمكن التي الكلور متعدد الفينيل ثنائي أبعاد 4.1

مم.10  *10 لألبعاد األدنى والحد مم ، 500  *500 هي  PCBألبعاد األقصى الحد]7[

.)طبقتينأو لطبقتين فقط (مم 0.6 األدنى والحد مم 3 الكلور متعدد الفينيل ثنائي لسمك األقصى الحد يبلغ]الثامن[

الكلور.متعدد الفينيل ثنائي أبعاد 3: الشكل

.Z/  Y ≤150  =بها الموصى العرض سمك نسبة]9[
.2Y/  X  =بها الموصى والعرض الطول نسبة ]10[
الدائرة.لوحة ثني لتجنب بالتساوي النحاسية الرقائق توزيع يجب مم ، 0.8 عن تقل التي الدائرة لوحة لسماكة بالنسبة ]11[

متقابلين ، وجهين على مم 5 حافة إضافة المستحسن فمن المطلوبة ، الحافة مسافات على الحفاظ من المطبوعة الدوائر لوحات تتمكن لم إذا ]12[

الماكينات.في الحقاً تطويرهما سيتم حيث

ملم5 ≥النقلحافة

النقلاتجاه

للحدود.األدنى الحجم 4: الشكل

التالية:الشروط تستوفي أن ويجب الكلور متعدد الفينيل ثنائي حواف خارج المكونات علب تبرز أال يجب ]13[

مم.5 عن النقل حواف إلى المكون جسم أو اللحام وسادة من المسافة تقل أال يجب-

الخارجية الحافة إلى مم 3 البارزة األجزاء مسافة تكون أن يجب التدفق ، بإعادة اللحام باستثناء باآللة اللحام عمليات لجميع بالنسبة

5.الشكل في موضح هو كما النقل لحافة

-

المتدلي

عناصر

مم3 ≥

المعالجةاتجاه

البارزة.المكونات بين المسافة 5: الشكل

بمقدار أكبر الفرعية واللوحة اللوحة بين الفتحة تكون أن يجب التدفق ، بإعادة اللحام باستثناء باآللة اللحام عمليات لجميع بالنسبة-

6.الشكل انظر المكون. من الجانبين كال على مم 0.5

مم3 ≥

فيالمكون من مم 0.5 بمقدار أكبر الخلوص يكون أن يجبالنقلاتجاه

الفجوة.كن

البارزة.المكونات بين المسافة 6: الشكل



السطحيةالمعالجة 5.

)(HASLالساخن الهواء تسوية 5.1

العمليةمتطلبات 5.1.1

1 هو للوسادات الناتج الطالء الزائد. القصدير إلزالة ساخن مضغوط بهواء تفجيرها ثم السائل القصدير في الدائرة لوحة غمس يتم ]14[

سميكة.ميكرومتر 25 - ميكرومتر

النطاق5.1.2

الطريقة هذه تكون ال السبب ، لهذا للوسادات. الدقيق الشكل على والحفاظ الطالء سمك في التحكم للغاية الصعب من  ، HASLاستخدام عند ]15[

الصدمة تتسبب أن يمكن ذلك ، إلى باإلضافة للغاية. مسطحة ضمادات عادة ًهذه تتطلب حيث الدقيق ، الميل ذات للمكونات عادة ًمناسبة

أقل.أو مم 0.7 بسمك الرقة فائقة لأللواح الطرق بهذه نوصي ال لذلك ، المطبوعة. الدوائر لوحة تشوه في الطالء أثناء تحدث التي الحرارية

)(ENIGالكهربائي غير بالنيكل الغمر الذهب 5.2

العمليةمتطلبات 5.2.1

من االنتهاء بعد األكسدة. لمنع الذهب ثم بالنيكل أوال ًالوسادات طالء فيها يتم سطحية معالجة هو  )(ENIGالكهربائي غير بالنيكل الغمر الذهب ]16[

ميكرومتر.0.23 - ميكرومتر 0.08  )خالصذهب 99.9٪ (الذهبية والطبقة ميكرومتر 5.0 - ميكرومتر 2.5 بسمك النيكل طبقة تكون العملية ،

النطاق5.2.2

الدقيقة.المكونات ذات المطبوعة الدوائر للوحات خاص بشكل مناسبة الطريقة هذه فإن الناتج ، المسطح للسطح نظراً ]17[

)(OSPاللحام لقابلية العضوية الحافظة المواد 5.3
يبلغ ناتج بسمك  Enthoneمن  A-106Cu Plus Entekهو حالياً به نوصي الذي الطالء عضوي. بطالء المكشوفة الوسادات طالء يتم  ، OSPمع ]18[

الدقيقة.المكونات ذات الدوائر لوحات في شائعة الطريقة هذه فإن المسطح ، للسطح نظراً ميكرومتر. 0.5 - ميكرومتر 0.2



PCBAهيكل 6.

جانبي أحد على مختلط ، كليهما أو  ، THTمكونات مع فقط فقط ،  SMDبمكونات الكلور متعدد الفينيل ثنائي مركبات تصميم يمكن ]19[

كالهما.أو الكلور متعدد الفينيل ثنائي

واحدجانب من  SMTتجميع

واحدجانب من المختلط التجمع

الوجهينعلى  SMTتجميع

الموجةلحام مختلط تجميع

المختلفة.التجميع أنواع 7: الشكل



النحاسموصل تصميم 7.

والتوصياتوالتباعد الموصل عرض 7.1

في يرد الموصالت. عليها تعمل التي والطبقة النحاسية الطبقة سمك على اعتماداً الموصالت بين والمسافات التتبع عرض يختلف ]20[

المختلفة.النحاس لسماكات والداخلية الخارجية الطبقتين على والمسافات المسار لعرض األدنى الحد 1 الجدول

والمسافات.الموصل عرض من األدنى الحد 1: الجدول

والخارجية الطبقة موصل عرضأ

)مل(المسافة
والتباعدالداخلية الطبقة موصل عرض

)اميال(
)أوقية(النحاس سماكة

146

266

6الثامن3

8.الشكل من والوسادة التتبع بين المسافة مالحظة يجب الخارجية ، للطبقات بالنسبة ]21[

ميل2  ≥ميل2  ≥

والتتبع.الوسادة بين بها الموصى المسافة 8: الشكل

مل.20 من أكبر اللوحة حافة إلى الطبقات جميع على النحاسية والوسادات الخارجية الطبقات على الموصالت من المسافة تكون أن يجب ]22[

.)الحراريالمشتت مثل (معدني مكون حول مم 1.5 و تحت المنطقة في نواقل أي هناك يكون أال يجب ]23[

ملم1.5
ملم1.5

المغلفة.المعدنية للمكونات الخلوص 9: الشكل

2.الجدول في المطلية غير الثقوب إلى الموصالت من المسافات تلخيص تم ]24[

)المطليةغير الثقوب ( NPTHوحافة الموصالت بين بها الموصى المسافات 2: الجدول

الحفرةحافة إلى الموصل من المسافةالحفرةحجم

ثقبتصميم تصاعد انظرالجبلفي غار
NPTH 80<مل

مل8 تصاعدثقب يوجد ال

ثقبتصميم تصاعد انظرالجبلفي غار
ميال NPTH <120<ميال 80

مل12تصاعدثقب يوجد ال

ثقبتصميم تصاعد انظرالجبلفي غار
>120NPTH مل

ميل16تصاعدثقب يوجد ال



االتصاالتلتتبع اللحام لوحة 7.2

متماثلة.وآثارها اللحام وسادات وصالت تظل أن يجب ]25[

متماثل

أثر

متوازنغير

أثر

متوازنةوغير متوازنة آثار 9: الشكل

الوساداتعبر تمر وأال الوسادة منتصف من الموصالت تبدأ أن يجب ]26[

الوسادةخالل من الرأس يمر

الساللمبدء أوضاع 10: الشكل

الوسادةولوحة للموصل ضعيفة محاذاة 11: الشكل

كما اللوحة عرض إلى اللوحة أمام الخط عرض تقليل يجب ذلك ، من بدال ًالوسادة. عبور للموصل ينبغي فال الوسادة ، من أعرض الموصل كان إذا ]27[

بين مباشرة التوصيل آثار تعمل أن ينبغي فال الملعب ، دقيق لجهاز المجاورة المسامير توصيل المقرر من كان إذا 12. الشكل في موضح هو

13.الشكل في موضح هو كما  )أسفلأو أعلى إما (الوسادات صف خارج ولكن الوسادات ،



أوسعبمسار وسادة توصيل 12: الشكل

الميلدقيقة بمكونات الوسادات توصيل 13: الشكل

قوي.وسادة إلى موصل توصيل لضمان 14 الشكل في الواردة بالتصميمات يوصى ]28[

الجلبمفتاحالزاويةدخولشرائح

والثقوب.اآلثار بين الروابط 14: الشكل

النحاسيةاألسطح 7.3

مناطق باستخدام يوصى متساو ٍ، غير متقابلتين طبقتين بين النحاسي التوزيع كان أو الطبقة نفس على متساو غير بشكل موزعة اآلثار كانت إذا ]29[

ذلك.عن للتعويض منقطة نحاسية

النحاسي التوزيع لضمان الفارغة المناطق في النحاس حشوة استخدام فيمكن النحاس ، بدون الدائرة لوحة من كبيرة مساحة هناك كانت إذا ]30[

المتساوي.

النحاسيةللمناطق تقريباً مل 25  ×مل 25 بحجم شبكة باستخدام نوصي ]31[



واحدمقاس

مستطيل:

مل25  ×25

المفروزة.النحاس منطقة 15: الشكل



اللحيمقناع تصميم 8.

لآلثاراللحام قناع تصميم 8.1

اللحام.مقاومة من خالية بها االحتفاظ أيضاً يمكن للتطبيق ، األمر لزم إذا ذلك ، ومع اللحام. بمقاومة الموصل مسارات تغطية يتم عادة ]32[

للثقوباللحام قناع تصميم 8.2

)فيا(مطلي خالل من فتحات 8.2.1

نفسها.الحفرة قطر هو  Dحيث  ، mils  5+ Dهي الصيغة . )16الشكل انظر (الجانبين كال على اللحام مقاومة من جزئياً خالية فيا تبقى أن يجب ]33[

ميل5 +د
اللحامقناع

د

للفتحات.اللحام قناع 16: الشكل

المساميروفتحات التثبيت 8.3

الفتحة.مركز جانبي على مللي  D +6 فتحة بقطر اللحام قناع في الموجودة الفتحة تكون أن يجب بالمعدن ، المطلية للفتحات بالنسبة ]34[

ميل6 +د

د

بالمعدن.مطلية تركيب فتحة 17: الشكل

المسمار.رأس من أكبر اللحام قناع في الموجودة الفتحة تكون أن يجب المطلية ، غير للفتحات بالنسبة ]35[

د

المسمارلرأس المطلوب القطر  ≥د

مطلية.غير تركيب فتحة 18: الشكل

19.الشكل في الموضحة باألبعاد  Aالنوع من بالثقوب الخاص اللحام قناع يفي أن يجب ]36[



ميل5 +د

أي
د

أعلى

المسماررأس قطر ≥د

األسفل

أالنوع من تركيب فتحة في فتحة

األدواتثقوب 8.3.1

20.الشكل انظر الفتحة. قطر هو  Dيكون حيث للفتحة ، المركز متحدة مل  D +10 اللحام قناع فتحة يكون أن يجب المطلية ، غير للفتحات بالنسبة ]37[

ميل10 +د

د

المطلية.غير للفتحات اللحام قناع فتحة 20: الشكل

ومغطاةمدفونة فيا 8.3.2

اللحام.قناع من خالية المدفونة األجزاء تبقى أن يجب ال ]38[

مم ، 1.00 من أقل سنون تباعد مع  CPSأو  BGAمكونات على تحتوي والتي الموجي اللحام طريق عن معالجتها يتم التي الدوائر للوحات بالنسبة ]39[

الغرض.لهذا الفتحات تغطية يجب

تكون وأن مللي 32 الوسادة قطر يكون أن يجب 21. الشكل في موضح هو كما االختبار نقاط بإخراج يوصى  ، BGAجهاز تحت اختبار نقطة وضع عند ]40[

مللي.40 اللحام قناع في الفتحة

.BGAاختبار وسادة 21: الشكل

منأكبر  BGAلمكونات الدبوس تباعد وكان الموجي اللحام طريق عن  PCBمعالجة تتم لم إذا ]41[

يجب العلوي ، الجانب في اختبار. كنقطة  BGAفتحات استخدام يمكن ذلك ، إلى باإلضافة الفتحات. تغطية الضروري من ليس مم ، 1.00

.]40[النقطة في كما السفلي الجزء على اختبار إجراء يجب للفتحة. قطر أكبر من ميل 5 بمقدار أكبر اللحام قناع في الموجودة الفتحة تكون أن

اللحاملمنصات اللحام قناع 8.4

22.الشكل في موضح هو كما نحاسية وسادات على الموجود اللحام قناع تصميم يجب ]42[

جندىوسادةلحامغير وسادة

نحاسية.وسادات على اللحام قناع 22: الشكل



6 اللحام قناع في الموجودة الفتحات تكون أن يجب اللحام ، قناع لتباعد محدودة دقة إنتاج فقط يمكنها  PCBلـ المصنعة الشركات ألن نظراً ]43[

اللحامبقناع اللحام وسادة من أكبر  )وسادةجانب كل على مللي 3 (مللي

الثقوب.خالل من والطالء الوسادات بين اللحام قناع وضع يجب اللحام ، وجسور القصيرة الجسور لمنع األرض من ميل 3

مل3 =أ

مستطيلي

الواح

عبرأ

أ

أ
أ

مستديرةوسادة

المختلفة.النحاسية للوسادات اللحام قناع تصميم 23: الشكل

ويمكن واحدة لحام قناع فتحة الوسادة حواف بين مل 10 عن تقل التي أو  )مل20 (مم 0.5 عن طولها يقل التي  SMDوسادات مجموعات تتطلب ال ]44[

24.الشكل انظر كمجموعة. مكشوفة تركها

ب

ميلز10  ≤بأومم 0.5  ≤أ

الميل.دقيقة مكونات على اللحام إيقاف قضبان 24: الشكل

الحراري.المشتت تالمس لنقاط اللحام قناع في فتحة توفير يجب ]45[

الجسرتوقف الذهب إصبع جسر 8.5

أن يجب اللحام. مقاومة من تماماً خالية  )الذهبيةاألصابع (الذهبية التالمس نقاط على الموجودة النحاسية الوسادات تبقى أن يجب ]46[

حافة على خالية اللوحة حافة خارج الواقعة المنطقة تظل أن يجب ذلك ، إلى باإلضافة باللوحة. اآلثار تلتقي حيث اللحام قناع ينتهي

25.الشكل انظر السفلي. الجانب في اللوحة

الوسادةمع األثر يلتقي حيث ورنيش نهاية

المجلسركن

المنفعةحافة

اللوحةحجم نهاية بعد الورنيش من خالية منطقة

الذهبية.التالمس نقاط على اللحام إيقاف شريط 25: الشكل



طباعةتصميم 9.

الحريريةبالشاشة تصميم 9.1

عامةتوصيات ]47[

بدون قراءته ليتم يكفي بما كبيراً يكون بحيث مصمم المطبوع النص أن من التأكد يجب مل. 5 عن المطبوع الخط عرض يقل أال يجب-

مل8  :>الطباعةكائنات بين للمسافة به الموصى األدنى الحد . )مل50  :>بهالموصى الحرف ارتفاع (مساعدة

األقل.على أمتار 6 بمسافة متباعدة تكون أن ويجب الوصايا أو اللحام لبادات مع المطبوعة األشياء تتداخل أال يجب

يجب للمتطلبات. وفقاً الطباعة نص محتوى تحديد يمكن العالية ، السكانية الكثافة ذات المطبوعة الدوائر للوحات بالنسبة

أسفل.إلى أعلى من أو اليمين إلى اليسار من فقط النص محاذاة عموماً

-

-

-

الشاشةطباعة محتويات 9.2

أو الباركود ملصقات مربعات أو القطبية معلومات أو التسلسلي الرقم أو اإلصدار أو الدائرة لوحة اسم على الطباعة محتوى يشتمل أن يمكن ]48[

الساكنة.للكهرباء المضاد الملصق مثل مختلفة ملصقات أو المعالجة اتجاه أو للمكونات التفصيلية المخططات أو المتصاعدة الفتحات عالمات

الجزء تسمية يجب ذلك ، إلى باإلضافة مساعدة. أي دون بالعين القراءة سهلة الكتابة تكون أن يجب المقدمة. في اللوحة وإصدار اسم وضع يجب ]49[

.)أسفل ("B"و  )أعلى ("T"بعالمة والسفلي العلوي

:)اختياري(الباركود ]50[
في الشريطية للرموز الطبيعي الوضع يظهر الدائرة. لوحة على بزاوية وليس فقط رأسياً أو أفقياً الشريطي الرمز طباعة يجب-

26الشكل -

ترتيب

بها.الموصى الباركود مواضع 26: الشكل

الحريرية:الشاشة ]51[

وتمييزها.كاف ٍبشكل المواضع وثقوب التثبيت وثقوب المكونات ملصقات تمييز يتم أن يجب-

بالمكونات.والتوجيه والقطبية النصية التسميات تغطية عدم يجب

المطبوعة.الدوائر لوحة على التفصيلي المخطط طباعة يجب  ، )المحوريةاإللكتروليتية المكثفات مثل (أفقياً المركبة للمكونات بالنسبة

-

-

المعالجةاتجاه ]52[

على التعرف يجب الموجي ، اللحام نظام مثل معين ، اتجاه في آالت في معالجتها سيتم التي المطبوعة الدوائر للوحات بالنسبة

.)مطبوعسهم طريق عن المثال سبيل على (المطبوعة الدوائر لوحة على المعالجة اتجاه

الحرارة:تقليل ]53[

على التبريد غرفة مخطط طباعة يجب المكون ، من أكبر حرارياً مبدداً تتطلب التي الكلور متعدد الفينيل ثنائي لمركبات بالنسبة

الكلور.متعدد الفينيل ثنائي

االستاتيكية:التسمية ]54[

الدائرة.لوحة من العلوي الجانب على مثالي بشكل الساكنة للكهرباء المضاد الملصق وضع يجب



والثقوبالحفر 10.

مطليوغير مطلية ثقوب10.1

العامةالفتحات تباعد10.1.1

الثقوبحفر

د

مطليثقوب

د

مل6 

مل12مل12

الخارجيةالطبقة على موصل

الداخليةالطبقة على موصل

الخارجيةالطبقة على موصل
مل6 

الثقوبمسافات 26: الشكل

الفتحة لقطر األدنى الحد يبلغ . )26الشكل انظر (العارية الكلور متعدد الفينيل ثنائي قاعدة مادة في الثقب لقطر األدنى الحد أنه على  Dنحدد هنا ]55[

أصغر.النهائي القطر سيجعل الطالء مم. 0.2 النهائية

البعد هذا يشمل ال المطلية ، للثقوب بالنسبة ال. أم مطلية كانت سواء مل ، 12 عن المتعددة الثقوب حواف بين الدنيا المسافة تقل أال يجب ]56[

الطبقات.بين الطالء مواد تسرب لتجنب خاص بشكل مهم هذا الفعلية. الطالء مادة

الخارجية.الطبقات آثار عن مل 12 عن تقل ال مسافة على الحفاظ يجب المطلية ، للثقوب بالنسبة ]57[

طريق.حافة إلى مل 6 عن تقل ال مسافة الموصل لمسارات يكون أن يجب الداخلية ، الطبقات ذات المطبوعة الدوائر للوحات بالنسبة ]58[

فياتباعد 10.1.2

اللحام.وسادات مع فيا تتداخل أال يجب ]59[

المعدني.الغالف مكونات جميع من األقل على مم 1.5 بعد على فيا تكون أن يجب ]60[

الثقوبتصميم 10.2

التدريباتأنواع 10.2.1

الوظيفة.حسب به الموصى الفتحة تصميم 3: الجدول

ال-
معدنيبرغي

في

ال-
معدني

المسامير

معدنيبرغي
في

التسجيلعالماتالمعدنيةالمساميراللحامعملية

أنوعلحامموجة

جاكتبباكتبجاكتب

باكتبآخر



معكبيرة حفرة

خاللمن مطلي غير صغير

الثقوب
مطليثقبمطليغير ثقب

كبير

الواح

مطليصغير

الثقوب

جاكتبباكتبأنوع

المختلفة.الفتحات أنواع 26: الشكل

المطلوبةالتصاريح 10.2.2

الوظيفة.حسب به الموصى الفتحات تباعد 4: الجدول

المسمارقطر
)مم( )مم(المسمار رأس قطروظيفة

27.1

2.57.6

38.6المساميرفتحات

410.6

512

47.6

2.86برشامثقوب

2.56

/وضع
ذلك.إلى وما األدوات ثقوب

المعدنقطر

* A +التجميع مكون ≤ 2

النحاسيةاألسطح من دنيا مسافات توجد ال والوسادة. الموصل بين للمسافة األدنى الحد هي  "A"حيث  *

الداخلية.الطبقات على التطبيق



التسجيلعالمات 11.

التعاريف11.1

تسجيل وعالمات المحلية ، التسجيل وعالمات اللوحة ، تسجيل عالمات ووظيفتها: لموقعها وفقاً فئات 3 إلى التسجيل عالمات تقسيم يمكن ]61[

الصور.

لوجة

التسجيلعالمة

المحليةالتسجيل عالمة

الصورةتسجيل عالمة

التسجيل.عالمات تمييز 27: الشكل

التسجيلعالمات هيكل 11.2

الصورةتسجيل وعالمات  )لوحة(لوحة 11.2.1

مم.1.0 بقطر مملوءة دائرة الشكل: ]62[

مركز إلى المركز ومتحد مم 3.00 بقطر مثمن نحاسي: غطاء التسجيل. عالمة مركز إلى المركز ومتحدة مم 2.00 قطرها اللحام: قناع فتحة

التسجيل.عالمة

ملم1.0 =أي

ملم2.0 =د

ملم3.0 =إل
إلدأي

الصورة.تسجيل وعالمات اللوحة بنية 28: الشكل

المحليةالتسجيل عالمات 11.2.2

مم.1.0 بقطر مملوءة دائرة الشكل: ]63[

مطلوب.غير نحاسي: غطاء التسجيل. عالمة مركز إلى المركز ومتحدة مم 2.00 قطرها اللحام: قناع فتحة

ملم1.0 =أيد

ملم2.0 =د أي

المحلية.التسجيل عالمات هيكل 29: الشكل

التسجيلعالمات وضع 11.3

ال باليد تجميعها يتم التي المطبوعة الدوائر لوحات فقط. إيمانية عالمات تلقائياً ملؤها يتم التي المطبوعة الدوائر لوحات تتطلب عام ، بشكل ]64[

إليها.تحتاج

لحام يتم حيث الجانب على فقط ضرورية التسجيل عالمات فإن واحد ، جانب على ملؤها يتم التي المطبوعة الدوائر للوحات بالنسبة

.SMDمكونات

انظر (الجانبين كال على ثابتاً الموقف يكون أن يجب الجانبين. كال على تسجيل عالمات الوجهين على المطبوعة الدوائر لوحات تتطلب

.)29الشكل



الوجهين.على المطبوعة الدوائر لوحات على التسجيل عالمات موضع 29: الشكل

التسجيلعالمات لوحة 11.3.1

تتم والتي لوحة ، كل على إيمانية عبارات 3 هناك يكون أن يجب المحاذاة ، على للتعرف اللوحة. حافة على اللوحة تسجيل عالمات توجد ]65[

30.الشكل في موضح هو كما  "L"شكل في محاذاتها

ملم6.0  ≥

إل

أأ

أأ

أأ

ح

ملم6.0 +إل≥ح

الفرعية.واللوحات اللوحة حواف على اإليمانية العالمات موضع 30: الشكل

الصورتسجيل عالمات 11.3.2

ذلك ، إلى باإلضافة اإلمكان. قدر بعضها عن وتباعدها  "L"حرف شكل على ترتيبها أيضاً ويجب للوحة الفرعية اللوحات على الصور عبارات توجد ]66[

الحفاظ فيجب الزوايا ، جميع في بالمسافات االحتفاظ الممكن من يكن لم إذا الفرعي. اللوح حافة إلى مم 6.00 عن تقل ال مسافة مراعاة يجب

النقل.حافة إلى المسافات على األقل على

المحليةالتسجيل عالمات 11.3.3

مم.0.8 دبوس تباعد مع األخرى  SMDأجزاء أو مم 0.4 المسمار وتباعد  "نورسجناح "دبابيس ذات للمكونات مطلوبة المحلية اإليمانية العالمات ]67[

المكون.من زاويتين عند المركز في متماثل بشكل التسجيل عالمات وضع يجب

ص

ب

Xا

أ

المحليةالثقة محاذاة 31: الشكل



واالنتقاالتلوحة إنشاء 12.

)Cut)-Vالنتيجة 12.1
مع بالتوازي إال المطبوعة الدوائر لوحات تسجيل يمكن ال فردية. لوحات إلى ذلك بعد فصلها أجل من المطبوعة الدوائر لوحات تسجيل يمكن ]68[

مكونات.أي مع تتقاطع أال ويجب اللوحة ارتفاع أو عرض كامل على مستقيم خط في المسطحة اللوحة حافة

مم.3.0 للسمك األدنى الحد يكون أن يجب للنحت ، المخصصة الكلور متعدد الفينيل ثنائي لمركبات بالنسبة ]69[

المحيطة المنطقة في المكونات لجميع مم 1.0 عن تقل ال مسافة على الحفاظ فيجب ميكانيكياً ، المطبوعة الدوائر لوحات فصل تم إذا ]70[

التلف.من المكونات لحماية بالباقي

المتبقيةالويب

مم1  ≥

الميكانيكيالفصل أثناء المكونات تباعد 32: الشكل

في مم 25 عن ارتفاعها يزيد التي المكونات تكون أن يجوز ال 33 ، الشكل في موضح هو كما القطع. لرأس المطلوب الحجم مراعاة يجب نفسه ، الوقت في

الويب.باقي من مم 5 نطاق

التجفيفآلة شفرة

ملم25بعدمسافه:

Vحرف شكل على صليب

الجزء

ملم5ملم5

الدوائر.للوحات الميكانيكي للفصل المطلوب الهامش 33: الشكل

القطع.سهولة ولضمان القطع عملية أثناء المكونات لحماية التالية المسافات على الحفاظ يجب األلواح ، تسجيل عند

درجة45  ~درجة 30

0.8 مم  H< 1.6<مم  ، T =0.4  ±0.1 مم

0.1±  0.35= T ،  0.8≤ممH

1.6H≥مم  ، T =0.5  ±0.1 مم
تي

األبعاد34: الشكل

دوائر حدوث تجنب أجل من التسجيل إلى الطبقات متعددة األلواح على الداخلية النحاسية الطبقات من  )35الشكل  ("S"أمان مسافة على الحفاظ يجب

كافية.مم  S ≥0.3 تكون ما عادة الطبقات. بين قصيرة

س

حتي

الطبقاتمتعددة للوحات  "S"األمان مسافة 35: الشكل



مثقبةكسر نقاط 12.2

الدوائر لوحات بين معينة مسافة على الحفاظ إلى الحاجة عند الغالب في استخدامها يتم مم. 2 هو المطحونة للفتحات به الموصى العرض ]71[

التثقيب.أو التهديف مع جنب إلى جنباً الغالب في العملية تسُتخدم اللوحة. على المطبوعة

الشكل في موضح هو كما مم 5 الثقوب من صفين بين المسافة تكون أن يجب المراكز. من مم 1.5 الثقوب بين المسافة تكون أن يجب ]72[

.36

ملم1.5
ملم2.0

الفجوةملم1.5

مم1.0  =القطر
مم0.3

ملم2.0
مم0.3

ملم6.0
مم0.3

ملم6.0

الثقب.أبعاد 36: الشكل

األلواح12.3

مم.80  ×مم 80 عن حجمها يقل التي الدوائر للوحات لوحة بإنشاء يوصى ]73[

المطبوعة.الدوائر لوحات سعر على النهاية في يؤثر مما المتاحة ، للمساحة األمثل االستخدام إلى االنتباه يجب التصميم ، إنشاء عند ]74[

37.الشكل انظر . )"L"شكل مثل (المستطيلة غير الكلور متعدد الفينيل ثنائي لمركبات خاص بشكل مهم هذا ملحوظة:

مطحونةفتحة

التصميم ،نفس

درجة180 استدارة

حافة

لوحةعلى  Lحرف شكل على دوائر لوحات 37: الشكل

اللوحة عرض يزيد أال فيجب مم ، 60.0 من أصغر الفرعية اللوحة وكانت  )الموجياللحام أو التدفق بإعادة اللحام (باآللة ملحومة اللوحة كانت إذا ]75[

الكلور.متعدد الفينيل ثنائي 2 عن

اثنينعن يزيد ال

واسعةلوحات

المطبوعةللدوائر لوحين مع اللوحة عرض 38: الشكل

الحواف تكون أن يجب مم. 150.0 يتجاوز ال بأكملها اللوحة عرض أن طالما فرعية ألواح 3 من أكثر اصطفاف يمكن األضيق ، الفرعية اللوحات مع ]76[

اللوحة.تشوه لتجنب اللوحة من األطول الجانب على األدوات وأدلة

متعددةاستخدامات ]77[

الكلور:متعدد الفينيل ثنائي مستطيلة-

.]12.1[من المسافات مع تتوافق التي المخططة المطبوعة الدوائر للوحات ضرورياً ليس الخلوص



أأأ
حافةالتهديف

سفينةمتن على فتحة

بسيطة.لوحة على مثال 39: الشكل

المنتظمةغير الدوائر لوحات-

الحواف.من المكونات تبرز حيث المنتظمة غير األشكال ذات األلواح أو األلواح على والطحن الكشط من مزيج استخدام يمكن

شره

فتحة

المتدلي

عنصر

الطحنفتحة عرض

مم2  ≥

التهديف

الشكلمنتظمة غير دوائر أللواح لوحة إنشاء 40: الشكل

حشوبمواد لوحة إنشاء ]78[

مستطيل.شكل لتشكيل اللوحة على المنتظمة غير الدوائر لوحات وضع يمكن-

بعيداً.الزائدة المواد طحن فيمكن تماماً ، بعضها مع الدوائر لوحات تتالءم لم إذا

انظر الحقاً. تفكيكها يمكن بحيث األماكن بعض في الدوائر لوحات ثقب يمكن الحاجة ، عن الزائدة المواد من األكبر للقطع بالنسبة

41.الشكل

-

-

شره

فتحة

إفراط

التعبئةمواد
المنفعةحافة

ومثقبةحشو مادة مع منتظمين غير دائريين لوحين مع لوحة إنشاء 41: الشكل

سلفا.محددة كسر نقاط

)42الشكل انظر (للخارج متجهة التالمس نقاط تكون بحيث ذهبية بمالمسات المزودة الكلور متعدد الفينيل ثنائي مركبات وضع يجب-
الذهب.طالء لتطبيق ضروري هذا .

ذهبية.بوصالت المزودة المطبوعة الدوائر للوحات به الموصى التخطيط 42: الشكل



المنتظمةغير األشكال ذات المطبوعة الدوائر للوحات لوحة إنشاء 12.4

مبدأ:]79[

إضافي.بادئة   /تصنيعهامش إضافة فيجب مم ، 5 حر هامش النهائية للوحة يكن لم إذا-

ثنائي لجعل مالئة مواد إضافة يجب الكلور ، متعدد الفينيل ثنائي من جزء قطع تم أو مفقودة زاوية ب. ض. الدائرة لوحة كانت إذا

والتجميع.التصنيع عملية يسهل مما اإلمكان ، قدر مربعاً الكلور متعدد الفينيل

-

حافة

المجلى

ثقب

التعبئة.بمناطق لوحة إنشاء 43: الشكل

التي الحشو لقطع الموجة. لحام أو  SMTلحام تقنيات باستخدام يوصى مم ، 35  ×مم 35 من أكبر حشوات مع الكلور متعدد الفينيل لثنائي بالنسبة ]80[

ألصغرمكانين. ثقب يجب مم ، 50 عن طولها يزيد

القطع.لملء كافية مثقبة مساحة

أ

أ

النقلاتجاه

الحشو.قطعة طول هو  "أ"الحشو. قطع على الثقوب وضع 44: الشكل



المكونتخطيط 13.

العامةالمكونات تخطيط متطلبات 13.1

محاذاة لضمان الحذر توخي أيضاً يجب التجميع ، تبسيط أجل من اإلمكان. قدر منظم بشكل الفتحة عبر التثبيت ذات المكونات وضع يجب ]81[

النسبي والتوجه االتجاه من كال يشمل وهذا اإلمكان. قدر ثابت بشكل  SMDمكونات وضع أيضاً يجب باستمرار. للقطبية الحرجة المكونات

.)السالسلتشكيل (األخرى للمكونات

األخرى.للمكونات مم 3.0 عن تقل ال مسافة به الجزء أن من التأكد فيجب المكونات ، أحد لصق من البد كان إذا ]82[

كافية مسافة هناك تكون أن يجب والتوجيه. التنسيب مراعاة يجب الحرارية ، المبددات ذات الكلور متعدد الفينيل ثنائي لمركبات بالنسبة ]83[

المكونات هذه تكون أن يجب . )الكوارتزمثل (للحرارة الحساسة للمكونات خاص بشكل مهم هذا . )األقلعلى مم 0.5 (المجاورة للمكونات

المكونات تمنع أال يجب ذلك ، إلى باإلضافة الحالي. الهواء تدفق في تكون أن ويفضل للحرارة المنتجة المكونات عن اإلمكان قدر بعيدة

الهواء.تدفق الكبيرة

بحجم
عناصر

الهواءتدفق

الحرارةتحسس

عنصر

للحرارة.الحساسة المكونات وضع 45: الشكل

بطاقة.بفتحة حظره عدم ب- المثال سبيل على العادي ، بالتشغيل للسماح كافية المكونات بين المسافة تكون أن يجب ]84[

محظور

لبطاقةفتحة

مكونبواسطة مسدودة فتحة 46: الشكل

مم.1.0 عن تقل ال مسافة على الحفاظ يجب البعض. بعضها معدني غالف ذات المعدنية المكونات أو األجزاء تلمس أال يجب ]85[

إنحسرلحام 13.2

SMDلمكونات العامة المتطلبات 13.2.1

األعلى.في األكبر  SMDومكونات اللوحة من واحد جانب على الصغيرة  SMBمكونات جميع تكون أن يجب أمكن ، إذا ]86[

الجانب إلى تشير السالبة األقطاب وجميع اللوحة من واحد جانب إلى الموجبة األقطاب جميع تشير بحيث للقطبية الحرجة المكونات توجيه يجب ]87[

للمسامير درجة 45 عرض زاوية إعطاء يجب اليدوي. الفحص يعقد ال حتى الصغيرة المكونات بجوار الطويلة المكونات وضع تجنب يجب اآلخر.

اللحام.وصالت فحص من تتمكن حتى المكونات لجميع



  

≥     

اللحاموصالت فحص زاوية 47: الشكل

األمثل.هو مم 5 مم. 2 هو ذلك إلى وما  BGAو  CPSإصدارات في السطح تثبيت مكونات بين للتباعد األدنى الحد يكون أن يجب ]88[

مكونات على يحتوي الذي الجانب (الكلور متعدد الفينيل ثنائي من السفلي الجانب على السطح على المثبتة المكونات وضع ينبغي ال عام ، بشكل ]89[

48.الشكل انظر مم. 8 إضافي بهامش التصميم نفس من مكونات من خالية المكونات لهذه المقابلة المنطقة تبقى أن يجب . )أقل

ملم8.0
بغا

ملم8.0

للمسافةاألدنى الحد

السطحي.التركيب لمكونات التخطيط متطلبات 48: الشكل

SMDمكونات وضع 13.2.2

األقل.على واحد جانب على مم 50 من أصغر  SMDمكونات جميع تكون أن يجب ]90[

49.الشكل في موضح هو كما نورس جناح دبابيس مع  SMDمكونات من مكونين بين بالتداخل ينصح ال ]91[

ينصحال

.SOPمكونات من لمكونين متوافق غير تخطيط 49: الشكل

.)50الشكل انظر (نفسها هي األجزاء أبعاد تكون أن فيجب مشتركة ، وسادة في تشترك  SMDأجزاء كانت إذا ]92[

مشتركةلوحة
أ

بأ

فيبه المسموح التداخلب

SMDمكونات ببساطة

.SMDسبليت وسادات 50: الشكل

. THTمكون لحام على سلبي تأثير له ليس  SMDوسادات على المطبق اللحام معجون أن من التأكد تم إذا  SMDو  THTمكونات تتداخل قد ]93[

51.الشكل انظر



SMDأجزاء  THTألجزاء يمكن
تداخل

المقبول. SMDو  THTمكونات تخطيط 51: الشكل

مم0.3  ≥المكونات: نفس هي:  SMDمكونات بين المطلوبة المسافة ]94[

)المجاورةالمكونات بين ارتفاع فرق أقصى  =ح (مم 0.3  +ح  ×0.13  ≥مختلفة: مكونات

السحبفوهة

X

ص

ح

مختلفةمكوناتالمكوناتنفس

المكونات.بين المسافات 52: الشكل

5.الجدول في المكونات تباعد يرد التدفق ، إعادة بعملية تمر التي الكلور متعدد الفينيل ثنائي لمركبات بالنسبة ]95[

للقيمة.األدنى الحد تمثل قوسين بين الموجودة األرقام المكون. أبعاد أو وسادة إما األكبر. دائما هي المذكورة القيمة

المكونات.تباعد توصيات 5: الجدول

فيوحدات (
)مم

~ STC3528
7343

0402~ 08051206~ 1810SOP/  SOTPLCC/  SOJQFPبغا

0402~ 08050.400.550.700.650.700.455.00)3.00(

1206~ 18100.450.650.500.600.455.00)3.00(

~ STC3528
7343

0.500.550.600.455.00)3.00(

SOP/  SOT0.450.500.455.00

PLCC/  SOJ0.300.455.00

QFP0.305.00

8.00بغا

الناحية من الطباعة. جودة على سلباً تؤثر ال حتى اللوحة حواف لجميع مم 10 عن تقل ال مسافة على الدقيق الميل مكونات تحافظ أن يجب ]96[

اللحام.وصالت جودة على تؤثر ال حتى 6 الجدول في الواردة األبعاد مع الباركود وحقول  SMDمكونات بين المسافة تتوافق أن يجب المثالية ،



والمكوناتالشريطية الرموز بين بها الموصى المسافة 6: الجدول

 IC's SMDوأكبر ، 0603
وغيرها
عناصر

عنصر
نوعن

QFP ، SOPمثل (النورس الجناح دبوس مم ، 1.27  ≥الدبوس تباعد
BGAومكونات  )

األدنىالحد
دالمسافة ،

ملم5ملم10

دد

الباركود

د

والمكونات.الشريطية الرموز بين التباعد 53: الشكل

التدفقإعادة معالجة مع الدوائر لوحات على  THTمكون مخطط 13.2.3

في الثقيلة  THTمكونات وضع عدم يجب مم ، 300 من أكثر النقل حواف بين المسافة تكون حيث الكلور متعدد الفينيل ثنائي لمركبات بالنسبة ]97[

اللحام.عملية أثناء الدائرة لوحة تشوه من يقلل هذا الكلور. متعدد الفينيل ثنائي منتصف

والفصل.التوصيل إعاقة فيها يتم ال بطريقة والتوصيالت المقابس وضع يجب ]98[

مم. >10THT مكونات بين المسافة تكون أن يجب ]99[

.mm 5PCBحافة إلى والمسافة mm ، 10 ≥النقل وحافة  THTمكونات بين المسافة تكون أن يجب ]100[

الموجياللحام 13.3

الموجياللحام عملية في  SMDمكونات متطلبات 13.3.1

التالية: SMDلمكونات مناسب الموجة لحام ]101[

مم.0.15 من أقل إلى  PCBمن مكونة فجوة مع أكبر أو 0603 بحجم والمحاثات والمكثفات المقاومات-

تباعد مع  SOTأجهزة مم. 0.15  ≤ومكون الكلور متعدد الفينيل ثنائي بين وفجوة مم 1.27  ≥المسمار تباعد مع  SOPمكونات

مرئية.ودبابيس مم 1.27  ≥دبوس

-

-
المكونات ارتفاع يزيد أال يجب الموجي. للحام مناسبة غير فهي وإال مم ،  SMD ≥2 مكونات دبابيس تكون أن يجب ملحوظة:

مم.4 عن األخرى

الفوط ، صف نهاية في إضافية وسادات  SOPمكونات تتطلب المعالجة. اتجاه مع بالتوازي  SOPلمكونات الطويل المحور محاذاة يجب ]102[

54.الشكل انظر دبابيس. آخر بين الجسور وتمنع  "اللحاملصوص "بمثابة تعمل والتي

المعالجةاتجاهالمعالجةاتجاه

"اللحامسارق "وسادة

الموجي.للحام  SOPمكونات على  "اللحاملصوص "وسادة وضع 54: الشكل

المعالجة.التجاه موازية المسامير محاذاة من أيضاً التأكد يجب  ، 23SOT-مكونات مع ]103[



المعالجةاتجاه

الموجيللحام  23SOT-مكونات محاذاة 55: الشكل

والوسادات.المكونات بين دنيا مسافة على الحفاظ يجب لذلك ، والدبابيس. المكونات خلف  "ظل"إنشاء إلى الموجي اللحام يؤدي عام ، بشكل ]104[

7.الجدول في مبين هو كما النوع: نفس من للمكونات-

إلب

ب
إل

إل

النوع.نفس من لمكونات تخطيط 56: الشكل

النوع.نفس من مكونات بين المسافة 7: الجدول

)مل  /مم(ب المكونات تباعد)مل  /مم( Lالوسادة تباعد

مستحسن
بعدمسافه:

مستحسن
بعدمسافه:

للمسافةاألدنى الحدللمسافةاألدنى الحدالتصميم

50  /301.27  /0.76اكتب50  /301.27  /06030.76

08050.89/  351.27/  500.89/  351.27/  50

12061.02/  401.27/  501.02/  401.27/  50

50  /401.27  /501.02  /401.27  /1.02سوت

التنتالوممكثفات

3528و 3216
1.02/  401.27/  501.02/  401.27/  50

التنتالوممكثفات

7343و 6032
1.27/  501.52/  602.03/  802.54/  100

SO.P1.27/  501.52/  60- --- --

4.والجدول 57 الشكل في التخليص متطلبات مم. 1.0  ≥الوسادات بين المسافة تكون أن يجب المختلفة ، المكونات ألنواع-



ب

ب

ب

مختلفة.مكونات وأنواع بأشكال تخطيط 57: الشكل

المختلفة.المكونات وتخطيطات أنواع مسافات 8: الجدول

التصميم
)مل  /مم(

0603-
1810

جندى"

وسادة"لص
واالتصاالتالمعلومات تكنولوجيا نقطةفياسSO.Pthtسوت

0603-
1810

1.27/  501.52/  602.54/  1001.27/  500.6/  240.6/  242.54/  100

100  /242.54  /240.6  /500.6  /1001.27  /502.54  /1.27سوت

SO.P2.54/  1002.54/  1001.27/  500.6/  240.6/  242.54/  100

tht1.27/  501.27/  501.27/  500.6/  240.6/  242.54/  100

24  /120.6  /120.3  /240.3  /240.6  /240.6  /240.6  /0.6فياس

24  /240.6  /120.6  /240.3  /240.6  /240.6  /240.6  /0.6واالتصاالتالمعلومات تكنولوجيا نقطة

جندى"

وسادة"لص
2.54/  1002.54/  1002.54/  1002.54/  1000.6/  240.6/  240.6/  24

THTلمكونات العامة التخطيط متطلبات 13.3.2

العليا.الطبقة على  THTمكونات وضع يجب المحتملة ، المادية البيئة متطلبات تلبية إلى باإلضافة ]105[

58.الشكل في مبينة المتجاورة المكونات بين المسافة ]106[

مم0.5  =األدنى الحد

.THTمكونات بين المسافة 58: الشكل

سهل.إصالح خيار ضمان حالة في أو يدوياً لحامها سيتم كان إذا 59 الشكل في الواردة بالمتطلبات تفي المكونات أن من للتأكد الحذر توخي يجب ]107[



خاللمن مطلي

الفجوة

أأ

X

ممX≤  1°45أ

THTتخطيط متطلبات 59: الشكل

)(THTالفتحة عبر التثبيت ذات للمكونات العامة المتطلبات 13.3.3

مع المكونات مساكن تتداخل أال يجب مم. 1 عن الوسادة حافتي بين المسافة تقل أال يجب مم. 2.0 هو الدبوس بين األمثل التباعد ]108[

البعض.بعضها

األدنىالحد

ملم1.0

الموجيللحام  THTمخطط 60: الشكل

صفوف وضع فيها يجب التي الحاالت في اللحام. موجة على عمودياً أي المعالجة ، التجاه موازية المسامير من طويلة صفوف محاذاة يجب ]109[

الوسادة حواف بين المسافة كانت إذا اإلهليلجية. للوسادات المستديرة الوسادات استبدال يجب المعالجة ، اتجاه على عمودي بشكل الدبابيس

اإلهليلجية.الضمادات وكذلك  "اللحامسارق "ضمادات استخدام فيجب مم ، 1.0 - مم 0.6 حدود في

جندى"

وسادة"لص

صرع

الواح

النقلاتجاه

الموجي.اللحام باستخدام المعالجة عند المسامير صفوف محاذاة 61: الشكل




