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1.  Introduktion

  Seeed  är  en  hårdvaruinnovationsplattform  som  hjälper  tillverkare  att  omvandla  sina  visioner  till  en  färdig  produkt  genom  att 
tillhandahålla  tillverkning  av  kretskort,  montering  av  kretskort  (PCBA)  och  andra  tjänster  som  CNC-fräsning,  3D-utskrift  och  PCB-
layoutservice  med  kvalitets-  och  leveransgaranti  från  en  enda  källa.

  Seeed  har  varit  en  del  av  elektronikindustrin  i  Kina  i  mer  än  9  år  och  har  samlat  på  sig  en  stor  mängd  tillverkningserfarenhet
under  denna  tid.  För  att  överbrygga  klyftan  mellan  design  och  produktion  och  för  att  leva  upp  till  vårt  företagsmotto  "Grow  the 
Difference",  som  syftar  till  att  hjälpa  fler  att  ta  sin  produkt  i  produktion,  har  vi  sammanfattat  all  vår  kunskap  från  dessa  9  år  i  denna
guide.

  Eftersom  vi  inte  är  professionella  utgivare  kan  det  finnas  typografiska  fel  eller  oklara  formuleringar  i  den  här  guiden.  Vi 
uppskattar  all  feedback  för  att  göra  den  här  guiden  bättre  tillsammans.  Vi  uppdaterar  informationen  i  den  här  guiden  regelbundet 
för  att  göra  informationen  så  användbar  som  möjligt  för  samhället.
Om  du  har  ett  förslag  till  förbättring,  vänligen  kontakta  oss:  fusion@seeed.cc.  För  mer  information  om  vår  prototyp  PCB-
tillverkning,  besök  vår  hemsida  www.seeedstudio.com

  Dessa  specifikationer  definierar  designparametrarna  för  PCB-designen  ur  en  DFM-synpunkt  såsom  form,  stackup,  fiducial 
design,  layout,  spår,  hål,  lödmask,  ytbehandling,  utskrift  och  så  vidare.

Kretskortsindustrin  i  Tyskland  arbetar  nästan  uteslutande  med  engelska  termer  nuförtiden.  I  denna  guide  har  man
varit  noga  med  att  använda  tyska  termer  och  beteckningar  så  långt  som  möjligt.  Skulle  detta  orsaka  förvirring  kan  den  engelska 
originalversionen  lätt  nås  på  Seeed  Studios  webbplats.

http://www.seeedstudio.com/


2.  Specifikationer  för  Seed  Fusion  PCB

2.1  Nödvändiga  produktionsdata

2.2  Gerber-fil

[2]  PCBA  (PCB  and  Manufacturing)  Service:

Gerber-formatet  är  ett  öppet  2D-vektorbildformat.  Det  är  standardformatet  för  kretskortsindustrin  och  mjukvaran  och  beskriver  de  
olika  skikten  av  ett  kretskort  som  t.ex.  B.  kopparlager,  lödmask,  lödmask  och  bokstäver.  Gerber-filer  måste  finnas  i  ett  enda  zip-  
eller  rar-arkiv  som  motsvarar  följande  filtillägg:

4.  Alla  filer  måste  finnas  i  samma  arkiv/mapp.

1.  Gerber-data  måste  vara  i  RS-274x-format.

Samma  som  PCB  Service  +  Bill  of  Materials  (BOM)

Viktig:

[1]  Kretskorttjänst:

[3]  Stencilservice:  Lödmask/Solder  Paste  Layer.  Topp-  och  bottenskikt  kan  laseras  från  samma  stencil  om  vårt  råmaterial  
är  tillräckligt  stort  för  att  rymma  båda  skikten.

2.  Borrplansfilen  måste  överensstämma  med  Excellon-formatet.

Kopparlager,  Lödmasklager  (för  varje  kopparlager),  Print  Layer  (valfritt),  Mechanic  Layer  (ett  per  fil)  och  Drill  File  
(en  per  fil).

3.  Kretskortets  dispositionsfil  måste  finnas.

BoardName.GL2

filtillägg

borrning

Silkscreen  nedan

BoardName.GML/GKO

Styrelsenamn.GTO

BoardName.GTS

skikten

Inre  lager  2  (med  ÿ  4  lager)

kretskortskontur

BoardName.GTL

BoardName.GL3

BoardName.GBS

Silkscreen  ovan

BoardName.GBL

Lödmask  ovanför

Kopparlager  topp

Inre  lager  3  (med  ÿ  4  lager)

BoardName.TXT

Lödmask  nedan

BoardName.GBO

Kopparlager  undersida



dielektrisk  konstant

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

För  2  oz:  10  mil  [0,25  mm]

Maximala  mått

Minsta  kvantitet  per  beställning

4  lager

kretskorttjocklekar

±  10  %

Minsta  mått

8000  stycken

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

2,5 /  3,0

1  oz.  2  oz.  3  oz.

Producerbara  lager

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

dielektriskt  avstånd

16  lager

avstånd  från  ledare

*

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

PCB  orderkvantitet

12  lager

[0,1  mm,  0,13  mm,  0,15  mm]

4,2  -  4,7

1-2  lager

PCB  dimensioner

tillgängliga

PCB-tjocklekstolerans

500

5  delar

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

2,0 /  2,5 /  3,0

Kopparvikter  (per  1  fot²)

För  3  oz:  15  mil  [0,4  mm]

14  lager

Minsta  bredd  och

1  -  16  lager

0,075  -  5,0

Maximal  kvantitet  per  beställning

6-8  lager

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

10  lager

tillgängliga

För  1  oz:  4mil,  5mil,  6mil

500  mm

10 10  mm
Tips:  Det  är  lämpligt  att  skapa  

ett  för  mindre  kretskort

*

verktyg

Specifikation

Enheter:  mm  [mil]  i  förekommande  fall
2.3  PCB-specifikationer  för  FR4-TG130

beskrivning



borrning

Minsta  bredd  på

brädor)

koppartjocklek  på

Gräns  (extra  avgift):

Minsta  stegbredd  för

yttre  skikt

Minsta  avstånd  mellan

ÿ  0,32  mm  för  grönt

Minimal

0,017  (för  0,5  oz)

begränsning

För  3  oz  ÿ  15  mi

lödmasker

För  1  oz  ÿ  8  mil

tht  hål  och  stegar

diameter  för

ÿ  0,13  mm  för  andra  färger

Inre  lager  (för  4  lager

ÿ  0,35  mm  för  andra  färger

vias

0,035  –  0,07  mm  (för  1  oz  –  2  oz)

Minsta  avstånd  mellan

6  mils

ledare  och  kopparytor

Standard:

koppartjocklek  på

kantkontakter

Minsta  avstånd  mellan

ÿ  0,15  mm  [6  mils]

0,2  -  6,5  mm

inre  skikt

ÿ  0,10  mm  för  grönt

diameter  på  halva  hålet

För  2  oz  ÿ  12  mil

12  mil

12  mil

0,6  mm



Om  lödmasken

Minsta  avstånd  mellan

minimum

För  4  mil  ÿ  0,25  mm

skärmavbildning

Screentrycket  är  svart

(Mekaniskt)

*

produktionstid

För  6  mil  ÿ  0,45  mm

1:5

0,2  mm  [8  mils]

0,8  mm

*

tapp-  och  screentryck

0,3  mm

Grön/röd/gul/blå/svart

maximal

Olika  beroende  på  beställning

Minsta  avstånd  till

text

Om  lödmasken  är  vit

±0,15  mm

Minsta  underbräda

För  5  mil  ÿ  0,35  mm

Minsta  mått  för

Silkscreen  är  vit

slits  tolerans

55  mm

Bästa  bildförhållandet  för

BGA-dynas  mått

Ledare  och  NPTH  (icke-
pläterat  hål)

Minsta  frässpårbredd

Ledarbredd  ÿ  0,1  mm  [4  mil]

380

storlek

Minsta  avstånd  mellan

Höjd  ÿ  0,6  mm  [23mil]

0,15  mm  [6  mil]

silkscreen  färg

PCB-mått  för  ritning

70

380  mm

PCB-specifikationer
3  -  14  arbetsdagar

kretskortskant

8:a
* 8  mm



3.  Uppbyggnad  av  PCB-lager

3.1  Lageruppbyggnad

[5]  0,5  oz  kopparfolie  används  vanligtvis  för  de  yttre  skikten,  1  oz  för  de  inre  skikten.  "Core  Boards"  med

[6]  Lagerstrukturen  bör  vara  så  symmetrisk  som  möjligt  vid  symmetriaxeln.  Man  måste  ta  hänsyn  till  tjockleken  på  prepregs  
(förimpregnerade  glasfibermattor),  det  harts  som  används,  tjockleken  på  kopparfolien  och  fördelningen  av  skikten.

Figur  1:  Kretskortstruktur.

asymmetrisk  tjocklek  på  inre  skikt  bör  undvikas.

Figur  2:  Symmetrisk  design.

[4]  Flerskiktsbrädor  kan  konstrueras  med  olika  metoder.  Processen  "kärnbräda"  används  mest  för  speciella  flerskiktskort.

hoz

12  mil

10  mil

1  oz

hoz

1  oz

10  mil

12  mil

symmetriaxel

1  oz

1  oz



4.1  PCB-mått  som  kan  tillverkas

[13]  Komponenthus  får  inte  sticka  ut  utanför  skivans  kanter  och  måste  uppfylla  följande  villkor:

[10]  Rekommenderat  förhållande  mellan  bredd  och  längd  =  X/Y  ÿ  2.

ÿ  För  alla  maskinlödningsmetoder  utom  reflowlödning,  slitsen  mellan  panelen  och

Figur  5:  Avstånd  för  utskjutande  komponenter.

[9]  Rekommenderat  förhållande  mellan  bredd  och  tjocklek  =  Y/Z  ÿ  150.

Bild  4:  Minsta  kantstorlek.

*

[12]  Om  kretskort  inte  klarar  de  erforderliga  kantavstånden,  rekommenderas  att  använda  två

att  undvika.

*

vara.

Underskiva  måste  vara  minst  0,5  mm  större  på  båda  sidor  än  komponenten.  Se  figur  6.

[11]  För  kretskortstjocklekar  <  0,8  mm  bör  kopparfolien  vara  jämnt  fördelad  för  att  undvika  att  kretskortet  böjs

ÿ  Avståndet  från  en  löddyna  eller  komponentkropp  till  transportkanterna  måste  vara  minst  5  mm

500  mm,  minimimåtten  10

Figur  6:  Avstånd  för  utskjutande  komponenter.

lägg  till  en  ÿ  5  mm  marginal  på  motsatta  sidor  där  de  senare  kommer  att  föras  fram  i  maskinerna.

[7]  De  maximala  PCB-dimensionerna  är  500  [8]  Den  maximala  PCB-
tjockleken  är  3  mm  och  den  minsta  är  0,6  mm  (Endast  för  1-2  lager).

ÿ  För  alla  maskinlödningsprocesser  utom  återflödeslödning  måste  utskjutande  delar  ha  ett  avstånd  på  ÿ3  mm  till  
ytterkanten  av  transportkanten  som  visas  i  figur  5.

Figur  3:  PCB  dimensioner.

10  mm

ÿ3  mm

transportriktning

bearbetningsriktning

transportkant

ÿ3  mm

transportriktning

komponenter

ÿ5  mm

Spalten  ska  vara  0,5  mm  större  än  komponenten  i  springan.

utskjutande

4.  PCB  dimensioner



5.2  Electroless  Nickel  Immersion  Gold  (ENIG)

5.3  Organiska  lödbarhetskonserveringsmedel  (OSP)

[17]  På  grund  av  den  resulterande  plana  ytan  är  denna  metod  särskilt  lämplig  för  kretskort  med

för  att  ta  bort  överflödigt  tenn.  Den  resulterande  beläggningen  av  dynorna  är  1  µm  -  25  µm  tjock.

5.2.1  Processkrav

5.1.2  Omfattning

[18]  Med  OSP  är  de  exponerade  kuddarna  belagda  med  en  organisk  färg.  Lacken  vi  för  närvarande  rekommenderar  är  
Enthones  Entek  Plus  Cu-106A  med  en  resulterande  tjocklek  på  0,2  µm  -  0,5  µm.  På  grund  av  den  plana  ytan  är  denna  
metod  populär  för  kretskort  med  komponenter  med  fin  stigning.

[16]  Electroless  Nickel  Immersion  Gold  (ENIG)  är  en  ytbehandling  där  dynorna  först  pläteras  med  nickel  och  sedan  guld  för  
att  förhindra  oxidation.  Efter  avslutad  process  är  nickelskiktet  2,5  µm  -  5,0  µm  tjockt  och  guldskiktet  (99,9%  rent  guld)  
0,08  µm  -  0,23  µm.

[15]  När  du  använder  HASL  är  det  mycket  svårt  att  kontrollera  tjockleken  på  beläggningen  och  behålla  den  exakta  formen  
på  dynorna.  Av  denna  anledning  är  den  här  metoden  vanligtvis  inte  lämplig  för  komponenter  med  fin  stigning,  
eftersom  dessa  vanligtvis  kräver  mycket  platta  kuddar.  Dessutom  kan  den  termiska  chocken  som  uppstår  under  
beläggningen  göra  att  kretskortet  deformeras.  Därför  rekommenderar  vi  inte  dessa  metoder  för  ultratunna  skivor  med  en  
tjocklek  på  0,7  mm  eller  mindre.

5.2.2  Omfattning

[14]  Kretskortet  doppas  i  flytande  tenn  och  blåses  sedan  av  med  varm  tryckluft

Fina  tonhöjdskomponenter.

5. Ytbehandlingar

5.1  Varmluftsutjämning  (HASL)

5.1.1  Processkrav



Figur  7:  Olika  monteringstyper.

Blandad  montering  för  våglödning

Dubbelsidig  SMT-montage

Ensidig  SMT-montage

Ensidig  blandad  montering

6.  PCBA-struktur

[19]  PCB  kan  utformas  med  endast  SMD-komponenter,  endast  THT-komponenter  eller  båda
  blandade,  på  ena  eller  båda  sidor  av  ett  kretskort.



avstånd  (mil)

6

[22]  Avståndet  från  ledare  på  yttre  skikt  och  kopparkuddar  på  alla  skikt  till  kortets  kant  bör  vara  större  än  20  mils.

Se  monteringshålets  design

Se  monteringshålets  designmonteringshål

koppartjocklek  (oz)

6

Figur  9:  Spelrum  för  metallhölje  komponenter.

Se  monteringshålets  designmonteringshål

80mils<NPTH<120mils

1

[24]  Avstånd  från  ledare  till  icke  pläterade  hål  sammanfattas  i  tabell  2.

[21]  För  yttre  skikt  bör  avståndet  mellan  spår  och  dyna  från  figur  8  observeras.

16  mil
NPTH  >  120mil

6

hålstorlek

3

Inget  monteringshål 8  mils

Inget  monteringshål

ytterskiktsledarens  bredd  och

8:a

[23]  Det  bör  inte  finnas  några  ledare  i  området  under  och  1,5  mm  runt  en  metallkomponent  (t.ex.  kylfläns).

Inre  lagerledarens  bredd  och  avstånd  
(mil)

12  mil

2

Tabell  2:  Rekommenderade  avstånd  mellan  ledare  och  kanten  på  NPTH:er  (icke  pläterade  hål)

6

monteringshål

Inget  monteringshål

4

Figur  8:  Rekommenderat  avstånd  mellan  dynan  och  spåret.

Avstånd  från  ledare  till  hålkant

NPTH  <  80mil

ÿ  2  mil

1,5  mm

ÿ  2  mil

1,5  mm

7.  Kopparledare  design

7.1  Ledarbredd,  avstånd  och  rekommendationer

[20]  Spårbredd  och  avstånd  mellan  ledarna  varierar  beroende  på  kopparlagrets  tjocklek  och  vilket  lager  ledarna  ligger  på.
  Minsta  spårvidder  och  avstånd  på  de  yttre  och  inre  skikten  för  olika  koppartjocklekar  anges  i  Tabell  1.

Tabell  1:  Minsta  ledarbredd  och  -avstånd.



Figur  9:  Balanserade  och  obalanserade  spår

[26]  Ledare  ska  börja  från  mitten  av  dynan  och  inte  gå  genom  dynorna

Figur  10:  Startpositioner  för  stegar

[27]  Om  en  ledare  är  bredare  än  dynan,  bör  ledaren  inte  korsa  dynan.  Istället  bör  linjebredden  framför  dynan  minskas  
till  dynans  bredd  som  visas  i  figur  12.  Om  intilliggande  stift  på  en  findelningsanordning  ska  anslutas,  ska  
anslutningsspåren  inte  löpa  direkt  mellan  dynorna,  utan  utanför  raden  av  dynor  (antingen  ovanför  eller  under)  som  visas  
i  figur  13.

Bild  11:  Dålig  inriktning  av  ledare  och  dyna

symmetrisk

spår

spår

Huvudet  går  genom  dynan

obalanserad

7.2  Löddyna  för  att  spåra  anslutningar

[25]  Anslutningarna  av  löddynor  och  spår  ska  hållas  symmetriska.



[29]  När  spåren  är  ojämnt  fördelade  på  samma  lager  eller  kopparfördelningen  mellan  två

[31]  Vi  rekommenderar  en  rutstorlek  på  cirka  25  mil  x  25  mil  för  kopparområden

Hörningång

Figur  12:  Ansluta  en  pad  till  ett  bredare  spår

motstående  skikt  är  ojämnt,  det  rekommenderas  att  använda  rastrerade  kopparområden  för  att  kompensera  för  detta.

nyckelhämtning

Bild  13:  Anslutningsplattor  på  komponenter  med  fin  stigning

[28]  Designen  i  figur  14  rekommenderas  för  att  säkerställa  en  stark  anslutning  mellan  ledare  och  pad.

Figur  14:  Anslutningar  mellan  spår  och  hål.

[30]  Om  det  finns  ett  stort  område  på  kretskortet  utan  koppar,  fyll  i  de  tomma  områdena  med
Koppar  kan  användas  för  att  säkerställa  en  jämn  kopparfördelning.

filéning

7.3  Kopparkytor



storlek  ett

Rektangel:  

25  x  25  mil

Figur  15:  Avskärmat  kopparområde.



8.1  Lödmaskdesign  för  spår

8.2  Lödmaskdesign  för  hål

Pläterade  genomgående  hål  (vias)

Formel  D  +  5  mils,  där  D  är  diametern  på  själva  hålet.

håldiameter  D  +  6  mil.

[35]  För  icke  pläterade  hål  bör  öppningen  i  lödmasken  vara  större  än  skruvhuvudet.

8.2.1

Bild  18:  Obestruket  monteringshål.

[36]  Lödmasken  för  typ  A-hål  ska  uppfylla  måtten  i  figur  19.

[33]  Vias  bör  hållas  delvis  fria  från  lödresist  på  båda  sidor  (se  figur  16).  Det  gäller

[32]  Normalt  täcks  ledarspår  av  lödmotstånd.  Men  om  det  är  nödvändigt  för  applikationen  kan  de  också  hållas  fria  från  lödmotstånd.

Bild  17:  Metallpläterat  monteringshål.

8.3  Montering  och  skruvhål  [34]  För  metallpläterade  

hål  ska  öppningen  i  lödmasken  vara  på  vardera  sidan  av  mitten  av  hålet

Figur  16:  Lödmask  för  viaor.

D

lödmask

D

D  +  6  mil

D  +  5  mil

D

D  ÿ  Diameter  som  krävs  för  skruvhuvud

8.  Lödmaskdesign



topp

löddyna

D  ÿ  diameter  på  skruvhuvudet

D  +  10  mil

D  +  5  mil

botten

icke-löddyna

dvs

D

D

8.3.2  Nedgrävda  och  täckta  Vias

[37]  För  icke-pläterade  genomgående  hål  bör  lödmotståndsöppningen  vara  D  +  10  mil  koncentrisk  med  hålet,  där  D  är  hålets  
diameter.  Se  bild  20.

Bild  21:  BGA-testplatta.

[38]  Nedgrävda  vior  behöver  inte  hållas  fria  från  lödmask.

[42]  Lödmasken  för  kopparkuddar  bör  utformas  som  visas  i  figur  22.

[41]  Om  kretskortet  inte  är  våglödat  och  stiftavståndet  från  BGA-komponenterna  är  större  än  1,00  mm,  behöver  viorna  inte  
täckas.  Dessutom  kan  BGA-vias  sedan  användas  som  en  testpunkt.  På  ovansidan  ska  öppningen  i  lödmasken  vara  5  
mil  större  än  hålets  största  diameter.  En  testdyna  på  botten  ska  utföras  som  i  punkt  [40].

[39]  För  kretskort  som  kommer  att  behandlas  genom  våglödning  och  BGA-  eller  CPS-komponenter  med  en  stiftdelning  på

Bild  22:  Lödmask  på  kopparkuddar.

Bild  19:  Lödmask  vid  monteringshål  typ  A

är  mindre  än  1,00  mm  bör  viorna  täckas  för  detta.

Bild  20:  Lödmasköppning  för  icke  pläterade  hål.

8.3.1  Verktygshål

[40]  När  du  placerar  en  testpunkt  under  en  BGA-enhet,  rekommenderas  att  du  leder  ut  testpunkterna  som  visas  i  figur  21.  
Diametern  på  dynan  ska  vara  32  mil  och  öppningen  i  lödmasken  ska  vara  40  mil.

8.4  Lödmask  för  lödkuddar



[46]  Kopparkuddarna  på  guldkontakter  (guldfingrar)  bör  hållas  helt  fria  från  lödmotstånd.  Lödmasken  ska  sluta  där  
spåren  möter  dynan.  Dessutom  ska  ett  område  bortom  brädans  kant  hållas  fritt  på  panelkanten  på  undersidan.  
Se  bild  25.

Figur  23:  Lödmasklayout  för  olika  koppardynor.

Figur  25:  Lödstoppstång  på  guldkontakter.

[44]  Grupper  av  SMD-kuddar  mindre  än  0,5  mm  (20  mils)  från  varandra  eller  med  mindre  än  10  mils  mellan  dem
Pads  kanter  kräver  inte  en  enda  lödmasköppning  och  kan  lämnas  exponerade  som  en  grupp.  Se  bild  24.

Figur  24:  Lödstoppstänger  på  komponenter  med  fin  stigning.

[45]  En  öppning  i  lödmasken  bör  finnas  för  kylflänskontaktpunkter.

[43]  Eftersom  PCB-tillverkare  endast  kan  producera  en  begränsad  noggrannhet  av  lödmaskavstånd,  bör  öppningar  i  
lödmasken  vara  6  mil  (3  mil  på  varje  dyna  sida)  större  än  löddynan  med  en  lödmask  landning  på  3  mil.  För  att  
förhindra  kortslutningar  och  lödbryggor,  måste  det  finnas  lödmask  mellan  kuddar  och  pläterade  genomgående  hål.

Rund  kudde

A

Dynor

Lackände  där  spår  möter  dyna

rektangulär

A  =  3  mil

Lackfritt  område  bortom  änden  av  skivans  storlek

A

A

B

Via

fördel

tavla  hörn

A

A

A  ÿ  0,5  mm  eller  B  ÿ  10  mil

8,5  guld  fingerlod  stoppbrygga



9.  Tryckdesign

9.1  silkscreen  design

9.2  Screentryck  innehåll

För  kretskort  som  ska  bearbetas  i  maskiner  i  en  specifik  riktning,  såsom  ett  våglödningssystem,  bör  bearbetningsriktningen  
kunna  kännas  igen  på  kretskortet  (t.ex.  med  en  tryckt  pil).

[51]  Silk  screen:

[54]  Antistatisk  etikett:

För  PCB  som  kräver  en  kylfläns  som  är  större  än  komponenten,  bör  kylflänsens  kontur  skrivas  ut  på  PCB:n.

följa  6mil.

[49]  Styrelsens  namn  och  version  bör  placeras  på  framsidan.  Skriften  ska  vara  lätt  att  läsa  med  ögat  utan  några  hjälpmedel.  Dessutom  bör  toppen  
och  botten  vara  märkta  med  "T" (Överst)  och  "B" (botten).

ÿ  En  utskriven  linje  bör  vara  minst  5  mil  bred.  Det  bör  säkerställas  att  tryckt  text  är  utformad  tillräckligt  stor  för  att  kunna  läsas  utan  
hjälp  (rekommenderad  teckenhöjd:  >50  mil).

Streckkodsetiketter,  monteringshålsmarkeringar,  komponentkonturer,  bearbetningsriktning  eller  olika  etiketter  såsom  en  antistatisk  etikett.

[47]  Allmänna  rekommendationer

markeras.

Den  antistatiska  etiketten  bör  helst  vara  på  ovansidan  av  kretskortet.

[48]  Innehållet  i  utskriften  kan  innehålla  kortnamn,  version,  serienummer,  polaritetsinformation,  rutor  för

ÿ  Komponentetiketter ,  monteringshål  och  placeringshål  bör  vara  märkta  på  lämpligt  sätt  och

ÿ  Tryckta  föremål  får  inte  överlappa  lödkuddar  eller  registreringsmärken  och  måste  ha  ett  minsta  avstånd  på

ÿ  En  streckkod  ska  endast  skrivas  ut  horisontellt  eller  vertikalt  och  inte  i  en  vinkel  på  kretskortet.

[52]  Bearbetningsriktning

[50]  Streckkod  (valfritt):

ÿ  Rekommenderat  minsta  avstånd  mellan  utskriftsobjekt:  >8  mil

ÿ  För  horisontellt  monterade  komponenter  (t.ex.  axiella  elektrolytkondensatorer)  ska  konturerna  skrivas  ut  på  kretskortet.
ÿ  Text- ,  polaritets-  och  riktningsetiketter  bör  inte  täckas  av  komponenter.

Serier

Text  bör  i  allmänhet  endast  justeras  från  vänster  till  höger  eller  uppifrån  och  ned.

[53]  Kylfläns:

ÿ  För  tätbefolkade  kretskort  kan  innehållet  i  den  tryckta  texten  väljas  enligt  kravet.

ÿ  Den  normala  placeringen  av  streckkoder  visas  i  figur  26

Figur  26:  Rekommenderad  streckkodspositionering.



10.2  Utformning  av  hål

Typ  C

[57]  För  pläterade  genomgående  hål  måste  ett  minsta  avstånd  på  12  mil  till  spår  på  yttre  skikt  upprätthållas

Tabell  3:  Rekommenderad  håldesign  per  funktion.

[56]  Minsta  avstånd  mellan  kanterna  på  flera  hål  måste  vara  minst  12  mil,  oavsett  om  det  är  pläterat  eller  inte.  För  
pläterade  hål  inkluderar  denna  dimension  inte  det  faktiska  pläteringsmaterialet.  Detta  är  särskilt  viktigt  för  
att  undvika  läckage  av  beläggningsmaterial  mellan  skikten.

Typ  A

[58]  För  kretskort  med  inre  lager  måste  spåren  hålla  ett  minsta  avstånd  på  6  mil  till  kanten  av  en  via.
kommer.

[60]  Vias  bör  vara  minst  1,5  mm  bort  från  alla  metallhöljekomponenter.

Bild  26:  Avstånd  för  hål

Typ  B

[59]  Vias  får  inte  överlappa  löddynor.

10.1.2  Avstånd  mellan  vias

Typ  C

10.2.1  Borrtyper

Figur  26).  Minsta  diameter  på  ett  färdigt  borrat  hål  är  0,2  mm.  Beläggning  kommer  att  göra  den  slutliga  diametern  mindre.

Typ  B

[55]  Här  definierar  vi  D  som  minsta  diameter  på  hålet  i  rent  PCB-basmaterial  (se

i

inte

12  mil

registreringsmärken

12  mil

Borrhål

Ledare  på  ytterskikt

Ledare  på  innerskikt

Icke-
metalliskmetallskruv

Ledare  på  ytterskikt

i

pläterade  hål

våglödning

metallskruv

6  mils

D

nitar
metallnitar

6  mils

lödningsprocess

D

Övrig

10. Borrningar  och  hål

10.1  Pläterade  och  icke  pläterade  hål

10.1.1  Allmänt  hålavstånd



hål

stor

Skruvdiameter  (mm)

2.8

5

7.6

6

ÿ  2

Små  
pläterade  hål

Skruvhuvudets  diameter  (mm)

7.1

nithål

Typ  A

7.6

2

position/

verktygshål  etc.

Opläterat  hål
liten  opläterad  genomgående

10.6

Typ  C

3

6

Monteringskomponent  +  A*

*

pläterat  hål

4

2.5

fungera

2.5

Typ  B

8.6

Dynor

skruvhål

diameter  av  metallic

4

12

Där  "A"  är  det  minsta  avståndet  mellan  ledare  och  pad.  Minsta  avstånd  från  kopparytor  gäller  inte  för  inre  skikt.

Tabell  4:  Rekommenderat  hålavstånd  efter  funktion.

10.2.2  Nödvändiga  tillstånd

Bild  26:  Olika  håltyper.

Stort  hål  med



11.  Registreringsmärken

11.3  Placering  av  registreringsmärken

11.2  Registreringsmärkes  struktur

11.1  Definitioner

11.2.1  Panel  (panel)  och  bildregistreringsmärken

Kopparhölje:  en  oktagon,  3,00  mm  i  diameter  och  koncentrisk  mot  mitten  av  registreringsmärket.

11.2.2  Lokala  registreringsmärken

[61]  Registreringsmärken  kan  delas  in  i  tre  kategorier  efter  deras  position  och  funktion:  panelregistreringsmärken,  lokala  registreringsmärken  och  
bildregistreringsmärken.

Lödmasköppning:  2,00  mm  i  diameter  och  koncentrisk  mot  mitten  av  registreringsmärket.

Figur  29:  Struktur  för  lokala  registreringsmärken.

Figur  28:  Struktur  av  panel-  och  bildregistreringsmärken.

Kopparskydd:  krävs  ej.

[62]  Form:  en  fylld  cirkel  med  en  diameter  på  1,0  mm.

Dubbelsidiga  kretskort  kräver  registreringsmärken  på  båda  sidor.  Positionen  måste  vara  konsekvent  på  båda  sidor  (se  figur  29).

För  kretskort  fyllda  på  ena  sidan  behövs  registreringsmärken  endast  på  den  sida  där  SMD-komponenterna  ska  lödas.

Lödmasköppning:  2,00  mm  i  diameter  och  koncentrisk  mot  mitten  av  registreringsmärket.

[63]  Form:  en  fylld  cirkel  med  en  diameter  på  1,0  mm.

[64]  I  allmänhet  kräver  endast  tryckta  kretskort  som  fylls  i  automatiskt  referensmärken.  Tryckta  kretskort  som  monteras  för  hand  behöver  dem  inte.

Figur  27:  Differentiering  av  registreringsmärken.

registreringsmärke

d  =  1,0  mm

D

L

Lokalt  registreringsmärke

D  =  2,0  mm
D

Bildregistreringsmärke

L  =  3,0  mm

d  =  1,0  mm
dvs

dvs

panel

D  =  2,0  mm



Bild  30:  Placering  av  referensmärken  på  panelkanterna  och  underbrädorna.

Registreringsmärkena  måste  placeras  symmetriskt  mot  mitten  i  två  hörn  av  en  komponent.

11.3.3  Lokala  registreringsmärken

Figur  31:  Inriktning  av  lokala  förtroendemän

11.3.2  Bildregistreringsmärken

[67]  För  komponenter  med  "måsvinge"-stift  och  ett  stiftavstånd  på  ÿ  0,4  mm  eller  andra  SMD-delar  med  stiftavstånd

Figur  29:  Placering  av  registreringsmärken  på  dubbelsidiga  kretskort.

[65]  Panelregistreringsmärken  finns  på  panelkanten.  För  att  känna  igen  inriktningen  bör  det  finnas  3  referenspunkter  på  varje  panel,  som  är  inriktade  

i  en  "L"-form  som  visas  i  figur  30.

[66]  Bildregistreringsmärken  finns  på  panelens  undertavlor  och  måste  också  vara  i  "L"-form

11.3.1  Panel  för  registreringsmärken

på  ÿ  0,8  mm  Lokala  registreringsmärken  krävs.

placerade  och  så  långt  ifrån  varandra  som  möjligt.  Dessutom  bör  ett  minsta  avstånd  på  6,00  mm  till  underplattans  kant  iakttas.  Om  det  inte  går  att  

hålla  avstånden  i  alla  hörn  ska  åtminstone  avstånden  till  transportkanten  hållas.

A

A

ÿ  6,0  mm

H  ÿ  L  +  6,0  mm

H

A

O

A

B

L

Y

A

A

A

X



12.  Panelskapande  och  övergångar

12.1  Poäng  (V-Cut)

[69]  För  kretskort  avsedda  för  ritsning  bör  den  minsta  tjockleken  vara  3,0  mm.

parallellt  med  en  platt  brädkant  i  en  rak  linje  över  hela  panelens  bredd  eller  höjd  och  får  inte  korsa  någon  komponent.

När  paneler  är  skårade  måste  följande  avstånd  upprätthållas  för  att  skydda  komponenterna  under  kapningsprocessen  och  för  att  
säkerställa  enkel  kapning.

Bild  35:  Säkerhetsavstånd  "S"  för  flerskiktskort

[68]  Tryckta  kretskort  kan  poängsättas  för  att  sedan  separera  dem  i  individuella  kort.  Kretskort  kan  bara

Figur  33:  Erforderlig  marginal  för  mekanisk  separation  av  kretskorten.

Ett  säkerhetsavstånd  "S" (Fig.  35)  från  de  inre  kopparskikten  på  flerskiktsskivor  till  skåran  måste  upprätthållas  för  att  undvika  
kortslutning  mellan  skikten.  S  ÿ  0,3  mm  är  vanligtvis  tillräckligt.

Samtidigt  måste  den  erforderliga  storleken  på  skärhuvudet  beaktas.  Som  visas  i  figur  33  får  inga  komponenter  över  25  mm  i  höjd  
vara  inom  5  mm  från  resten  av  banan.

Figur  34:  Mått

[70]  Om  kretskort  ska  separeras  mekaniskt  måste  ett  avstånd  på  minst  1,0  mm  till  alla  komponenter  hållas  i  området  
runt  den  återstående  banan  för  att  skydda  komponenterna  från  skador.

Figur  32:  Komponentavstånd  under  mekanisk  separation
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5  mm  5  mm

H
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T

S

ÿ  1  mm
återstående  webb



12.3  Panelisering

12.2  Perforerade  brytpunkter

[74]  När  man  skapar  layouten  måste  man  säkerställa  en  optimal  användning  av  det  tillgängliga  utrymmet,  vilket  i  slutändan  
påverkar  priset  på  de  tryckta  kretskorten.

Bild  38:  Panelbredd  med  2  kretskort

[73]  Att  skapa  en  panel  rekommenderas  för  kretskort  som  är  mindre  än  80  mm  x  80  mm.

[72]  Avståndet  mellan  hålen  bör  vara  1,5  mm  från  mitten.  Avståndet  mellan  2

hela  panelen  inte  överstiger  150,0  mm.  Kanter  och  verktygsstyrningar  bör  vara  på  panelens  längre  sida  för  att  undvika  
paneldeformation.

Avstånd  mellan  kretskort  bör  hållas  på  en  förmån.  Processen  används  mest  tillsammans  med  skåra  eller  perforering.

[76]  Med  smalare  undertavlor  kan  fler  än  3  undertavlor  sättas  upp  så  länge  som  bredden  på

[71]  Den  rekommenderade  bredden  på  de  frästa  spåren  är  2  mm.  De  används  mest  när  en  specifik

Bild  37:  L-formade  kretskort  på  en  panel

Obs:  Detta  är  särskilt  viktigt  för  icke-rektangulära  PCB:er  (t.ex.  "L"-formade).  Se  bild  37.

Spelrum  är  inte  nödvändiga  för  skrivna  kretskort  som  överensstämmer  med  avstånden  från  [12.1].
ÿ  Rektangulära  PCB:er:

Perforeringsrader  ska  vara  5  mm  som  visas  i  figur  36.

[77]  Flera  användningsområden

Figur  36:  Mått  för  perforering.

[75]  Om  panelen  är  maskinlödd  (reflow-  eller  våglödning)  och  en  subboard  är  mindre  än  60,0  mm,  bör  panelen  inte  vara  mer  
än  2  PCB  bred.

1,5  mm

brädor  breda

0,3  mm

6,0  mm

0,3  mm

Fräst  spår

2,0  mm

1,5  mm

6,0  mm
0,3  mm

marginal

Samma  design  

roterad  180°

Inte  mer  än  två

Håldiameter  =  1,0  mm

2,0  mm
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utskjutande

poäng

komponent
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glupsk

Vesseled  Slot
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Bild  39:  Exempel  på  en  enkel  panel.

Figur  40:  Panelskapande  av  oregelbundet  formade  kretskort

ÿ  Om  kretskorten  inte  passar  helt  ihop  kan  överskottsmaterialet  fräsas  bort

ÿ  Oregelbundet  formade  kretskort

[78]  Panelskapande  med  fyllnadsmaterial

Figur  42:  Rekommenderad  layout  för  kretskort  med  guldkontakter.

ÿ  För  större  bitar  av  överflödigt  material  kan  kretskorten  perforeras  på  sina  ställen  så  att  de  senare  kan  brytas  isär.  Se  
figur  41.

En  kombination  av  ritsning  och  fräsning  kan  användas  på  oregelbundet  formade  skivor  eller  skivor  där  
komponenter  sticker  ut  från  kanterna.

ÿ  Oregelbundet  formade  kretskort  kan  placeras  på  panelen  så  att  de  får  en  rektangulär  form

Bild  41:  Panelskapande  med  två  oregelbundet  formade  kretskort  med  fyllnadsmaterial  och  perforerade  förutbestämda  
brottpunkter.

form.

ÿ  PCB  med  guldkontakter  måste  placeras  med  kontakterna  vända  utåt  (se  figur  42).  Detta  är  nödvändigt  för  att  
applicera  guldbeläggningen.



12.4  Panelskapande  för  oregelbundet  formade  kretskort

ÿ  Om  det  färdiga  kretskortet  inte  har  en  5  mm  fri  marginal  bör  ytterligare  en  bearbetnings-/ledmarginal  läggas  till.

Bild  43:  Panelskapande  med  utfyllnadsytor.

använda  sig  av.  För  fyllstycken  längre  än  50  mm  bör  två  ställen  perforeras.  En  perforerad  yta  räcker  för  mindre  
fyllningsbitar.

ÿ  Om  kretskortet  t.ex.  B.  Ett  hörn  saknas  eller  en  del  är  utskuren  ur  kretskortet,  fyllmedel  bör  tillsättas  för  att  göra  
kretskortet  så  fyrkantigt  som  möjligt,  vilket  underlättar  tillverknings-  och  monteringsprocessen.

[79]  Princip:

[80]  För  PCB  med  fyllmedel  större  än  35  mm  x  35  mm  rekommenderas  att  använda  SMT-lödningstekniker  eller  våglödning

Figur  44:  Placering  av  perforeringar  på  utfyllnadsbitar.  "a"  är  längden  på  fyllnadsbiten.

kant

a

fräst

transportriktning

a

perforering



13.2  Återflödeslödning

[85]  Metalldelar  eller  komponenter  med  metallhölje  får  inte  vidröra  varandra.  Ett  minsta  avstånd  på  1,0  mm  bör  vara

Figur  46:  Spår  blockerad  av  komponent

Figur  45:  Placering  av  värmekänsliga  komponenter.

komponent

värmekänslig

respekteras.

till  andra  komponenter.

inte  att  blockera.

komponenter  på  toppen.

[84]  Avståndet  mellan  komponenter  måste  vara  tillräckligt  för  att  tillåta  normal  drift,  t.ex.  B.  med  en  kortplats

[82]  Om  en  komponent  måste  limmas,  bör  det  säkerställas  att  delen  har  ett  minsta  avstånd  på  3,0  mm

[86]  Om  möjligt  bör  alla  små  SMB-komponenter  finnas  på  ena  sidan  av  kortet  och  större  SMD

13.2.1  Allmänna  krav  för  SMD-komponenter

visa  och  alla  negativa  poler  till  andra  sidan.  Att  placera  höga  komponenter  bredvid  små  bör  undvikas  för  att  inte  försvåra  manuell  inspektion.  En  

betraktningsvinkel  på  45°  mot  stiften  måste  ges  för  alla  komponenter  för  att  kunna  kontrollera  lödförband.

[83]  För  PCB  med  kylflänsar  måste  placering  och  orientering  beaktas.  Det  måste  finnas  tillräckligt  avstånd  till  angränsande  komponenter  (minst  0,5  

mm).  Detta  är  särskilt  viktigt  för  värmekänsliga  komponenter  (som  kvarts).  Sådana  komponenter  bör  placeras  så  långt  som  möjligt  från  

värmealstrande  komponenter  och  helst  i  ett  befintligt  luftflöde.  Dessutom  bör  stora  komponenter  inte  blockera  luftflödet.

[87]  Polaritetskritiska  komponenter  bör  orienteras  så  att  alla  positiva  poler  är  på  ena  sidan  av  kretskortet

luftflöde

Storlek

kortplats

komponenter

Blockerad

13.  Komponentlayout

13.1  Allmänna  krav  på  komponentlayout

[81]  Komponenter  med  genomgående  montering  bör  placeras  så  ordnat  som  möjligt.  För  att  förenkla  monteringen,

Försiktighet  bör  också  iakttas  för  att  säkerställa  konsekvent  inriktning  för  polaritetskritiska  komponenter.  SMD-komponenter  bör  också  placeras  så

konsekvent  som  möjligt.  Detta  inkluderar  både  riktningen  och  den  relativa  orienteringen  till  andra  komponenter  (seriebildning).



ÿ

Figur  48:  Layoutkrav  för  ytmonterade  komponenter.

[89]  I  allmänhet  bör  ytmonterade  komponenter  inte  placeras  på  undersidan  av  kretskortet  (den

[91]  Det  rekommenderas  inte  att  överlappa  två  SMD-komponenter  med  måsvingar  som  visas  i  figur  49.
[90]  Alla  SMD-komponenter  måste  vara  mindre  än  50  mm  på  minst  en  sida.

[88]  Ytmonterade  komponenter  i  CPS,  BGA  etc.  versioner  måste  ha  ett  minsta  avstånd  på  2  mm.  5  mm  är  optimalt.

Bild  47:  Inspektionsvinkel  för  lödfogar

13.2.2  Placering  av  SMD-komponenter

Bild  50:  Delade  SMD-kuddar.

Figur  49:  Inkompatibel  layout  av  två  SOP-komponenter.

sida  med  färre  komponenter).  Området  mittemot  sådana  komponenter  bör  hållas  fritt  från  komponenter  av  samma  design  
med  en  extra  marginal  på  8  mm.  Se  bild  48.

Figur  50).

Lödpasta  har  inga  negativa  effekter  på  lödningen  av  THT-komponenten.  Se  bild  51.

[92]  Om  SMD-delar  delar  en  gemensam  dyna,  måste  dimensionerna  på  delarna  vara  desamma  (se

[93]  THT-  och  SMD-komponenter  kan  överlappa  varandra  om  det  säkerställs  att  de  appliceras  på  SMD-kuddarna

A

8,0  mm

B

BGA

Tillåten  överlappning  med  enstaka  
SMD-komponenter

Delad  pad

minsta  avstånd

Rekommenderas  inte

B

A

8,0  mm



THT-delar  kan  överlappa  SMD-delar

Y

insugningsmunstycke

Samma  komponenter Olika  komponenter

H

X

[94]  Det  erforderliga  avståndet  mellan  SMD-komponenter  är:

Tabell  5:  Rekommendationer  för  komponentavstånd.

0,700,40

0,65 0,60

0,45

0,45

5,00  (3,00)

STC3528~7343

0,70

SOT /  SOP 0,50

QFP 5.00

0402~0805  1206~1810

0,45

STC3528~7343

0,45

BGA

Samma  komponenter:  ÿ  0,3  mm

[95]  För  kretskort  som  går  igenom  återflödesprocessen,  anges  komponentavståndet  i  tabell  5.

1206~1810

Figur  51:  Acceptabel  THT-  och  SMD-komponentlayout.

BGA

0,50

0,55 5,00  (3,00)

SOJ/PLCC 5.00

[96]  Komponenter  med  fin  stigning  måste  hålla  ett  minsta  avstånd  på  10  mm  till  alla  skivkanter  för  att

Olika  komponenter:  ÿ  0,13  ×  h  +  0,3  mm  (h  =  maximal  höjdskillnad  mellan  intilliggande  komponenter)

Det  angivna  värdet  är  alltid  det  största.  Antingen  dynan  eller  dimensionerna  på  komponenten.  Siffrorna  inom  parentes  representerar  minimivärdet.

0,55

0,30

(enheter  i  mm)

0,45

0,65

SOT /  SOP  SOJ /  PLCC  QFP

5,00  (3,00)

0,50

0,45 5.00

8.00

Figur  52:  Avstånd  mellan  komponenter.

0402~0805

0,45

0,60

0,30

påverkar  inte  utskriftskvaliteten  negativt.  Helst  bör  avståndet  mellan  SMD-komponenter  och  streckkodsfält  överensstämma  med  dimensionerna  i  
Tabell  6  för  att  inte  påverka  kvaliteten  på  lödfogarna.



är  anpassade.

[101]  Våglödning  är  lämplig  för  följande  SMD-komponenter:

[98]  Uttag  och  kontakter  bör  placeras  så  att  in-  och  urkoppling  inte  hindras.

Tabell  6:  Rekommenderat  avstånd  mellan  streckkoder  och  komponenter

10  mm

ÿ  SOP-komponenter  med  stiftavstånd  ÿ  1,27  mm  och  avstånd  mellan  PCB  och  komponent  på  ÿ  0,15  mm.

avstånd,  d

[97]  För  skivor  där  avståndet  mellan  transportkanterna  är  mer  än  300  mm  bör  tunga  THT-komponenter  inte  placeras  mitt  på  skivan.  Detta  minskar  
deformationen  av  kretskortet  under  lödningsprocessen.

komponenter

ÿ  SOT-komponenter  med  stiftavstånd  ÿ  1,27  mm  och  synliga  stift.

[103]  Med  SOT-23-komponenter  är  det  också  viktigt  att  se  till  att  stiften  är  parallella  med  bearbetningsriktningen

[100]  Avståndet  mellan  THT-komponenter  och  transportkanten  bör  vara  ÿ  10  mm,  avståndet  till  kretskorten

IC:er  och  andra

[102]  Den  långa  axeln  för  SOP-enheter  bör  riktas  parallellt  med  bearbetningsriktningen.  SOP  komponenter

Obs:  Stiften  på  SMD-komponenter  måste  vara  ÿ  2  mm,  annars  är  de  inte  lämpliga  för  våglödning.  Övriga  komponenter  får  inte  vara  

högre  än  4  mm.

0603  och  större,  SMD

5  mm

n  typ

[99]  Avståndet  mellan  THT-komponenter  bör  vara  >  10  mm.

13.3.1  Krav  på  SMD-komponenter  i  våglödningsprocessen

komponent

kant  ÿ  5  mm.

kräver  extra  kuddar  i  slutet  av  en  rad  kuddar,  som  fungerar  som  "lödtjuvar"  och  förhindrar  överbryggning  mellan  de  två  sista  pinnarna.  Se  bild  

54.

13.2.3  THT-komponentlayout  på  kretskort  med  återflödesbehandling

minimal

ÿ  Motstånd,  kondensatorer  och  induktorer  av  storlek  0603  eller  större  och  ett  gap  mellan  PCB  och  komponent  på  mindre  än  0,15  mm.

Figur  54:  "Solder  thieves"-dynplacering  på  SOP-komponenter  för  våglödning.

Stiftavstånd  ÿ  1,27  mm,  måsvinge  (t.ex.  SOP,  QFP)  och  BGA-
komponenter

Figur  53:  Avstånd  mellan  streckkoder  och  komponenter.

13.3  Våglödning

STRECKKOD

D

D

D

bearbetningsriktningbearbetningsriktning

"Solder  Thief"  Pad



bearbetningsriktning

B

B

L L

L

[104]  I  allmänhet  skapar  våglödning  en  "skugga"  bakom  komponenter  och  stift.  Därför  måste  ett  minimiavstånd  mellan  komponenter  och  dynor  
upprätthållas.

Distans

SOT

0805

1,27/50

Typ  0,76/30

1,27/50

2.03/80

1.02/40

Distans

0,89/35

Tantalkondensatorer  6032  
och  7343

1,27/50

TRÖST 1,52/60

design

1.02/40

1.02/40

1.02/40

---

ÿ  För  komponenter  av  samma  typ:  Som  anges  i  Tabell  7.

Komponentavstånd  B  (mm/mil)

1,27/50

Figur  55:  Inriktning  av  SOT-23-komponenter  för  våglödning

minsta  avstånd

1,27/50

1,27/50

Tantalkondensatorer  3216  
och  3528

1,27/50 2,54/100

ÿ  För  olika  typer  av  komponenter  bör  avståndet  mellan  dynorna  vara  ÿ  1,0  mm.

Rekommenderad

ÿ  1206

1,27/50

Rekommenderad

0,89/35

Bild  56:  Layout  av  komponenter  av  samma  typ.

minsta  avstånd

1.02/40

0,76/30 1,27/50

1.02/40 1,27/50

---

Kuddavstånd  L  (mm/mil)

0603

1,27/50

1,27/50

1,52/60

Tillgångskrav  finns  i  figur  57  och  tabell  4.

Tabell  7:  Avstånd  mellan  komponenter  av  samma  typ.



B

B

Minimum  =  0,5  mm

B

2,54/100

0,6/24

0,6/24

1,27/50

placeras  på  det  översta  lagret.

"Massa
2,54/100

tjuv"  Pad

0,6/24

0,6/24

[107]  Försiktighet  måste  iakttas  för  att  säkerställa  att  komponenter  uppfyller  kraven  i  figur  59  om  de  ska  lödas  manuellt  eller  om  en  enkel  reparationsmöjlighet  

ska  garanteras.

TRÖST

0,6/24

Tabell  8:  Avstånd  för  olika  komponenttyper  och  layouter.

2,54/100

0,6/24

0,6/24

vias

0,6/24

[105]  Förutom  att  uppfylla  möjliga  fysiska  miljökrav,  THT-komponenter  på

2,54/100

0,6/24

1,27/50

Figur  57:  Layout  med  olika  komponentformer  och  typer.

IKT-punkt

2,54/100

"Massa

0,6/24

tht

0,6/24

Figur  58:  Avstånd  mellan  THT-komponenter.

1,52/60

0,3/12

1,27/50SOT

tht

1810

0,6/24

0,6/24

vias

2,54/100

1810

0,6/24

13.3.2  Allmänna  layoutkrav  för  THT-komponenter

0,3/12

1,27/50 2,54/100

0,6/24

0,6/24

0,6/24

TRÖST

0,6/24

1,27/50
0603  -

1,27/50

1,27/50

1,27/50

tjuv"  Pad

0603  -
SOT

0,3/12

[106]  Avståndet  mellan  intilliggande  komponenter  anges  i  figur  58.

2,54/100 2,54/100

Form  (mm/

mil)

2,54/100

2,54/100

0,6/24

0,6/24

IKT-punkt

0,6/24

0,6/24

2,54/100



1,0  mm

X

dynor

ÿ  ÿ  45°  X  ÿ  1  mm

"Massa

pläterad  genom

a

tjuv"  Pad

transportriktning

Hål

a

minimum

epiliptisk

vara.  Komponenthus  får  inte  störa  varandra.

13.3.3  Allmänna  krav  för  komponenter  med  genomgående  hålmontering  (THT)

[109]  Långa  rader  av  stift  bör  riktas  in  parallellt  med  bearbetningsriktningen,  d.v.s.  vinkelrätt  mot  lödvågen.  I  de  fall  där  rader  av  
stift  måste  placeras  vinkelrätt  mot  bearbetningsriktningen,  bör  de  runda  dynorna  bytas  ut  mot  elliptiska  dynor.  Om  avståndet  
mellan  dynans  kanter  är  i  intervallet  0,6  mm  -  1,0  mm,  bör  "lödtjuv"-kuddar  och  även  elliptiska  dynor  användas.

Figur  60:  THT-layout  för  våglödning

Figur  61:  Inriktning  av  stiftrader  vid  bearbetning  med  våglödning.

[108]  Det  optimala  stiftavståndet  är  ÿ  2,0  mm.  Avståndet  mellan  två  dynans  kanter  måste  vara  minst  1  mm

Figur  59:  THT-layoutkrav
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