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1. Въведение

  Seeed  е  платформа  за  хардуерни  иновации,  която  помага  на  производителите  да  превърнат  своите  визии  в  завършен  продукт,
като  предоставят  производство  на  печатни  платки,  сглобяване  на  печатни  платки  (PCBA)  и  други  услуги  като  фрезоване  с  ЦПУ,  3D 
печат  и  услуга  за  оформление  на  печатни  платки  с  гаранция  за  качество  и  доставка  от  един  източник.

  Seeed  е  част  от  електронната  индустрия  в  Китай  повече  от  9  години  и  през  това  време  е  натрупал  голям  производствен  опит.  За
да  преодолеем  пропастта  между  дизайна  и  производството  и  да  живеем  в  съответствие  с  мотото  на  нашата  компания  „Развийте
разликата“,  което  има  за  цел  да  помогне  на  повече  хора  да  въведат  своя  продукт  в  производството,  ние  обобщихме  всичките  си
познания  от  тези  9  години  в  това  ръководство.

  Тъй  като  не  сме  професионални  издатели,  може  да  има  печатни  грешки  или  неясни  формулировки  в  това  ръководство.
Оценяваме  всяка  обратна  връзка,  за  да  направим  това  ръководство  по-добро  заедно.  Ние  актуализираме  информацията  в  това
ръководство  редовно,  за  да  направим  информацията  възможно  най-полезна  за  общността.
Ако  имате  предложение  за  подобрение,  моля,  свържете  се  с  нас:  fusion@seeed.cc.  За  повече  информация  относно  производството  на
прототипни  печатни  платки,  посетете  нашия  уебсайт  www.seeedstudio.com

  Тези  спецификации  определят  параметрите  на  дизайна  на  печатната  платка  от  гледна  точка  на  DFM,  като  форма,  подреждане,
фидуциален  дизайн,  оформление,  следи,  дупки,  маска  за  спойка,  обработка  на  повърхността,  печат  и  така  нататък.

  В  наши  дни  индустрията  на  печатни  платки  в  Германия  работи  почти  изключително  с  английски  термини.  В  това
ръководство  се  внимава  да  се  използват  немски  термини  и  обозначения,  доколкото  е  възможно.  Ако  това  предизвика  объркване,
оригиналната  английска  версия  може  лесно  да  бъде  достъпна  на  уебсайта  на  Seeed  Studio.

http://www.seeedstudio.com/


2.  Seeed  Fusion  PCB  Спецификации

2.1  Необходими  производствени  данни

2.2  Gerber  файл

BoardName.GTL

BoardName.GL3

BoardName.GL2

слоеве

BoardName.GTS

пробиване

контур  на  платката

Вътрешен  слой  2  (с    4  слоя)

Маска  за  спойка  по-долу

BoardName.TXT

разширение  на  файл

BoardName.GML/GKO

Silkscreen  По-долу

Копринена  печат  отгоре

BoardName.GBS

BoardName.GBO

Меден  слой  отдолу

Вътрешен  слой  3  (с    4  слоя)

BoardName.GTO

Меден  слой  отгоре

BoardName.GBL

Маска  за  спойка  отгоре

Същото  като  услуга  за  печатни  платки  +  спецификация  на  материалите  (BOM)

Важно:
1.  Данните  на  Gerber  трябва  да  са  във  формат  RS-274x.

[3]  Услуга  за  шаблони:  маска  за  спойка/слой  със  спояваща  паста.  Горният  и  долният  слоеве  могат  да  бъдат  лазерирани  от  един  
и  същ  шаблон,  ако  суровината  ни  е  достатъчно  голяма,  за  да  побере  и  двата  слоя.

[1]  Сервиз  на  платка:
Меден  слой,  слой  маска  за  спойка  (за  всеки  меден  слой),  слой  за  печат  (по  избор),  механичен  слой  (по  един  на  файл)  
и  файл  за  пробиване  (по  един  на  файл).

2.  Файлът  с  план  за  сондаж  трябва  да  съответства  на  формата  на  Excellon.

Форматът  Gerber  е  отворен  формат  за  2D  векторни  изображения.  Това  е  стандартният  формат  на  индустрията  и  софтуера  за  печатни  
платки  и  описва  различните  слоеве  на  печатна  платка,  като  напр.  Б.  медни  слоеве,  маска  за  спойка,  маска  за  спойка  и  надписи.  
Gerber  файловете  трябва  да  са  в  един  zip  или  rar  архив,  съответстващ  на  следните  файлови  разширения:

3.  Контурният  файл  на  платката  трябва  да  съществува.

[2]  PCBA  (PCB  и  производство)  услуга:

4.  Всички  файлове  трябва  да  са  в  един  и  същ  архив/папка.



1.2 /  1.6 /  2 /  2.5 /  3.0

Производими  слоеве

диелектрично  разстояние

16  слоя

±  10%

разстояние  от  проводниците

дебелини  на  платката

12  слоя

0,8 /  1,0 /  1,2 /  1,6 /  2,0 /  2,5 /  3,0

*

Количество  за  поръчка  на  печатни  платки

Размери  на  печатни  платки

4.2  -  4.7

[0,1  мм,  0,13  мм,  0,15  мм]

Допуск  на  дебелината  на  PCB

1-2  слоя

на  разположение

Медни  тежести  (на  1  фут²)

2.0 /  2.5 /  3.0

5  броя

0,6 /  0,8 /  1,0 /  1,2 /

диелектрична  константа

500  мм

1.0 /  1.2 /  1.6 /  2.0 /  2.5 /  3.0

14  слоя

Минимална  ширина  и

За  3  oz:  15  mil  [0,4  mm]

6-8  слоя

500

Максимално  количество  за  поръчка

10  слоя

За  1  унция:  4  mil,  5  mil,  6  mil

1  унция  2  унции  3  унции

8000  броя

Минимално  количество  за  поръчка

Максимални  размери

1.6 /  2.0 /  2.5 /  3.0

4  слоя

2,5 /  3,0

на  разположение

0,075  -  5,0

1  -  16  слоя

Минимални  размери

1.6 /  2.0 /  2.5 /  3.0

За  2  oz:  10  mil  [0,25  mm]

Мерни  единици:  mm  [mil],  където  е  приложимо

10  мм

полезност

*

Съвет:  Препоръчително  е  да  създадете  
такъв  за  по-малки  платки

спецификация
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2.3  Спецификации  на  печатни  платки  за  FR4-TG130

описание



0,6  мм

12  млн

12  млн

диаметър  на  половин  отвор

маски  за  спойка

За  3  oz    15  мили

ограничение

0,017  (за  0,5  унции)

диаметър  за

tht  дупки  и  стълби

  0,13  мм  за  други  цветове

За  1  oz    8  mil

Вътрешни  слоеве  (за  4  слоя

виаси

0,035  –  0,07  мм  (за  1  oz  –  2  oz)

  0,35  мм  за  други  цветове

проводници  и  медни  повърхности

дебелина  на  медта  на

По  подразбиране:

пробиване

Минимална  ширина  на

ръбови  контакти

За  2  oz    12  mil

Минимално  разстояние  между

вътрешни  слоеве

  0,10  mm  за  зелено

6  мили

външни  слоеве

  0,32  mm  за  зелено

дъски)

дебелина  на  медта  на

Лимит  (допълнително  заплащане):

минимално

Минимално  разстояние  между

0,2  -  6,5  мм

  0,15  mm  [6  mils]

Минимална  ширина  на  стълбата  за

Минимално  разстояние  между



70

максимум

Различни  в  зависимост  от  поръчката

0,3  мм

Зелено/Червено/Жълто/Синьо/Черно

тампонен  и  ситопечат

време  за  производство

*

Ако  маската  за  спойка  е  бяла

текст

±0,15  мм

Минимално  разстояние  до

За  5  mil    0,35  mm

Минимални  размери  за

Коприненият  екран  е  бял

Минимална  подборка

толерантност  на  слота

55  мм

Проводник  и  NPTH  (непокрит  
отвор)

Ширина  на  проводника    0,1  mm  [4  mil]

Минимална  ширина  на  процепа  за  фрезоване

Минимално  разстояние  между

минимум

380

ръб  на  платката

Ако  маската  за  спойка

размер

Най-доброто  съотношение  на  страните  за

цвят  на  коприна

Размери  на  печатни  платки  за  
надписване

Размери  на  BGA  подложката

380  мм

3  -  14  работни  дни

1:5

0,8  мм

За  4  mil    0,25  mm

Екранният  отпечатък  е  черен

ситопечат

(механично)

*

Спецификации  на  печатни  платки

Минимално  разстояние  между

0,15  мм  [6  mil]

Височина    0,6  mm  [23  mil]

За  6  mil    0,45  mm

0,2  мм  [8  mils]

8  мм8-ми

*



3.  Натрупване  на  слой  от  печатни  платки

3.1  Изграждане  на  слой

12мил

1  унция

12мил

10мил

1  унция

хоз

10мил

1  унция

ос  на  симетрия

хоз

1  унция

[5]  0.5oz  медно  фолио  обикновено  се  използва  за  външните  слоеве,  1oz  за  вътрешните  слоеве.  "Core  Boards"  с

Фигура  2:  Симетричен  дизайн.

Фигура  1:  Структура  на  платката.

[4]  Многослойните  дъски  могат  да  бъдат  конструирани  с  помощта  на  различни  методи.  Процесът  на  "основна  дъска"  се  използва  най-вече  за  
специални  многослойни  плочи.

трябва  да  се  избягва  асиметрична  дебелина  на  вътрешните  слоеве.
[6]  Структурата  на  слоя  трябва  да  бъде  възможно  най-симетрична  по  оста  на  симетрия.  Трябва  да  се  вземат  предвид  дебелината  на  препрегите  

(предварително  импрегнирани  подложки  от  стъклени  влакна),  използваната  смола,  дебелината  на  медното  фолио  и  разпределението  на  
слоевете.



4.  Размери  на  печатни  платки

4.1  Размери  на  печатни  платки,  които  могат  да  бъдат  произведени

транспортна  посока

5  мм

компоненти

транспортен  ръб

3  мм

3  мм

транспортна  посока

посока  на  обработка

Разстоянието  трябва  да  е  с  0,5  мм  по-голямо  от  компонента  в  
пролуката.

надвиснала

[11]  При  дебелина  на  платката  <  0,8  mm,  медното  фолио  трябва  да  бъде  равномерно  разпределено,  за  да  се  избегне  огъване  на  платката

  Разстоянието  от  подложка  за  запояване  или  тяло  на  компонент  до  транспортните  ръбове  трябва  да  бъде  най-малко  5  мм
[13]  Корпусите  на  компонентите  не  трябва  да  излизат  извън  ръбовете  на  платката  и  трябва  да  отговарят  на  следните  условия:

бъда.

*

да  избегна.

  За  всички  методи  на  машинно  запояване  с  изключение  на  обратното  запояване,  слотът  между  панела  и

[9]  Препоръчително  съотношение  ширина-дебелина  =  Y /  Z    150.

Подборът  трябва  да  бъде  най-малко  с  0,5  mm  по-голям  от  двете  страни  от  компонента.  Вижте  Фигура  6.

Фигура  3:  Размери  на  печатни  платки.

[10]  Препоръчително  съотношение  ширина-дължина  =  X /  Y    2.

Фигура  4:  Минимален  размер  на  границата.

Фигура  5:  Разстояние  за  изпъкнали  компоненти.

Фигура  6:  Разстояние  за  изпъкнали  компоненти.

500  мм,  минимални  размери  10 10  мм

[12]  Ако  платките  не  могат  да  изпълнят  необходимите  ръбови  разстояния,  се  препоръчва  използването  на  две

*

  За  всички  процеси  на  машинно  запояване  с  изключение  на  обратното  запояване,  изпъкналите  части  трябва  да  имат  
разстояние  3  mm  до  външния  ръб  на  транспортния  ръб,  както  е  показано  на  Фигура  5.

добавете    5  мм  поле  към  противоположните  страни ,  където  по-късно  ще  бъдат  напреднали  в  машините.

[7]  Максималните  размери  на  печатната  платка  са  500  [8]  Максималната  
дебелина  на  печатната  платка  е  3  мм,  а  минималната  е  0,6  мм  (само  за  1-2  слоя).



5.3  Органични  консерванти  за  спойка  (OSP)

5.2  Безелектронно  потапяне  на  никел  злато  (ENIG)

5.1.1  Изисквания  за  процеса

[14]  Платката  се  потапя  в  течен  калай  и  след  това  се  издухва  с  горещ  сгъстен  въздух

5.2.1  Изисквания  за  процеса

[17]  Поради  получената  плоска  повърхност,  този  метод  е  особено  подходящ  за  печатни  платки  с

за  отстраняване  на  излишния  калай.  Полученото  покритие  на  подложките  е  с  дебелина  1  µm  -  25  µm.

Компоненти  с  фина  стъпка.

[16]  Electroless  Nickel  Immersion  Gold  (ENIG)  е  повърхностна  обработка,  при  която  подложките  първо  се  покриват  с  
никел  и  след  това  със  злато,  за  да  се  предотврати  окисляването.  След  приключване  на  процеса,  никеловият  
слой  е  с  дебелина  2,5  µm  -  5,0  µm,  а  златният  слой  (99,9%  чисто  злато)  0,08  µm  -  0,23  µm.

5.1.2  Обхват

[18]  При  OSP  откритите  подложки  са  покрити  с  органична  боя.  Лакът,  който  в  момента  препоръчваме,  е  Entek  Plus  
Cu-106A  на  Enthone  с  резултантна  дебелина  от  0,2  µm  -  0,5  µm.  Поради  плоската  повърхност,  този  метод  е  
популярен  за  печатни  платки  с  компоненти  с  фина  стъпка.

5.2.2  Обхват

[15]  При  използване  на  HASL  е  много  трудно  да  се  контролира  дебелината  на  покритието  и  да  се  поддържа  точната  форма  
на  подложките.  Поради  тази  причина  този  метод  обикновено  не  е  подходящ  за  компоненти  с  фина  стъпка,  тъй  като  
те  обикновено  изискват  много  плоски  подложки.  Освен  това  термичният  шок,  който  възниква  по  време  на  нанасяне  
на  покритие,  може  да  причини  деформация  на  печатната  платка.  Ето  защо  не  препоръчваме  тези  методи  за  ултра  
тънки  плоскости  с  дебелина  0,7  mm  или  по-малко.

5. Повърхностни  обработки

5.1  Изравняване  на  горещ  въздух  (HASL)



6.  Структура  на  PCBA

Едностранен  SMT  монтаж

Двустранен  SMT  монтаж

Смесен  монтаж  за  вълново  запояване

Едностранен  смесен  монтаж

[19]  ПХБ  могат  да  бъдат  проектирани  само  с  SMD  компоненти,  само  с  THT  компоненти  или  и  с  двете
смесени,  от  едната  или  от  двете  страни  на  платката.

Фигура  7:  Различни  видове  монтаж.



7.1  Ширина  на  проводника,  разстояние  и  препоръки

7.  Дизайн  на  меден  проводник

1,5  мм1,5  мм

  2мил  2мил

12  млн

Без  монтажен  отвор

Ширина  и  разстояние  на  проводника  на  вътрешния  

слой  (mil)

6

NPTH  <  80  mil

[23]  Не  трябва  да  има  проводници  в  областта  под  и  1,5  mm  около  метален  компонент  (например  радиатор).

8  мили

8-ми

ширина  на  проводника  на  външния  слой  и

Без  монтажен  отвор

3

размер  на  дупката

Без  монтажен  отвор

1

NPTH  >  120мл

[21]  За  външните  слоеве  трябва  да  се  спазва  разстоянието  между  следата  и  подложката  от  фигура  8.

[24]  Разстоянията  от  проводници  до  непокрити  дупки  са  обобщени  в  таблица  2.

Вижте  дизайна  на  монтажния  отвор

16  млн

монтажен  отвор

разстояние  (мил)

6

6

Вижте  дизайна  на  монтажния  отвор

[22]  Разстоянието  от  проводниците  на  външните  слоеве  и  медните  подложки  на  всички  слоеве  до  ръба  на  платката  трябва  да  бъде  по-голямо  от  20  
mils.

Таблица  1:  Минимални  ширини  и  разстояния  на  проводниците.

монтажен  отвор

Таблица  2:  Препоръчителни  разстояния  между  проводниците  и  ръба  на  NPTH  (непокрити  дупки)

монтажен  отвор

[20]  Ширината  на  следата  и  разстоянието  между  проводниците  варират  в  зависимост  от  дебелината  на  медния  слой  и  на  какъв  слой  са  
проводниците.  Минималните  ширини  на  коловоза  и  разстояния  на  външния  и  вътрешния  слой  за  различни  дебелини  на  медта  са  
дадени  в  Таблица  1.

Фигура  8:  Препоръчително  разстояние  между  подложка  и  следа.

4

Разстояние  от  проводника  до  ръба  на  отвора

80  mils<NPTH<120mils

дебелина  на  медта  (oz)

Фигура  9:  Хлабини  за  метални  елементи.

6

2

Вижте  дизайна  на  монтажния  отвор



7.2  Подложка  за  запояване  за  проследяване  на  връзки

симетрични
следа

следа
небалансиран

Главата  минава  през  подложка

[25]  Връзките  на  подложките  за  спойка  и  следите  трябва  да  се  поддържат  симетрични.

Фигура  11:  Лошо  подравняване  на  проводника  и  подложката

[26]  Проводниците  трябва  да  започват  от  центъра  на  подложката,  а  не  да  преминават  през  подложките

[27]  Ако  проводникът  е  по-широк  от  подложката,  проводникът  не  трябва  да  пресича  подложката.  Вместо  това  ширината  на  
линията  пред  подложката  трябва  да  бъде  намалена  до  ширината  на  подложката,  както  е  показано  на  фигура  12.  Ако  трябва  
да  се  свържат  съседни  щифтове  на  устройство  с  фина  стъпка,  свързващите  следи  не  трябва  да  минават  директно  между  
подложките,  а  извън  реда  от  подложки  (отгоре  или  отдолу),  както  е  показано  на  Фигура  13.

Фигура  10:  Изходни  позиции  на  стълбите

Фигура  9:  Балансирани  и  небалансирани  следи



филетиране

[28]  Конструкциите  на  фигура  14  се  препоръчват  за  осигуряване  на  силна  връзка  между  проводник  и  подложка.

[29]  Когато  следите  са  неравномерно  разпределени  върху  един  и  същ  слой  или  разпределението  на  медта  между  два

Медта  може  да  се  използва  за  осигуряване  на  равномерно  разпределение  на  медта.

Ъглов  вход

[31]  Препоръчваме  размер  на  мрежата  приблизително  25  mil  x  25  mil  за  медни  зони

Фигура  12:  Свързване  на  подложка  към  по-широка  писта

противоположните  слоеве  е  неравномерно,  препоръчително  е  да  се  използват  растеризирани  медни  зони,  за  да  се  
компенсира  това.

извличане  на  ключ

[30]  Ако  има  голяма  площ  на  платката  без  мед,  запълването  на  празните  зони  с

Фигура  13:  Свързващи  подложки  на  компоненти  с  фина  стъпка

Фигура  14:  Връзки  между  следи  и  дупки.

7.3  Медни  повърхности



Правоъгълник:  
25  х  25  мили

размер  едно

Фигура  15:  Екранирана  медна  повърхност.



8.  Дизайн  на  маска  за  спойка

8.1  Дизайн  на  маска  за  спойка  за  следи

8.2  Дизайн  на  маска  за  запояване  за  дупки

D  +  6мил

маска  за  запояване

д

д

D    Необходим  диаметър  за  главата  на  винта

D  +  5мил

д

[33]  Проходните  отвори  трябва  да  се  поддържат  частично  свободни  от  съпротивление  на  спойка  от  двете  страни  (вижте  Фигура  16).  Прилага  се

[36]  Маската  за  запояване  за  отвори  тип  А  трябва  да  отговаря  на  размерите  на  фигура  19.

[32]  Обикновено  релсите  на  проводниците  са  покрити  с  резист  за  спойка.  Въпреки  това,  ако  е  необходимо  за  приложението,  те  също  могат  да  
бъдат  запазени  без  съпротива  на  спойка.

Фигура  16:  Маска  за  спойка  за  междинни  връзки.

Фигура  18:  Монтажен  отвор  без  покритие.

8.2.1

[35]  За  дупки  без  покритие,  отворът  в  маската  за  запояване  трябва  да  е  по-голям  от  главата  на  винта.

Проходни  отвори  (отверстия)

диаметър  на  отвора  D  +  6  mil.

Формула  D  +  5  mils,  където  D  е  диаметърът  на  самия  отвор.

Фигура  17:  Монтажен  отвор  с  метално  покритие.

8.3  Монтаж  и  отвори  за  винтове  [34]  За  отвори  с  метално  

покритие,  отворът  в  маската  за  запояване  трябва  да  е  от  двете  страни  на  центъра  на  отвора



д

д

т.е

дъно

подложка  без  спойка

D  +  5мил

D  +  10мил

D    диаметър  на  главата  на  винта

подложка  за  спойка

Горна  част

8.4  Маска  за  спойка  за  подложки  за  спойка

[41]  Ако  печатната  платка  не  е  споена  с  вълни  и  разстоянието  между  изводите  от  BGA  компонентите  е  по-голямо  от  1,00  mm,  не  е  необходимо  
да  се  покриват  промените.  В  допълнение,  BGA  междинните  връзки  могат  да  се  използват  като  тестова  точка.  От  горната  страна  
отворът  в  маската  за  запояване  трябва  да  бъде  с  5  mils  по-голям  от  най-големия  диаметър  на  отвора.  Тестов  тампон  на  дъното  трябва  
да  се  извърши,  както  е  в  точка  [40].

[39]  За  печатни  платки,  които  ще  бъдат  обработени  чрез  вълново  запояване  и  BGA  или  CPS  компоненти  с  стъпка  на  изводите  от

Фигура  22:  Маска  за  спойка  върху  медни  подложки.

Фигура  19:  Маска  за  спойка  при  монтажен  отвор  тип  А

са  по-малко  от  1,00  mm,  отворите  трябва  да  бъдат  покрити  за  това.

Фигура  20:  Отвор  на  маската  за  спойка  за  непокрити  дупки.

[42]  Маската  за  спойка  за  медни  подложки  трябва  да  бъде  проектирана,  както  е  показано  на  Фигура  22.

8.3.1  Отвори  за  инструменти

[40]  Когато  поставяте  тестова  точка  под  BGA  устройство,  се  препоръчва  да  изведете  тестовите  точки,  както  е  показано  на  Фигура  21.  Диаметърът  
на  подложката  трябва  да  бъде  32  mil,  а  отворът  в  маската  за  запояване  трябва  да  бъде  40  mil.

8.3.2  Заровени  и  покрити  междинни  връзки

[37]  За  проходни  отвори  без  покритие,  отворът  за  съпротивление  на  спойка  трябва  да  бъде  D  +  10  mil  концентричен  спрямо  отвора,  където  D  е  
диаметърът  на  отвора.  Вижте  Фигура  20.

Фигура  21:  BGA  тестова  площадка.

[38]  Не  е  необходимо  заровените  отворове  да  се  съхраняват  без  маска  за  спойка.



[43]  Тъй  като  производителите  на  печатни  платки  могат  да  произвеждат  само  ограничена  точност  на  разстоянията  на  спояващата  маска,  
отворите  в  маската  за  запояване  трябва  да  са  с  6  mil  (3  mil  от  всяка  страна  на  тампона)  по-големи  от  подложката  за  спойка  с  земя  на  
спояващата  маска  от  3  mil.  За  предотвратяване  къси  съединения  и  спойки  мостове,  трябва  да  има  спойка  маска  между  подложките  
и  покрита  през  дупки.

Фигура  23:  Оформление  на  маската  за  спойка  за  различни  медни  подложки.

[46]  Медните  подложки  на  златните  контакти  (златни  пръсти)  трябва  да  се  поддържат  напълно  свободни  от  съпротива  на  спойка.  
Маската  за  спойка  трябва  да  завършва  там,  където  следите  се  срещат  с  подложката.  Освен  това,  зона  отвъд  ръба  на  дъската  
трябва  да  се  държи  свободна  върху  ръба  на  панела  от  долната  страна.  Вижте  Фигура  25.

Фигура  25:  Спиране  на  спойка  на  златни  контакти.

[44]  Групи  SMD  подложки  на  по-малко  от  0,5  mm  (20  mils)  една  от  друга  или  с  по-малко  от  10  mils  между  тях

Фигура  24:  Запойни  ограничители  на  компоненти  с  фина  стъпка.

Краищата  на  подложките  не  изискват  нито  един  отвор  на  маската  за  спойка  и  могат  да  бъдат  оставени  открити  като  група.  Вижте  Фигура  
24.

[45]  Трябва  да  се  предвиди  отвор  в  маската  за  запояване  за  контактни  точки  на  радиатора.

8,5  злато  пръст  спойка  стоп  мост

предимство

A  =  3  мили

Лаков  край,  където  следите  срещат  подложката

правоъгълна

А
А

Кръгла  подложка

Зона  без  лак  отвъд  края  на  размера  на  дъската

А

А

A    0,5  mm  или  B    10  mil

А

дъска  ъгъл

Подложки

Б

Чрез



9.  Печатен  дизайн

9.1  копринен  дизайн

9.2  Съдържание  за  ситопечат

  Нормалното  разположение  на  баркодовете  е  показано  на  Фигура  26

Фигура  26:  Препоръчително  позициониране  на  баркод.

[48]  Съдържанието  на  отпечатъка  може  да  включва  име  на  платката,  версия,  сериен  номер,  информация  за  полярността,  кутии  за

  Етикетите  на  компонентите ,  монтажните  отвори  и  отворите  за  местоположение  трябва  да  бъдат  подходящо  етикетирани  и

  За  хоризонтално  монтирани  компоненти  (например  аксиални  електролитни  кондензатори),  контурът  трябва  да  бъде  отпечатан  върху  печатната  платка.

[51]  Копринена  сито:

бъде  подчертан.

[47]  Общи  препоръки

Стикери  с  баркод,  маркировка  на  монтажни  отвори,  очертания  на  компонентите,  посока  на  обработка  или  различни  етикети  като  
антистатичен  етикет.

[54]  Антистатичен  етикет:

отговарят  на  6мил.

В  идеалния  случай  антистатичният  етикет  трябва  да  е  от  горната  страна  на  платката.

[53]  Радиатор:

Обикновено  текстът  трябва  да  бъде  подравнен  само  отляво  надясно  или  отгоре  надолу.

Серия

За  печатни  платки,  които  изискват  радиатор,  който  е  по-голям  от  компонента,  контурът  на  радиатора  трябва  да  бъде  
отпечатан  върху  печатната  платка.

[52]  Посока  на  обработка

  Отпечатаните  обекти  не  трябва  да  се  припокриват  с  подложки  за  спойка  или  регистрационни  знаци  и  трябва  да  имат  минимално  разстояние  от

  Баркодът  трябва  да  се  отпечатва  само  хоризонтално  или  вертикално,  а  не  под  ъгъл  върху  платката.

За  печатни  платки,  които  трябва  да  се  обработват  в  машини  в  специфична  посока,  като  например  система  за  запояване  с  
вълни,  посоката  на  обработка  трябва  да  се  разпознава  на  печатната  платка  (например  чрез  отпечатана  стрелка).

  За  гъсто  населени  платки  съдържанието  на  текста  за  печат  може  да  бъде  избрано  според  изискването.

[49]  Името  и  версията  на  борда  трябва  да  бъдат  поставени  отпред.  Писането  трябва  да  се  чете  лесно  с  око  без  никакви  помощни  средства.  
Освен  това  горната  и  долната  част  трябва  да  бъдат  обозначени  с  "T" (отгоре)  и  "B" (отдолу).

  Отпечатаната  линия  трябва  да  е  широка  най-малко  5  mils.  Трябва  да  се  гарантира,  че  отпечатаният  текст  е  проектиран  
достатъчно  голям,  за  да  се  чете  без  чужда  помощ  (препоръчителна  височина  на  знаците:  >50  mil).

  Етикетите  за  текст,  полярност  и  посока  не  трябва  да  се  покриват  от  компоненти.

[50]  Баркод  (по  избор):

  Препоръчително  минимално  разстояние  между  отпечатаните  обекти:  >8  mil



10.2  Проектиране  на  отвори

Проводник  върху  външния  слой

метален  винт Не
Неметален

Проводник  върху  вътрешния  слой

в
метален  винт

12  млн

вълново  запояване

метални  нитове

6  мили

12  млн

регистрационни  знацив

покрити  дупки

процес  на  запояване

Друго

д

нитове

Проводник  върху  външния  слой

Пробийте  дупки

6  мили

д

ще.
[57]  За  отвори  с  покритие,  трябва  да  се  поддържа  минимално  разстояние  от  12  mils  до  следите  на  външните  слоеве

[58]  За  печатни  платки  с  вътрешни  слоеве,  следите  трябва  да  поддържат  минимално  разстояние  от  6  mil  до  ръба  на  
междинно  съединение.

Тип  Б

10.2.1  Видове  бормашини

Фигура  26).  Минималният  диаметър  на  готовия  пробит  отвор  е  0,2  мм.  Покритието  ще  направи  крайния  диаметър  по-малък.

Таблица  3:  Препоръчителен  дизайн  на  отвора  по  функция.

[56]  Минималното  разстояние  между  ръбовете  на  множество  дупки  трябва  да  бъде  най-малко  12  mils,  независимо  
дали  са  покрити  или  не.  За  покритите  отвори  този  размер  не  включва  действителния  материал  за  покритие.  
Това  е  особено  важно,  за  да  се  избегне  изтичане  на  покривния  материал  между  слоевете.

[60]  Проходните  отвори  трябва  да  са  на  най-малко  1,5  мм  разстояние  от  всички  компоненти  с  метална  обвивка.

Фигура  26:  Разстояния  за  дупки

Тип  C

[55]  Тук  ние  дефинираме  D  като  минималния  диаметър  на  отвора  в  чист  основен  материал  на  печатни  платки  (вж

Тип  C

10.1.2  Разстояние  между  отворите

Тип  А

Тип  Б

[59]  Входните  връзки  не  трябва  да  се  припокриват  върху  подложките  за  спойка.

10. Пробивания  и  дупки

10.1  Покрити  и  непокрити  отвори

10.1.1  Общо  разстояние  между  отворите



отвори  за  нитове

отвори  за  винтове

Подложки

функция

2.5

Където  "A"  е  минималното  разстояние  между  проводника  и  подложката.  Минималните  разстояния  от  медни  повърхности  
не  се  отнасят  за  вътрешните  слоеве.

4

6

*

покрита  дупка
малки  непокрити

Тип  C

3

10.6

Компонент  за  сглобяване  +  A*

Тип  А

2

7.6

2.8

6

позиция/
отвори  за  инструменти  и  др.

голям

Диаметър  на  винта  (мм)

5

7.6

  2

Непокрит  отвор

2.5

8.6

дупки

4

12

диаметър  на  метала

Малки  покрити  
дупки

7.1

Диаметър  на  главата  на  винта  (мм)

Голяма  дупка  с

Тип  Б

Таблица  4:  Препоръчително  разстояние  между  отворите  по  функция.

Фигура  26:  Различни  типове  дупки.

10.2.2  Необходими  разстояния



11.1  Определения

11.2  Структура  на  регистрационните  знаци

11.  Регистрационни  знаци

11.3  Позициониране  на  регистрационните  марки

панел

т.е

D  =  2,0  мм

регистрационен  знак

Л

д

d  =  1,0  мм
D  =  2,0  мм

Местна  регистрационна  марка

д

т.е

L  =  3,0  мм

Регистрационен  знак  на  изображението

d  =  1,0  мм

[62]  Форма:  запълнен  кръг  с  диаметър  1,0  mm.

Фигура  28:  Структура  на  регистрационните  знаци  на  панел  и  изображение.

11.2.2  Местни  регистрационни  знаци

Отвор  на  маската  за  спойка:  2,00  мм  в  диаметър  и  концентричен  спрямо  центъра  на  регистрационния  знак.

[61]  Регистрационните  знаци  могат  да  бъдат  разделени  в  3  категории  според  тяхната  позиция  и  функция:  регистрационни  знаци  на  панела,  местни  
регистрационни  знаци  и  регистрационни  знаци  на  изображението.

Фигура  29:  Структура  на  местните  регистрационни  марки.

Фигура  27:  Разграничаване  на  регистрационните  знаци.

11.2.1  Регистрационни  знаци  на  панел  (панел)  и  изображение

Меден  капак:  не  се  изисква.

Двустранните  печатни  платки  изискват  регистрационни  знаци  от  двете  страни.  Позицията  трябва  да  е  последователна  от  двете  страни  
(вижте  фигура  29).

[64]  По  принцип  само  печатни  платки,  които  се  попълват  автоматично,  изискват  референтни  знаци.  Печатните  платки,  които  се  сглобяват  ръчно,  
не  се  нуждаят  от  тях.

Меден  капак:  осмоъгълник  с  диаметър  3,00  mm  и  концентричен  спрямо  центъра  на  регистрационния  знак.

[63]  Форма:  запълнен  кръг  с  диаметър  1,0  mm.
Отвор  на  маската  за  спойка:  2,00  мм  в  диаметър  и  концентричен  спрямо  центъра  на  регистрационния  знак.

За  печатни  платки,  попълнени  от  едната  страна,  регистрационните  знаци  са  необходими  само  от  страната,  където  трябва  да  се  
запояват  SMD  компонентите.
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11.3.1  Панел  с  регистрационни  знаци

от    0,8  mm  Изискват  се  местни  регистрационни  знаци.
[67]  За  компоненти  с  щифтове  "крило  на  чайка"  и  разстояние  между  щифтовете    0,4  mm  или  други  SMD  части  с  разстояние  между  щифтовете

11.3.2  Марки  за  регистрация  на  изображения

[65]  Регистрационните  знаци  на  панела  са  на  ръба  на  панела.  За  да  разпознаете  подравняването,  трябва  да  има  3  фидуциали  на  всеки  
панел,  които  са  подравнени  във  форма  "L",  както  е  показано  на  фигура  30.

Регистрационните  знаци  трябва  да  бъдат  поставени  симетрично  към  центъра  в  два  ъгъла  на  компонент.

Фигура  31:  Подравняване  на  местните  фидуциали

[66]  Регистрационните  знаци  на  изображението  се  намират  върху  подборките  на  панела  и  също  трябва  да  са  във  форма  „L“
поставени  и  възможно  най-далеч  един  от  друг.  Освен  това  трябва  да  се  спазва  минимално  разстояние  от  6,00  мм  до  ръба  на  подбора.  
Ако  не  е  възможно  да  се  спазват  разстоянията  във  всички  ъгли,  трябва  да  се  спазват  поне  разстоянията  до  транспортния  ръб.

Фигура  30:  Позиция  на  ориентировъчните  знаци  по  ръбовете  на  панела  и  подплатките.

Фигура  29:  Позиция  на  регистрационните  знаци  върху  двустранни  печатни  платки.

11.3.3  Местни  регистрационни  знаци



При  нарязване  на  панелите  трябва  да  се  спазват  следните  разстояния,  за  да  се  предпазят  компонентите  по  време  на  процеса  на  рязане  
и  да  се  осигури  лесно  рязане.

Фигура  33:  Необходим  резерв  за  механично  разделяне  на  платките.

Трябва  да  се  спазва  безопасно  разстояние  "S" (фиг.  35)  от  вътрешните  медни  слоеве  на  многослойни  плочи  до  щангата,  за  да  се  избегнат  
къси  съединения  между  слоевете.  S    0,3  mm  обикновено  е  достатъчно.

Фигура  35:  Безопасно  разстояние  "S"  за  многослойни  плочи

Фигура  34:  Размери

В  същото  време  трябва  да  се  вземе  предвид  необходимия  размер  на  режещата  глава.  Както  е  показано  на  фигура  33,  никакви  
компоненти  с  височина  над  25  mm  не  могат  да  бъдат  в  рамките  на  5  mm  от  останалата  част  от  лентата.

Фигура  32:  Разстояние  между  компонентите  по  време  на  механично  разделяне

Острие  на  депанелираща  машина

0.8<H<1.6mm,  T=0.4±0.1mm

H 0.8mm,  T=0.35±0.1mm

H 1.6mm,  T=0.5±0.1mm

25  мм

Х

С

  1  мм

30°  ~  45°

T

5  мм  5  мм

останалата  мрежа

Разстоянието

T

V-образно  

напречно  сечение

Х

12. Създаване  на  панели  и  преходи

12.1  Резултат  (V-Cut)
[68]  Печатните  платки  могат  да  бъдат  оценени,  за  да  се  разделят  на  отделни  платки.  Печатните  платки  могат  само

  успоредно  на  ръба  на  плоската  дъска  по  права  линия  по  цялата  ширина  или  височина  на  панела  и  не  трябва  да  пресича  нито
един  компонент.

[69]  За  печатни  платки,  предназначени  за  надписване,  минималната  дебелина  трябва  да  бъде  3,0  mm.
[70]  Ако  печатните  платки  трябва  да  бъдат  механично  разделени,  разстоянието  от  най-малко  1,0  mm  до  всички  компоненти

  трябва  да  се  поддържа  в  зоната  около  останалата  лента,  за  да  се  предпазят  компонентите  от  повреда.



Забележка:  Това  е  особено  важно  за  неправоъгълни  печатни  платки  (например  с  „L“  форма).  Вижте  Фигура  37.

[71]  Препоръчителната  ширина  на  фрезованите  прорези  е  2  мм.  Те  се  използват  най-вече  при  специфичен

Фигура  38:  Ширина  на  панела  с  2  печатни  платки

целият  панел  не  надвишава  150,0  мм.  Ръбовете  и  водачите  на  инструментите  трябва  да  са  от  по-дългата  страна  на  панела,  за  да  се  
избегне  деформация  на  панела.

Разстоянието  между  платките  трябва  да  се  поддържа  в  полза.  Процесът  се  използва  най-вече  заедно  с  точкуване  или  перфорация.

[74]  При  създаването  на  оформлението  трябва  да  се  осигури  оптимално  използване  на  наличното  пространство,  което  в  крайна  сметка  влияе  
върху  цената  на  печатните  платки.

[76]  При  по-тесни  подплатки  могат  да  се  подредят  повече  от  3  подплатки,  колкото  е  ширината  на

[73]  Създаването  на  панел  се  препоръчва  за  платки  по-малки  от  80  mm  x  80  mm.

Фигура  37:  L-образни  платки  на  панел

Разстоянията  не  са  необходими  за  печатни  платки  с  надпис,  които  отговарят  на  разстоянията  от  [12.1].

Фигура  36:  Размери  за  перфорация.

[75]  Ако  панелът  е  машинно  запоен  (рефлоат  или  вълнообразно  запояване)  и  подплатката  е  по-малка  от  60,0  mm,  панелът  не  трябва  да  е  с  
ширина  повече  от  2  печатни  платки.

[77]  Множество  употреби

[72]  Разстоянието  между  отворите  трябва  да  бъде  1,5  мм  от  центровете.  Разстоянието  между  2

  Правоъгълни  печатни  платки:

Редовете  от  перфорации  трябва  да  са  5  мм,  както  е  показано  на  Фигура  36.

2,0  мм

Фрезан  прорез

0,3  мм

0,3  мм

Не  повече  от  две

Диаметър  на  отвора  =  1,0  мм
1,5  мм

дъски  широки

1,5  мм

6,0  мм

2,0  мм

6,0  мм

Същият  дизайн  е  
завъртян  на  180°

0,3  мм

марж

12.3  Панелизиране

12.2  Перфорирани  точки  на  прекъсване



предимство

марж

надвиснала

материал  за  пълнеж

точкуване

компонент

ненаситен

ненаситен

Слот  с  плавателни  съдове

точкуване

слот

слот

излишък

Ширина  на  процепа  за  

фрезоване    2  мм

  Платки  с  неправилна  форма

[78]  Създаване  на  панел  с  пълнежен  материал

  Ако  платките  не  пасват  напълно  заедно,  излишният  материал  може  да  бъде  фрезован

Комбинация  от  нарязване  и  фрезоване  може  да  се  използва  върху  дъски  с  неправилна  форма  или  дъски,  
където  компонентите  стърчат  от  ръбовете.

  Платки  с  неправилна  форма  могат  да  се  поставят  върху  панела,  така  че  да  имат  правоъгълна  форма

  За  по-големи  парчета  излишен  материал,  платките  могат  да  бъдат  перфорирани  на  места,  за  да  могат  по-
късно  да  се  счупят.  Вижте  Фигура  41.

Фигура  41:  Създаване  на  панел  с  две  печатни  платки  с  неправилна  форма  с  пълнежен  материал  и  перфорирани  предварително  определени  
точки  на  счупване.

Фигура  42:  Препоръчително  оформление  за  печатни  платки  със  златни  контакти.

форма.

  ПХБ  със  златни  контакти  трябва  да  се  поставят  с  контактите  навън  (вижте  Фигура  42).  Това  е  необходимо  за  
нанасяне  на  златното  покритие.

ще.

Фигура  39:  Пример  за  прост  панел.

Фигура  40:  Създаване  на  панел  от  платки  с  неправилна  форма

А А А



  Ако  готовата  печатна  платка  няма  свободен  марж  от  5  мм,  трябва  да  се  добави  допълнителен  марж  за  обработка/водещ.

  Ако  платката  напр.  Б.  Липсва  ъгъл  или  част  е  изрязана  от  печатната  платка,  трябва  да  се  добавят  пълнители,  за  да  се  направи  възможно  
най-квадратната  печатна  платка,  което  улеснява  процеса  на  производство  и  сглобяване.

използвайте.  За  парчета  пълнител,  по-дълги  от  50  mm,  трябва  да  се  перфорират  две  места.  Перфорирана  площ  е  достатъчна  за  
по-малки  парчета  пълнеж.

Фигура  44:  Поставяне  на  перфорации  върху  части  за  пълнеж.  "a"  е  дължината  на  пълнежа.

[79]  Принцип:

[80]  За  печатни  платки  с  пълнители,  по-големи  от  35  mm  x  35  mm,  се  препоръчва  използването  на  SMT  техники  за  запояване  или  вълново  запояване

Фигура  43:  Създаване  на  панел  с  области  за  запълване.

смлян

а

перфорация

ръб,  край

транспортна  посока

а

12.4  Създаване  на  панел  за  печатни  платки  с  неправилна  форма



чувствителен  към  топлина

бъде  уважаван.

[86]  Ако  е  възможно,  всички  малки  SMB  компоненти  трябва  да  са  от  едната  страна  на  платката,  а  по-големите  SMD

[85]  Металните  части  или  компоненти  с  метален  корпус  не  трябва  да  се  допират  един  до  друг.  Минималното  разстояние  трябва  да  бъде  1,0  mm

[81]  Компонентите  с  монтаж  през  отвор  трябва  да  бъдат  поставени  възможно  най-подредено.  За  опростяване  на  сглобяването,

компонент

шоу  и  всички  отрицателни  полюси  от  другата  страна.  Поставянето  на  високи  компоненти  до  малки  трябва  да  се  избягва,  за  да  не  се  
усложнява  ръчната  проверка.  Ъгъл  на  видимост  от  45°  спрямо  щифтовете  трябва  да  бъде  даден  за  всички  компоненти,  за  да  може  да  се  
проверят  спойки.

Фигура  46:  Слотът  е  блокиран  от  компонент

компоненти  отгоре.

към  други  компоненти.

да  не  блокира.

[87]  Критични  за  полярността  компоненти  трябва  да  бъдат  ориентирани  така,  че  всички  положителни  полюси  да  са  от  едната  страна  на  печатната  платка

[83]  За  печатни  платки  с  радиатори  трябва  да  се  има  предвид  разположението  и  ориентацията.  Трябва  да  има  достатъчно  разстояние  
до  съседните  компоненти  (най-малко  0,5  mm).  Това  е  особено  важно  за  чувствителни  към  топлина  компоненти  (като  кварц).  
Такива  компоненти  трябва  да  бъдат  разположени  възможно  най-далеч  от  компоненти,  произвеждащи  топлина  и  за  предпочитане  
в  съществуващ  въздушен  поток.  Освен  това  големите  компоненти  не  трябва  да  блокират  въздушния  поток.

Фигура  45:  Поставяне  на  топлочувствителни  компоненти.

Трябва  също  така  да  се  внимава  да  се  осигури  последователно  подравняване  на  критичните  за  полярността  компоненти.  SMD  
компонентите  също  трябва  да  бъдат  поставени  възможно  най-последователно.  Това  включва  както  посоката,  така  и  относителната  
ориентация  към  други  компоненти  (формиране  на  серии).

13.2.1  Общи  изисквания  за  SMD  компоненти

[84]  Разстоянието  между  компонентите  трябва  да  е  достатъчно,  за  да  позволи  нормална  работа,  напр.  Б.  със  слот  за  карти

[82]  Ако  компонентът  трябва  да  бъде  залепен,  трябва  да  се  гарантира,  че  частта  има  минимално  разстояние  от  3,0  mm

размер

въздушно  течение

Блокиран

слот  за  карта

компоненти

13.1  Общи  изисквания  за  оформление  на  компонентите

13.2  Запояване  с  обратното  попълване

13.  Компонентно  оформление



Споделена  подложка

А

8,0  мм

А

Б

8,0  мм

минимално  разстояние

Разрешено  припокриване  с  
единични  SMD  компоненти

BGA

Не  се  препоръчва

Б

13.2.2  Поставяне  на  SMD  компонентиФигура  47:  Ъгъл  на  проверка  за  спойки[88]  Компонентите  за  повърхностен  монтаж  във  версиите  CPS,  BGA  и  др.  трябва  да  имат  минимално  разстояние  от  2  мм.  5  мм  е  оптимално.[90]  Всички  SMD  компоненти  трябва  да  са  по-малки  от  50  mm  поне  от  едната  страна.Поялната  паста  няма  отрицателни  ефекти  върху  запояването  на  THT  компонента.  Вижте  Фигура  51.Фигура  50). Фигура  48:  Изискване  за  оформление  на  компоненти  за  повърхностен  монтаж.Фигура  50:  Разделени  SMD  подложки.Фигура  49:  Несъвместимо  оформление  на  два  компонента  на  SOP.[92]  Ако  SMD  частите  споделят  обща  подложка,  размерите  на  частите  трябва  да  са  еднакви  (вж[93]  Компонентите  THT  и  SMD  може  да  се  припокриват,  ако  се  гарантира,  че  приложените  към  SMD  подложките[91]  Припокриването  на  два  SMD  компонента  с  щифтове  на  крилата  на  чайка,  както  е  показано  на  Фигура  49,  не  се  препоръчва.[89]  По  принцип  компонентите  за  повърхностно  монтиране  не  трябва  да  се  поставят  от  долната  страна  на  печатната  платка  (страна  с  по-малко  компоненти).  Зоната  срещу  тези  компоненти  трябва  да  бъде  свободна  от  компоненти  със  същия  дизайн  с  допълнителен  марж  от  8  mm.  Вижте  Фигура  48.



0,45

0,45

(единици  в  мм)

0,65

0,30

0,60

0,30

0,55

0,50

Посочената  стойност  винаги  е  най-голямата.  Или  подложката,  или  размерите  на  компонента.  Числата  в  скоби  представляват  
минималната  стойност.

Различни  компоненти:    0,13  ×  h  +  0,3  mm  (h  =  максималната  разлика  във  височината  между  съседните  компоненти)

Фигура  51:  Приемливо  разположение  на  компонентите  THT  и  SMD.

BGA

5,00  (3,00)

5,00  ч

[96]  Компонентите  с  фина  стъпка  трябва  да  поддържат  минимално  разстояние  от  10  mm  до  всички  ръбове  на  дъската,  за  да

SOJ/PLCC

1206  ~  1810  г

0,55

не  влияят  негативно  на  качеството  на  печат.  В  идеалния  случай  разстоянието  между  SMD  компонентите  и  полетата  с  баркод  
трябва  да  съответства  на  размерите  в  Таблица  6,  за  да  не  се  повлияе  на  качеството  на  спойките.

0,45

0402~0805  1206~1810

0,450,70

0,60

STC3528~7343

Таблица  5:  Препоръки  за  разстоянието  между  компонентите.

SOT /  SOP

QFP

BGA

[95]  За  печатни  платки,  които  преминават  през  процеса  на  преливане,  разстоянието  между  компонентите  е  дадено  в  таблица  5.

0,65

0,40

Същите  компоненти:    0,3  mm

0,45

0,45

5,00  ч

8,00  ч

SOT /  SOP  SOJ /  PLCC  QFP

5,00  (3,00)

[94]  Необходимото  разстояние  между  SMD  компонентите  е:

0402~0805

Фигура  52:  Разстояния  между  компонентите.

0,45

0,50

0,50

STC3528~7343

0,70

5,00  (3,00)

5,00  ч

Същите  компоненти

Х

Й

всмукателна  дюза

Различни  компоненти

THT  части  могат  да  се  припокриват  
с  SMD  части

х



13.3  Вълново  запояване

5  мм

0603  и  по-големи,  SMD

[99]  Разстоянието  между  THT  компонентите  трябва  да  бъде  >  10  mm.
[98]  Жакове  и  конектори  трябва  да  бъдат  поставени  така,  че  да  не  се  препятства  включването  и  изключването.

[100]  Разстоянието  между  компонентите  THT  и  транспортния  ръб  трябва  да  бъде    10  mm,  разстоянието  до  печатните  платки

IC  и  други

[102]  Дългата  ос  на  SOP  устройствата  трябва  да  бъде  подравнена  успоредно  на  посоката  на  обработка.  Компоненти  на  SOP

Забележка:  щифтовете  на  SMD  компонентите  трябва  да  са    2  мм,  в  противен  случай  те  не  са  подходящи  за  запояване  с  вълни.  
Други  компоненти  не  трябва  да  са  по-високи  от  4  мм.

разстояние,  d

  Резистори,  кондензатори  и  индуктори  с  размер  0603  или  по-голям  и  разлика  между  печатна  платка  и  компонент  по-малка  от  0,15  mm.

минимален
10  мм

13.2.3  Разположение  на  THT  компонента  върху  печатни  платки  с  обработка  на  преплавка

Таблица  6:  Препоръчително  разстояние  между  баркодовете  и  компонентите

[97]  За  дъски,  при  които  разстоянието  между  транспортните  ръбове  е  повече  от  300  mm,  тежките  THT  компоненти  не  трябва  да  се  поставят  в  
средата  на  дъската.  Това  намалява  деформацията  на  платката  по  време  на  процеса  на  запояване.

Фигура  54:  Поставяне  на  подложка  "Solder  thieves"  върху  компонентите  на  SOP  за  вълново  запояване.

13.3.1  Изисквания  за  SMD  компоненти  в  процеса  на  вълново  запояване

n  тип

[103]  При  компонентите  SOT-23  също  е  важно  да  се  гарантира,  че  щифтовете  са  успоредни  на  посоката  на  обработка

Фигура  53:  Разстояние  между  баркодове  и  компоненти.

Разстояние  между  щифтовете    1,27  mm,  щифт  на  крило  на  чайка  (напр.  
SOP,  QFP)  и  BGA  компоненти

[101]  Вълновото  запояване  е  подходящо  за  следните  SMD  компоненти:

ръб    5  мм.

компоненти

изискват  допълнителни  подложки  в  края  на  редица  подложки,  които  действат  като  „крадци  на  спойка“  и  предотвратяват  свързването  
на  мост  между  последните  два  щифта.  Вижте  Фигура  54.

компонент

  Компоненти  на  SOP  с  разстояние  между  щифтовете    1,27  mm  и  разстояние  между  PCB  и  компонента    0,15  mm.
  Компоненти  на  SOT  с  разстояние  между  щифтовете    1,27  mm  и  видими  щифтове.

са  подравнени.

д

посока  на  обработка

Подложка  "Solder  Thief".

д

БАР  КОД

д

посока  на  обработка



0,89/35

1.02/40

Препоръчва  се

0,76/30

1,52/60

1,27/50

1,27/50

1,27/50

Препоръчва  се

  1206

Танталови  кондензатори  
3216  и  3528

Фигура  55:  Подравняване  на  компонентите  SOT-23  за  вълново  запояване

минимално  разстояние

2,54/100

Изискванията  за  освобождаване  са  на  Фигура  57  и  Таблица  4.
  За  различните  типове  компоненти  разстоянието  между  подложките  трябва  да  бъде    1,0  мм.

1,27/50

1,27/50

1,27/50

1.02/40

дизайн

1.02/40

SOT

Тип  0,76/30

1.02/40

Разстоянието

Танталови  кондензатори  
6032  и  7343

SO.P ---

Разстояние  между  компонентите  B  (mm/mil)

1,27/50

0805

  За  компоненти  от  същия  тип:  Както  е  посочено  в  Таблица  7.

1,27/50

2.03/80

1,27/50

---

минимално  разстояние

1.02/40

[104]  Като  цяло  спояването  с  вълни  създава  „сянка“  зад  компонентите  и  щифтовете.  Следователно  трябва  да  се  поддържа  минимално  
разстояние  между  компонентите  и  подложките.

0603

Разстояние  между  тампоните  L  (mm/mil)

1,27/50

1,27/50

1,27/50

Разстоянието

0,89/35

1.02/40

Фигура  56:  Разположение  на  компоненти  от  същия  тип.

1,52/60

Таблица  7:  Разстояние  между  компонентите  от  един  и  същи  тип.

Л

ЛЛ

Б

посока  на  обработка

Б



1,27/50

0,6/24

ИКТ  точка

0,6/24

0,6/24

1810  г

13.3.2  Общи  изисквания  за  оформление  на  THT  компоненти

виаси

0,6/24

2,54/100

1,27/50

SOT

0,6/24

0,6/24

2,54/100

2,54/100

2,54/100

0,6/24

Форма  
(mm/mil)

0603  -

1,27/50

1,27/50

крадец“  Пад

2,54/100

0,3/12

2,54/100

[106]  Разстоянието  между  съседните  компоненти  е  дадено  на  фигура  58.

2,54/100

0,6/24

2,54/100

SO.P

Таблица  8:  Разстояния  на  различни  типове  компоненти  и  оформления.

0,6/24

[107]  Трябва  да  се  внимава,  за  да  се  гарантира,  че  компонентите  отговарят  на  изискванията  на  Фигура  59,  ако  трябва  да  бъдат  
запоени  ръчно  или  ако  трябва  да  се  гарантира  лесен  ремонт.

0,6/24

0,6/24

виаси

0,6/24

tht

1810  г

1,27/50

"Много

0,6/24

1,27/50 2,54/100

крадец“  Пад

0,6/24

се  поставя  върху  горния  слой.

1,52/60

SOT

Фигура  57:  Оформление  с  различни  форми  и  типове  компоненти.

Фигура  58:  Разстояние  между  THT  компонентите.

0,3/12

0,6/24

0,6/24

tht

0,6/24

1,27/50 2,54/100

0,6/24

"Много

[105]  В  допълнение  към  спазването  на  възможните  изисквания  за  физическа  среда,  THT  компонентите  на

2,54/100

ИКТ  точка

0,6/24

0,3/12

2,54/100

SO.P

0,6/24

0,6/24

0,6/24

1,27/50

0603  -

Б

Минимум  =  0,5  мм

Б

Б



Фигура  60:  THT  оформление  за  вълново  запояване

[108]  Оптималното  разстояние  между  щифтовете  е    2,0  mm.  Разстоянието  между  двата  ръба  на  подложката  трябва  да  бъде  най-малко  1  мм

13.3.3  Общи  изисквания  за  компоненти  с  монтаж  през  отвор  (THT)

Фигура  61:  Подравняване  на  редове  щифтове  при  обработка  с  вълново  запояване.

[109]  Дългите  редове  щифтове  трябва  да  бъдат  подравнени  успоредно  на  посоката  на  обработка,  т.е.  перпендикулярно  на  вълната  на  спойка.  В  
случаите,  когато  редовете  щифтове  трябва  да  бъдат  поставени  перпендикулярно  на  посоката  на  обработка,  кръглите  подложки  трябва  да  се  
сменят  с  елипсовидни  подложки.  Ако  разстоянието  между  ръбовете  на  подложката  е  в  диапазона  от  0,6  мм  -  1,0  мм,  трябва  да  се  използват  
подложки  за  "крадец  на  спойка",  а  също  и  елипсовидни  подложки.

бъда.  Корпусите  на  компонентите  не  трябва  да  пречат  един  на  друг.

Фигура  59:  Изисквания  за  оформление  на  THT

х
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покрито  през

подложки
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