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1. சுருக்கமான அறிமுகம்

சீட் என்பது தரமான உத்தரவாதத்துடன் மலிவு ெதாழில்நுட்பங்கைள வழங்கும் ேவறுபட்ட தயாரிப்புகைள உருவாக்க உத்ேவகம் 

ெபறுவதற்காக பைடப்பாளிகளுக்கான வன்ெபாருள் கண்டுபிடிப்பு தளமாகும். சீட் ஃப்யூஷன் ேசைவ PCB (பிரிண்டட் சர்க்யூட் ேபார்டு), 

PCBA (PCB அெசம்பிளி) மற்றும் பிற தனிப்பயன் மின்னணு மற்றும் இயந்திர ேசைவகளுக்கு (CNC துருவல், 3D பிரிண்டிங், PCB 
வடிவைமப்பு ேசைவ ேபான்றைவ) முழுைமயான முன்மாதிரி ேசைவைய வழங்குகிறது.

சீட் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கும் ேமலாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் துைறயில் உள்ளது மற்றும் விரிவான உற்பத்தி அனுபவத்ைத குவித்துள்ளது. 

வடிவைமப்பு மற்றும் உற்பத்திக்கு இைடேய உள்ள இைடெவளிையக் குைறக்க உதவுவதற்கும், எங்கள் நிறுவனத்தின் மதிப்புகள் 

"ேவறுபாடுகைள வளர்ப்பதற்கும்" பலருக்கு உதவுவைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்டு, எங்கள் 9 வருட உற்பத்தி அனுபவத்ைத இந்தக் ைகேயட்டில் 

ெதாகுத்துள்ேளாம்.

நாங்கள் ெதாழில்முைற ெவளியீட்டாளர் இல்லாததால், இந்த ைகேயட்டில் சில எழுத்துப்பிைழகள் அல்லது ெதளிவற்ற ெவளிப்பாடுகள் இருக்கலாம். இந்த 

ஆவணத்ைத ஒன்றாக ேமம்படுத்த உதவுவதற்கு உங்கள் கருத்ைத நாங்கள் ெபரிதும் பாராட்டுகிேறாம். இந்த ைகேயட்ைட முழு சமூகத்திற்கும் பயனுள்ளதாக 

மாற்ற நாங்கள் ெதாடர்ந்து புதுப்பிப்ேபாம், உங்களிடம் ஏேதனும் ஆேலாசைனகள் அல்லது பரிந்துைரகள் இருந்தால், எங்கைள ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்: (

fusion@seed.cc) சமீபத்திய ேசைவ மற்றும் முன்மாதிரி விவரக்குறிப்பு பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, எங்கள் வைலத்தளத்திற்குச் ெசல்லவும்.www.seeedstudio.com

வடிவம், ேலமிேனஷன் கட்டுமானம், நம்பகமான வடிவைமப்பு, கூறு அைமப்பு, கடத்தும் தடங்கள், துைளகள், சாலிடர் முகமூடி, 

ேமற்பரப்பு சிகிச்ைசகள், சில்க்ஸ்கிரீன் வடிவைமப்பு மற்றும் பலவற்ைற உள்ளடக்கிய DFM கண்ேணாட்டத்தில் PCBகளுக்கான 

வடிவைமப்பு அளவுருக்கைள இந்த விவரக்குறிப்பு வைரயறுக்கிறது.
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2. சீட் ஃப்யூஷன் பிசிபி விவரக்குறிப்பு

2.1 ேதைவயான உற்பத்தி ேகாப்புகள்

[1] PCB (பிரிண்டட் சர்க்யூட் ேபார்டு) ேசைவ மட்டும்:
சர்க்யூட் ேலயர், ேசால்டர்மாஸ்க் ேலயர்கள் (ஒவ்ெவாரு சர்க்யூட் ேலயருக்கும் ஒன்று), சில்க்ஸ்கிரீன் ேலயர் 
(விரும்பினால்), ெமக்கானிக்கல் ேலயர் (ேகாப்புக்கு ஒன்று), பஞ்ச் ேகாப்பு (ேகாப்புக்கு ஒன்று).

[இரண்டு] பிசிபிஏ (பிரிண்டட் சர்க்யூட் ேபார்டு மற்றும் காம்ேபாெனன்ட் சாலிடர்) ேசைவ: PCB 
ேசைவ மற்றும் பில் ஆஃப் ெமட்டீரியல்ஸ் (BOM) ேபான்ற அேத ேகாப்புகள்.

[3] ஸ்ெடன்சில் ேசைவ:சாலிடர் மாஸ்க் / சாலிடர் ேபஸ்ட் ேலயர். ஸ்ெடன்சிலின் பயனுள்ள பகுதி இரண்டு அடுக்குகளுக்கும் 

இடமளிக்கும் அளவுக்கு ெபரியதாக இருந்தால், ேமல் மற்றும் கீழ் அடுக்குகள்/ஒட்டு அடுக்குகள் இரண்ைடயும் ஒேர 

ஸ்ெடன்சிலில் ெபாறிக்க முடியும்.

2.2 பிசிபி ெகர்பர் ேகாப்புகள்

ெகர்பர் வடிவம் ஒரு திறந்த 2டி ைபனரி ெவக்டர் படக் ேகாப்பு வடிவமாகும். இது ஒரு ேபார்டின் அடுக்குகைள விவரிக்க அச்சிடப்பட்ட 

சர்க்யூட் ேபார்டு (பிசிபி) மற்றும் ெமன்ெபாருள் துைறயால் பயன்படுத்தப்படும் நிைலயான ேகாப்பு: ெசப்பு அடுக்குகள், சாலிடர் 

மாஸ்க் (சாலிடர் மாஸ்க்), சில்க்ஸ்கிரீன் ேபான்றைவ. Gerber ேகாப்புகள் பின்வரும் இயல்புநிைல ேகாப்பு நீட்டிப்புகளுடன் ஒற்ைற .rar 
அல்லது .zip ேகாப்பில் இருக்க ேவண்டும்:

நீட்டிப்பு அடுக்கு

pcbname.GTL ேமல் தாமிரம் (ேமல் ெசம்பு)

ேமல் ேசால்டர்மாஸ்க் (ெவல்டிங் மாஸ்க்

அதிக)
pcbname.GTS

pcbname.GTO டாப் சில்க்ஸ்கிரீன் (டாப் சில்க்ஸ்கிரீன்)

pcbname.GBL கீழ் ெசம்பு (கீேழ ெசம்பு)

பாட்டம் ேசால்டர்மாஸ்க் (முகமூடி
பாட்டம் ெவல்ட்)

pcbname.GBS

Pcbname.GBO பாட்டம் சில்க்ஸ்கிரீன் (கீேழ சில்க்ஸ்கிரீன்)

pcbname.TXT துைள (துைளகள்)

ெமக்கானிக்கல் / ேபார்டு அவுட்ைலன்
/ தட்டு அவுட்ைலன்)

pcbname.GML/GKO

உள் அடுக்கு 2 (உள் அடுக்கு 2 -
≥ 4 அடுக்குகளுக்கு)

pcbname.GL2

உள் அடுக்கு 3 (உள் அடுக்கு 3 -
≥ 4 அடுக்குகளுக்கு)

pcbname.GL3

கிேரடுகள்:

1. ெகர்பர் ேகாப்புகள் RS-274x வடிவத்தில் இருக்க ேவண்டும்.

2. டிரில் ேகாப்பு வடிவைமப்பில் இருக்க ேவண்டுமஎ்க்ெசேலான்.
3. ெகர்பர் ேகாப்புகள் மற்றும் டிரில் ேகாப்பு (பயிற்சி)அேத ேகாப்புைற/ேகாப்பில் ேசமிக்கப்பட ேவண்டும்.
4. தட்டின் அவுட்ைலன் வழங்கப்பட ேவண்டும்.
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FR4-TG130க்கான 2.3 PCB விவரக்குறிப்பு

அலகுகள்: மிமீ [மில்] ெபாருந்தும் ேபாது

உருப்படி விளக்கம் விவரக்குறிப்பு

10 * 10 மிமீ
உதவிக்குறிப்பு: உங்கள் பலைகயின் அகலம் இருந்தால்

இந்த அளைவ விட சிறியது, நீங்கள் ஒரு 

ெபரிய ேபனைல உருவாக்கி பயன்படுத்தலாம்

அட்ைடகைள பிரிக்க இடங்கள்.

குைறந்தபட்ச பரிமாணங்கள்
பலைக பரிமாணங்கள்

அதிகபட்ச பரிமாணங்கள் 500 * 500 மிமீ

அடுக்குகளின் எண்ணிக்ைக 1 - 16 அடுக்குகள்

குைறந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு 5 துண்டுகள்

தட்டுகளின் எண்ணிக்ைக
ஒரு ஆர்டருக்கான அதிகபட்ச அளவு 8000 துண்டுகள்

மின்கடத்தா மாறிலி 4.2 - 4.7

பிரிப்பு தடிமன்
மின்கடத்தா

0.075 - 5.0

0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 
1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0

1-2 அடுக்குகள்

4 அடுக்குகள் 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0

6-8 அடுக்குகள் 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0தட்டு தடிமன்
கிைடக்கும் 10 அடுக்குகள் 1.2 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.0

12 அடுக்குகள் 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0

14 அடுக்குகள் 2.0 / 2.5 / 3.0

16 அடுக்குகள் 2.5 / 3.0

அடுக்கு தடிமன்
ெசம்பு கிைடக்கும்

1 அவுன்ஸ். 2 அவுன்ஸ். 3oz.

தடிமன் சகிப்புத்தன்ைம
தட்டுகள்

± 10%

1oz க்கு: 4மில், 5மில், 6மில் 
[0.1மிமீ, 0.13மிமீ, 0.15மிமீ]

அகலம் மற்றும் இைடெவளி

குைறந்தபட்ச ட்ராக் 2oz க்கு: 10மிலி [0.25 மிமீ]

3oz க்கு: 15 மில்லியன் [0.4 மிமீ]
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உள் அடுக்குகளில் தடங்களின் 
குைறந்தபட்ச அகலம் (க்கு

4 அடுக்கு பலைககள்)
6 ஆயிரம்

1oz ≥ 8 மில்லிக்கு

2oz ≥ 12 மில்லிக்கு 

3oz ≥ 15ைம

இைடேய குைறந்தபட்ச தூரம்

பாைத மற்றும் ெசம்பு

இைடேய குைறந்தபட்ச தூரம்

வழிகள்
12 ஆயிரம்

PTH இைடேய குைறந்தபட்ச தூரம்

மற்றும் பாைத
12 ஆயிரம்

ேமாதிரங்கள் ≥ 0.15 மிமீ [6மில்]

ெசப்பு தடிமன்
ெவளிப்புற அடுக்கு

0.035 - 0.07mm (1oz - 2ozக்கு)

ெசப்பு தடிமன்
உள் அடுக்கு

0.017 (0.5ozக்கு)

துைள விட்டம் 
(இயந்திர)

0.2 - 6.5 மிமீ

முைற:
பச்ைச நிறத்திற்கு ≥ 0.32 மிமீ ≥ 

மற்ற வண்ணங்களுக்கு 0.35 மிமீ

வரம்பு (கூடுதல் ெசலவுகள்):

பச்ைச நிறத்திற்கு ≥ 0.10 மிமீ ≥ 

மற்ற வண்ணங்களுக்கு 0.13 மிமீ

குைறந்தபட்ச அைண அகலம்
சாலிடர் முகமூடியில் இருந்து

(Soldermask)

துைள விட்டம்
காஸ்ெடல்லாேடாஸ்

குைறந்தபட்சம் 0.6மிமீ
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BGA பட்ைடகளின் பரிமாணங்கள்
(இைடெவளி/அகலத்திற்கு

பாைதயில் இருந்து)

6 மில்லி ≥ 0.45 மிமீ 5 
மில்லிக்கு ≥ 0.35 மிமீ 
4 மில்லி ≥ 0.25 மிமீ

சர்க்யூட் மற்றும் ேபார்டு ேபார்டுக்கு 

இைடேய குைறந்தபட்ச இைடெவளி
0.3மிமீ

இைடேய குைறந்தபட்ச தூரம்

உள் பாைத மற்றும் NPTH
0.2மிமீ [8மில்]

பாைத உயரம் மற்றும் அகலம்

சில்க்ஸ்கிரீன் மினிமா
உயரம் ≥ 0.6மிமீ [23மில்] 

தட அகலம் ≥0.1மிமீ [4மில்]

சரியான விகிதம்
பட்டுத்திைர உைர

1:5

சாலிடர் மாஸ்க் (சாலிடர்மாஸ்க்) பச்ைச/சிவப்பு/

மஞ்சள்/நீலம்/கருப்பு என இருந்தால்
சில்க்ஸ்கிரீன் ெவள்ைள

ெசரிகிராஃபி வண்ணங்கள்

சாலிடர் மாஸ்க் (soldermask) 
ெவள்ைளயாக இருந்தால்

சில்க்ஸ்கிரீன் கருப்பு

ேபட் இைடேய குைறந்தபட்ச தூரம்

மற்றும் ெசரிகிராபி (சில்க்ஸ்கிரீன்)
0.15மிமீ [6மில்]

குைறந்தபட்ச திறப்பு அகலம்
அைரக்கும்

0.8மிமீ

ெதாடக்க சகிப்புத்தன்ைம

(இயக்கவியல்)
± 0.15மிமீ

குைறந்தபட்சம் 70 * 55 மிமீ

தட்டு பரிமாணங்கள்
வி-கட்டிங் (வி-கட்டிங்)

அதிகபட்சம் 380 * 380 மிமீ

துைணயின் குைறந்தபட்ச பரிமாணங்கள்

தட்டுகள்
8 * 8 மிமீ

உற்பத்தி ெசய்ய ேநரம்
பிசிபி

அம்சங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடும்
பலைக குறிப்பிட்ட

3 - 14 வணிக நாட்கள்
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3. PCB ேலமிேனஷன் அைமப்பு

3.1 அடுக்குகளின் அைமப்பு

[4] PCB ேலமிேனஷனுக்கு, ெபாதுவாக இரண்டு வைகயான வடிவைமப்புகள் உள்ளன: ெசப்புத் தகடு அைமப்பு மற்றும் ைமயப் பலைக அைமப்பு. 

பலைக வைகேகார் (ேகார்) சிறப்பு பல அடுக்கு பலைககள் மற்றும் கலப்பு பலைககளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

படம் 1: PCB ேலமிேனஷன் வைககள்.

[5] 0.5oz ெசப்புத் தாள்கள் ெபாதுவாக ெவளிப்புற அடுக்குகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அேத சமயம் 1oz ெசப்புத் தாள்கள் 

ெபாதுவாக உள் அடுக்குகளுக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுகின்றன. சமச்சீரற்ற ைமய தடிமன் ெகாண்ட பலைககள் உள் 

அடுக்குகளில் தவிர்க்கப்பட ேவண்டும்.

[6] சமச்சீர் தகடு வடிவைமப்புகளின் கருத்தில், ப்ரீ-ப்ெரக் ேலயர்களின் தடிமன் (ப்ரீப்ெரக்ஸ்), பயன்படுத்தப்படும் 
பிசின் வைக, ெசப்புப் படலத்தின் தடிமன் மற்றும் அடுக்கு விநிேயாக வைக (ெசப்புத் தகடு அடுக்கு,
சுற்று அடுக்கு). சமச்சீர் அச்ைசக் கருத்தில் ெகாண்டு தளவைமப்பு முடிந்தவைர சமச்சீராக இருக்க ேவண்டும்.

ேஹாஸ்

10 ஆயிரம்

1 அவுன்ஸ்

12 ஆயிரம்

1 அவுன்ஸ்

1 அவுன்ஸ்

12 ஆயிரம்

1 அவுன்ஸ் தண்டு
சமச்சீர்

10 ஆயிரம்

ேஹாஸ்

படம் 2: தட்டு அடுக்குகளின் சமச்சீர் வடிவைமப்பு.
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4. PCB பரிமாணங்களின் விவரக்குறிப்பு

4.1 PCB பரிமாணங்கள்

[7] குழுவின் அதிகபட்ச பரிமாணங்கள் 500 * 500 மிமீ, மற்றும் குைறந்தபட்ச பரிமாணங்கள் 10 * 10 மிமீ ஆகும்.

[8] குழுவின் அதிகபட்ச தடிமன் 3 மிமீ மற்றும் குைறந்தபட்சம் 0.6 மிமீ (1-2 அடுக்குகள் மட்டுேம).

படம் 3: PCB பரிமாணங்களின் விளக்கம்.

[9] அகல விகிதம் பரிந்துைரக்கப்படும் PCB தடிமன் = Y / Z ≤ 150.
[10]பரிந்துைரக்கப்படும் PCB நீளம்/அகல விகிதம் = X/Y ≤ 2.

[11]0.8மிமீக்கும் குைறவான தடிமன் ெகாண்ட தட்டுகளுக்கு, தகடு வைளவைதத் தடுக்க ெசப்புப் படலம் சமமாக விநிேயாகிக்கப்பட ேவண்டும். 

பல சிறிய பலைககள் இருந்தால், ஒரு துைணப் ெபாருைளப் பயன்படுத்துவது பரிந்துைரக்கப்படுகிறது.

[12]முதன்ைம பக்கம் அனுமதி பகுதி ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்யவில்ைல என்றால், பயணத்தின் திைசயில் 5 மிமீக்கும் அதிகமான 

அகலம் ெகாண்ட விளிம்ைபச் ேசர்க்க பரிந்துைரக்கப்படுகிறது.

விளிம்பு ≥5மிமீ

ெசயல்முைற முன்ேனற்றத்தின் திைச.

படம் 4: PCB குைறந்தபட்ச விளிம்பு பரிமாணங்கள்.

[13]கூறுகளின் உடல் PCB இன் விளிம்பிற்கு அப்பால் நீட்டிக்கப்படக்கூடாது ேமலும் பின்வரும் ேதைவகைளயும் பூர்த்தி ெசய்ய ேவண்டும்:

- பலைகயின் விளிம்பிலிருந்து சாலிடர் ேபட்கள் (அல்லது கூறு உடல்) முதல் முதன்ைம பக்கத்திற்கான தூரம் 5 மிமீக்கு ேமல் 

இருக்க ேவண்டும்.

ரிஃப்ேளா சாலிடரிங் ெசய்ய, PCB இலிருந்து ஒரு கூறு நீண்டு ெசல்லும் ேபாது,   விளிம்பு அகலம் 
பின்வருமாறு:

-

கூறுகள்
திட்டமிடுதல்

ெவளிேய

≥3மிமீ

ெசயல்முைற முன்ேனற்றத்தின் திைச

படம் 5: நீட்டிக்கப்பட்ட கூறு விளிம்பு ேதைவகள்.

- ரீஃப்ேளா அல்லாத சாலிடரிங் ெசய்ய, அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் ேபார்டில் இருந்து ஒரு கூறு நீண்டு ெசல்லும் ேபாது,   

படம் 6 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, அது 0.5 மிமீ இைடெவளியுடன் விளிம்பில் ெபாருந்த ேவண்டும்.

≥3மிமீ

முன்ேனற்றத்தின் திைச இைடெவளிைய விட 0.5 மிமீ அகலம் இருக்க ேவண்டும்

பலைகயின் விளிம்பில் உட்ெபாதிக்கப்பட்ட கூறு

படம் 6: நீண்டுெகாண்டிருக்கும் கூறுகள் மற்றும் பலைகயின் விளிம்பிற்கு இைடேய உள்ள இடத் ேதைவகள்.
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5. ேமற்பரப்பு சிகிச்ைசகள்

5.1 ஹாட் ஏர் ெவல்டிங் ெலவலிங் (HASL)

5.1.1 ெசயல்முைற ேதைவகள்

[14]PCB ஒரு உருகிய ெவள்ளி-தகரம் அலாய் பூசப்பட்டது மற்றும் அதிகப்படியான சூடான காற்று "கத்தி" பயன்படுத்தி ஊதப்படுகிறது. 

ெவளிப்படும் ெசப்பு ேமற்பரப்பில் விைளவாக பூச்சு 1µm மற்றும் 25µm இைடேய இருக்க ேவண்டும்.

5.1.2 பயன்பாட்டின் பகுதிகள்

[15]HASL ெசயல்முைறையப் பயன்படுத்தி, பூச்சுகளின் தடிமன் கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் பட்ைடகளின் வடிவத்ைத துல்லியமாக 

பாதுகாப்பது கடினம். எனேவ, குைறந்த ெதாடர்பு இைடெவளி ெகாண்ட PCBகளுக்கு இது பரிந்துைரக்கப்படவில்ைல (பட்ைடகள்)தாமிர 

பட்ைடகள் தட்ைடயாக இருக்க ேவண்டும் என கூறுகள். கூடுதலாக, HASL ெசயல்முைறயால் ஏற்படும் ெவப்ப அதிர்ச்சி பலைகைய 

சிைதக்கும். எனேவ, 0.7mmக்கும் குைறவான தடிமன் ெகாண்ட மிக ெமல்லிய PCBகள் இந்த வைக சிகிச்ைசக்கு 

பரிந்துைரக்கப்படவில்ைல.

5.2 தங்கம் மற்றும் மின்னாற்பகுப்பு நிக்கலில் (ENIG) மூழ்குதல்

5.2.1 ெசயல்முைற ேதைவகள்

[16]எலக்ட்ேராெலஸ் நிக்கல் அமிர்ஷன் தங்கம் (ENIG) அல்லது தங்கம் மற்றும் மின்னாற்பகுப்பு நிக்கல் டிப் என்பது 
ஆக்சிஜேனற்றத்ைதக் கட்டுப்படுத்த உதவும் நிக்கல் மற்றும் தங்கத்துடன் ெவளிப்படும் ெசப்புப் பட்ைடகைளச் 
சுற்றியுள்ள ேமற்பரப்பு சிகிச்ைசயாகும். ெசப்பு PCB பரப்புகளில் 2.5µm-5.0µm நிக்கல் முலாம் தடிமன் இருக்க 
ேவண்டும், இதன் விைளவாக வரும் தங்க அடுக்கு தடிமன் (99.9% தூய தங்கம்) 0.08µm-0.23µm வரம்பில் இருக்கும்.

5.2.2 பயன்பாட்டு பகுதிகள்

[17]இதன் விைளவாக உருவாகும் தட்ைடயான ேமற்பரப்பு காரணமாக, இறுக்கமான ெதாடர்பு இைடெவளிையக் ெகாண்ட கூறுகைளக் ெகாண்ட PCB 
களுக்கு இந்த ெசயல்முைற ெபாருத்தமானது.

5.3 ஆர்கானிக் சாலிடரபிலிட்டி ப்ரிசர்ேவடிவ்ஸ் (OSP)
[18]கரிம சாலிடரபிலிட்டி பாதுகாப்புகள் (OSP) அல்லது ஆர்கானிக் சாலிடரபிலிட்டி ப்ரிசர்ேவடிவ்கள் ெவளிப்படும் ெசப்புப் 

பட்ைடகைள ஒரு கரிம ேசர்மத்தின் ெமல்லிய அடுக்குடன் பாதுகாக்கிறது. தற்ேபாது,   என்ேடானின் என்ெடக் பிளஸ் Cu-106A 
மட்டுேம பரிந்துைரக்கப்பட்ட ஆர்கானிக் ஃபார்முலா ஆகும், இதன் விைளவாக 0.2µm-0.5µm இைடேய தடிமன் உள்ளது. பூச்சு 

நம்பமுடியாத தட்ைடயான ேமற்பரப்பில் விைளவிப்பதால், ெநருங்கிய இைடெவளி ெகாண்ட ெதாடர்புகைளக் ெகாண்ட PCB 
களில் இது மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது (ேபடுகள் மிக ெநருக்கமாக).
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6. பிசிபிஏ கட்டுமானம்

[19]PCB கள் ேமல் மற்றும் கீழ் அடுக்கு அல்லது அடுக்குகளில் ேமற்பரப்பில் ெபாருத்தப்பட்ட (SMT) கூறுகள், கிராஸ்-ஓவர் 

கூறுகள் அல்லது இரண்டும் மட்டுேம இருக்கும்படி வடிவைமக்கப்படலாம்.

ஒற்ைற பக்க SMT கூறு மவுண்டிங்

ஒரு பக்கத்தில் கலப்பு மவுண்டிங்

இரண்டு பக்கங்களிலும் SMT கூறுகைள ஏற்றுதல்

அைல சாலிடரிங் (அைல சாலிடரிங்) ெகாண்ட கலப்பு இரட்ைட பக்க சட்டசைப

படம் 7: PCB கட்டுமான வைககள்.
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7. ெசப்பு பாைத வடிவைமப்பு

7.1 பாைத அகலம், இைடெவளி மற்றும் ரூட்டிங் பரிந்துைரகள்

[20]தடங்களின் அகலம் மற்றும் இைடெவளி ெசப்புப் ெபாருளின் தடிமன் மற்றும் தடம் அைமந்துள்ள அடுக்ைகப் ெபாறுத்து 

மாறுபடும். பல்ேவறு ெசப்பு தடிமன்களின் படி உள் மற்றும் ெவளிப்புற அடுக்குகளின் குைறந்தபட்ச அகலம் மற்றும் 

இைடெவளி அட்டவைண 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அட்டவைண 1: இைடெவளி மற்றும் குைறந்தபட்ச அகலம்.

ெசம்பு தடிமன்
(oz)

தட அகலம் மற்றும் இைடெவளி
ெவளிப்புற அடுக்கு (மில்)

தட அகலம் மற்றும் இைடெவளி
உள் அடுக்கு (மில்)

1 4 6

இரண்டு 6 6

3 8 6

[21]ெவளிப்புற அடுக்குகளுக்கு, தடங்கள் மற்றும் ெசப்பு பட்ைடகள் இைடேய உள்ள தூரம் படம் 8 இல் காட்டப்பட்டுள்ள ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்ய 

ேவண்டும்.

≥ 2 ஆயிரம் ≥ 2 ஆயிரம்

படம் 8: தடங்கள் மற்றும் பட்ைடகளுக்கு இைடேய பரிந்துைரக்கப்பட்ட இைடெவளி.

[22]ெவளிப்புற அடுக்கின் தடங்கள், மின்/குறிப்பு (தைரயில்) விமானங்களின் உள் அடுக்கு மற்றும் தைரப் ேபருந்துகள் பலைகயின் 

விளிம்பிற்கு இைடேய உள்ள தூரம் 20 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருக்க ேவண்டும்.

[23]கூறுகளின் உேலாகப் பூச்சு (எ.கா. ெவப்ப மடு) வழியாகச் ெசல்லும் பாைதகள் இருக்கக்கூடாது. கூறுகளின் 
உேலாக வீட்டுப் பகுதியானது கூறுகளின் சுற்றளைவச் சுற்றி 1.5 மிமீ இைடெவளிையக் ெகாண்டிருக்க 
ேவண்டும்.

1.5மிமீ 1.5மிமீ

படம் 9: உேலாக வீடுகள் ெகாண்ட கூறுகளுக்கான அனுமதி பகுதி.

[24]பாைதயில் இருந்து துைளகள் வழியாக பூசப்படாத தூரம் அட்டவைண 9 இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவைண 2: தடங்களுக்கு இைடேய பரிந்துைரக்கப்பட்ட தூரம் வைர பூசப்படாத துைளயின் விளிம்பு (NPTH).

திறப்பு அளவு பாைதயிலிருந்து துைளயின் விளிம்பு வைரயிலான தூரம்

ெபருகிவரும் துைள துைள வடிவைமப்ைபப் பார்க்கவும்
NPTH < 80 ஆயிரம்

அல்லாத ெபருகிவரும் துைள 8 ஆயிரம்

ெபருகிவரும் துைள துைள வடிவைமப்ைபப் பார்க்கவும்
80 ஆயிரம் < NPTH < 120 ஆயிரம்

அல்லாத ெபருகிவரும் துைள 12 ஆயிரம்

ெபருகிவரும் துைள துைள வடிவைமப்ைபப் பார்க்கவும்
NPTH > 120 ஆயிரம்

அல்லாத ெபருகிவரும் துைள 16 ஆயிரம்
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7.2 ெவல்டிங் ேபட்கள் மற்றும் ட்ராக் இைணப்புகள்

[25]தடங்கள் மற்றும் ேபட் இைணப்புகளில் சமச்சீரற்ற தன்ைம தவிர்க்கப்பட ேவண்டும்.

சமச்சீர் பாைதகள்

சமச்சீரற்ற பாைதகள்

படம் 9: சமச்சீர் மற்றும் சமச்சீரற்ற டிராக்லாக்கின் எடுத்துக்காட்டு.

[26]தடங்கள் சாலிடர் ேபட்களின் ைமயத்திலிருந்து ெதாடங்க ேவண்டும் மற்றும் கீேழ உள்ள படம் 10 இல் உள்ளைதப் ேபால பட்ைடகைளக் கடக்கக்கூடாது.

பாைதகள் கடக்கிறது

பட்ைடகள்

படம் 10: பட்ைடகள் மீது தடங்களின் ஆரம்ப நிைல.

படம் 11: ேபட்கள் மற்றும் டிராக்குகளுக்கு இைடேய ேமாசமான சீரைமப்பு.

[27]பாைதயின் அகலம் ேபைட விட அகலமாக இருக்கும்ேபாது,   தடங்கள் பட்ைடகைள ஒன்றுடன் ஒன்று ேசர்க்கக்கூடாது. படம் 12 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி 

ெதாடர்பின் அகலம் குைறக்கப்பட ேவண்டும். அருகில் உள்ள பின்கைள இைணக்க ேவண்டியிருக்கும் ேபாது,   ட்ராக் ேநரடியாக பட்ைடகளுக்கு 

இைடயில் ெசல்ல முடியாது. அதற்கு பதிலாக, அது ெவளியில் இருந்து உைடந்து படம் 13 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி இைணக்கப்பட ேவண்டும்.

13



படம் 12: ட்ராக் அகலத்தில் ேபைட மீறும் ேபாது ட்ராக்குகளுக்கும் ேபட்களுக்கும் இைடேயயான இைணப்பு.

படம் 13: அருகில் உள்ள பட்ைடகளுக்கு இைடேய இைணப்பு.

[28]பாைதக்கும் துைளகளுக்கும் இைடேய ஒரு வலுவான இைணப்ைப உறுதிப்படுத்த கீேழ உள்ள வடிவைமப்புகள் பரிந்துைரக்கப்படுகின்றன.

ஃபில்லட் மூைலயில் இருந்து நுைழவு

படம் 14: தடங்கள் மற்றும் துைளகளுக்கு இைடேய உள்ள இைணப்புகள்..

முக்கிய

7.3 காப்பர் திட்ட வடிவைமப்பு ேதைவகள்

[29]ஒேர அடுக்கில் உள்ள தடங்கள் சமமாக விநிேயாகிக்கப்படும்ேபாது அல்லது ெவவ்ேவறு அடுக்குகளில் தாமிரத்தின் விநிேயாகம் 

சமச்சீரற்றதாக இருந்தால், வடிவைமப்பில் ஒரு ெசப்பு கட்டத்ைத ேசர்க்க பரிந்துைரக்கப்படுகிறது.

[30]தாமிரம் இல்லாமல் பலைகயின் ஒரு ெபரிய பகுதி இருந்தால், அத்தைகய திட்டத்ைத விநிேயாகத்ைத சமன் ெசய்ய 

பயன்படுத்தலாம்.

[31]பரிந்துைரக்கப்பட்ட ெசப்பு கட்டத்தின் பரிமாணங்கள் ேதாராயமாக 25மிலி x 25மிலி.
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ஒன்றின் அளவு
சதுர
ஒற்ைற: 25x
25 ஆயிரம்

படம் 15: பரிந்துைரக்கப்பட்ட ெசப்பு கட்ட வடிவைமப்பு.
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8. ெவல்ட் மாஸ்க் வடிவைமப்பு

8.1 காப்பர் டிராக்குகளுக்கான ெவல்ட் மாஸ்க் வடிவைமப்பு

[32]ெபாதுவாக, சாலிடர் மாஸ்க் ெசப்பு தடங்கைள மைறக்கும் வைகயில் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும், சிறப்பு சந்தர்ப்பங்களில், 

ேநாக்கத்ைதப் ெபாறுத்து தடங்கள் ெவளிப்படும்.

8.2 ேஹால் ெவல்ட் மாஸ்க் வடிவைமப்பு

8.2.1 இடமாற்றப்பட்ட துைளகள்

[33]படம் 16 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, இடமாற்றப்பட்ட துைளகள் ேபார்டின் இருபுறமும் சாலிடர் முகமூடியில் துைளகைள ைமயமாகக் 

ெகாண்டு துைளகைளக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். ேதைவயான துைள விட்டம் D + 5mil இருக்க ேவண்டும், அங்கு D என்பது 

துைள விட்டம்.
D +5 ஆயிரம்

முகமூடி

சாலிடர்

உள்ேள

டி

படம் 16: இடமாற்றப்பட்ட துைளகளுக்கு சாலிடர் முகமூடிையத் திறக்கிறது.

8.3 துைளகளின் சீரைமப்பு

[34]ெமட்டல் ரிெவட் துைளகளுக்கு, சாலிடர் மாஸ்க் திறப்பானது ரிெவட் ேஹால் + 6 மில்லி விட்டம் ெகாண்ட திண்டுக்கு 
இருபுறமும் ைமயமாக இருக்க ேவண்டும்.

D +6 ஆயிரம்

டி

படம் 17: உேலாக ரிெவட்டுகளுக்கான துைளகளின் ெவல்டிங் மாஸ்க்ைகத் திறப்பது.

[35]உேலாகம் அல்லாத ரிெவட் துைளகளுக்கு, சாலிடர் மாஸ்க் திறப்பு திருகு தைலக்கு இடமளிக்கும் திறப்ைப விட 
ெபரியதாக இருக்க ேவண்டும்.

டி

டி≥ திருகு தைல திறப்பு பகுதி

படம் 18: உேலாகமாக்கப்படாத ரிெவட் துைளகளுக்கு சாலிடர் மாஸ்க் திறப்பு.

[36]சாலிடர் அைலகளுக்கான வைக A சாலிடர் மாஸ்க் திறப்புகள் படம் 19ஐ பூர்த்தி ெசய்ய ேவண்டும்.
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d +5 ஆயிரம்

ஈ
டி

கீழ் பக்கம்

டி ≥ திருகு தைல திறப்பு பகுதி

ேமல் பக்கம்

படம் 19: வைக A சாலிடர் முகமூடியின் இயந்திர திறப்பு.

8.3.1 துைளகளின் நிைலப்பாடு

[37]உேலாகமாக்கப்படாத துைளகளுக்கு, இருபுறமும் ெவல்ட் மாஸ்க் திறப்பு D + 10mil இருக்க ேவண்டும், துைளையச் சுற்றி 
குவிந்திருக்க ேவண்டும், D என்பது துைள விட்டம். படம் 20 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி.

D +10 ஆயிரம்

டி

படம் 20: உேலாகமாக்கப்படாத இயந்திர துைளகளுக்கு சாலிடர் மாஸ்க் திறப்பு.

8.3.2 புைதக்கப்பட்ட மற்றும் குருட்டுப் பாைதகள்

[38]உள் பாைதகள் (அல்லது புைதக்கப்பட்ட பாைதகள்) ேபார்டின் இருபுறமும் சாலிடர் முகமூடிையத் திறக்கத் ேதைவயில்ைல.

[39]அைல சாலிடரிங் ெசயல்முைற ேதைவப்படும் PCBகளுக்கு அல்லது 1.00mmக்கும் குைறவான ேபட்களுக்கு இைடேய உள்ள 

தூரத்தில் BGA (அல்லது CSP) கூறுகள் ேபார்டில் இருந்தால், BGA லீட்கள் இைணக்கப்பட ேவண்டும்.

[40]BGA இன் கீழ் ஒரு இன் சர்க்யூட் ெடஸ்ட் (ICT) புள்ளி ேசர்க்கப்பட்டால், படம் 21 இல் உள்ளைதப் ேபால துைள வழியாக 

இைணக்கப்பட்ட ேபைட உருவாக்க பரிந்துைரக்கப்படுகிறது. 40 மில் சாலிடரின் முகமூடியின் திறப்புடன் பட்ைடகளின் விட்டம் 

32 மில்லியனாக இருக்க ேவண்டும். .

படம் 21: BGA ெடஸ்ட் ேபட்.

[41]பிசிபிக்கு அைல சாலிடரிங் ேதைவயில்ைல என்றால், பிஜிஏ கூறுகளின் பட்ைடகளுக்கு இைடேய உள்ள தூரம் அதிகமாக இருந்தால்

1.00மிமீ, அதனால் இைணக்கப்பட்ட பாைதகள் ேதைவயில்ைல. BGA தன்ைன ஒரு ேசாதைன புள்ளியாக பயன்படுத்தலாம். சாலிடர் 

மாஸ்க் திறப்பின் ேமல் பக்கம் துைள விட்டத்ைத விட 5 மில்லி ெபரியதாக இருக்க ேவண்டும். கீேழ உள்ள பக்க ேசாதைனத் திண்டு 

ேமேல உள்ள [40] ேபாலேவ இருக்க ேவண்டும்.
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8.4 சாலிடர் ேபட் சாலிடர் மாஸ்க் வடிவைமப்பு

[42]காப்பர் ேபட்களுக்கான சாலிடர் மாஸ்க் வடிவைமப்பு படம் 22ஐப் பின்பற்ற ேவண்டும்.

பற்றைவக்கப்படாத பட்ைடகள் ெவல்டட் பட்ைடகள்.

படம் 22: ெவவ்ேவறு ேநரங்களில் ெசப்புப் பட்ைடகளுக்கான சாலிடர் முகமூடிையத் திறப்பது.

[43]PCB உற்பத்தியாளர்கள் சாலிடர் மாஸ்க் திறப்புகளின் குைறந்தபட்ச அகலத்தில் துல்லியம் மற்றும் வரம்புகைளக் ெகாண்டிருப்பதால், திறப்புகள் ேபட் 

அளைவ விட (ஒவ்ெவாரு பக்கத்திற்கும் 3 மில்லியன்) குைறந்தபட்சம் 3 மில்லி தடிமன் ெகாண்ட குைறந்தபட்சம் 6 மில்லி ெபரியதாக இருக்க 

ேவண்டும். சாலிடர் பிரிட்ஜ்கைளத் தடுக்க பட்ைடகள் மற்றும் துைளகளுக்கு இைடயில் சாலிடர் மாஸ்கிங் இருக்க ேவண்டும், இது ேபார்டில் 

குறுகிய சுற்றுகைள ஏற்படுத்தும்.

ஏ =3 ஆயிரம்

ெசவ்வக திண்டு

தி வழியாக

தி

தி
தி

வட்ட திண்டு

படம் 23: பல்ேவறு ெசப்புப் பட்ைடகளுக்கான சாலிடர் மாஸ்க் திறப்புகள்.

[44]ேபட்களின் விளிம்புகளுக்கு இைடயில் 0.5மிமீ (20மிலி)க்கும் குைறவான இைடெவளி அல்லது 10மில்லிக்கும் குைறவான SMD ேபட்களின் 

குழுக்கைளப் பிரிக்க சாலிடர் மாஸ்க் ேதைவயில்ைல மற்றும் ஒரு குழுவாக ெவளிப்படும். படம் 24ஐ பார்க்கவும்.

தி≤ 0.5 மிமீ அல்லதுபி≤ 10 ஆயிரம்

படம் 24: அருகிலுள்ள ேபட்களுடன் SMD கூறுகளுக்கான சாலிடர் மாஸ்க் திறப்பு.

[45]ெவப்பச் சிதறலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ேபாது பரிந்துைரக்கப்பட்ட சாலிடர் மாஸ்க் திறப்பு.

8.5 தங்க-விரலுக்கான சாலிடர் முகமூடியின் வடிவைமப்பு

[46]வைக இைணப்பிகளின் ெசப்பு பட்ைடகள்தங்க விரல் (தங்க விரல்) சாலிடர் முகமூடிைய ஒன்றாக திறக்க ேவண்டும். 

பட்ைடகளின் ேமற்பகுதி (டிராக் இைணக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில்) திறந்து, சாலிடர் மாஸ்க் ெமட்டீரியலுடன் சீரைமக்கப்பட 

ேவண்டும், ேமலும் படம் 25 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, கீழ் முைன சாலிடர் மாஸ்க் திறப்பு பலைகயின் விளிம்பு வைர 

இருக்கும்.
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தடம் திண்டு சந்திக்கும் இடத்தில் சாலிடர் மாஸ்க் திறக்கிறது

விளிம்பில்

தட்டு

விளிம்பு

இன்
குழு

ெவல்ட் மாஸ்க் கீழ் விளிம்பிற்கு அப்பால் திறக்கிறது.

படம் 25: தங்க விரலுக்கான சாலிடர் முகமூடிையத் திறப்பது (தங்க-விரல்).
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9. சில்க்ஸ்கிரீன் வடிவைமப்பு

9.1 திைர அச்சிடுதல் வடிவைமப்பு பரிசீலைனகள்

[47]ெபாதுவான பரிந்துைரகள்
- சில்க்ஸ்கிரீன் ேகாட்டின் அகலம் 5 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருக்க ேவண்டும். எழுத்துரு உயரம் நிர்வாணக் கண்ணால் படிக்கும் அளவுக்கு 

அகலமாக இருப்பைத வடிவைமப்பாளர்கள் உறுதி ெசய்ய ேவண்டும் (பரிந்துைரக்கப்பட்டது > 50மிலி).

இரண்டு ெசரிகிராஃப்களுக்கு இைடேய பரிந்துைரக்கப்பட்ட இைடெவளி > 8மிலி.

ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் சாலிடர் ேபட்கள் அல்லது ஃபியூசியல் மதிப்ெபண்கைள ேமெலழுத முடியாது. இரண்டு ெசரிகிராஃப்களுக்கும் இைடயில் குைறந்தபட்ச இைடெவளி 

6 மில்லி ஆகும்.

அதிக அடர்த்தி ெகாண்ட PCB களின் வடிவைமப்பிற்கு, குறிப்பிட்ட ேதைவகளுக்கு ஏற்ப திைர அச்சிடுதல் 

உள்ளடக்கத்ைத ேதர்வு ெசய்யலாம். எந்த பட்டுத்திைர உைரயும் இடமிருந்து வலமாக, ேமலிருந்து கீழாக மரபுகைளப் 

பின்பற்ற ேவண்டும்.

-
-

-

9.2 ெசரிகிராஃபியின் உள்ளடக்கங்கள்

[48]ஸ்கிரீன் பிரிண்ட் உள்ளடக்கத்தில் PCB ெபயர், பதிப்பு, கூறு வரிைச எண், துருவமுைனப்பு ேலபிள் 
மற்றும் ேலபிள் திைச, பார்ேகாடு, மவுண்டிங் ேஹால் இடம், கூறு தடம், சாலிடரிங் ேபாது பலைக 
திைசக் குறிப்பு, ஆன்டி-ஸ்ேடடிக் ேலபிள், ஹீட் சிங்க் ேலபிள் ேபான்றைவ அடங்கும்.

[49]PCB ெபயர் மற்றும் பதிப்பு.
ெபயர் மற்றும் பதிப்பு PCB இன் ேமல் பக்கத்தில் ைவக்கப்பட ேவண்டும். எழுத்துருைவ எளிதாக படிக்கும் வைகயில் ேதர்வு ெசய்ய 

ேவண்டும். PCBயின் ேமல் மற்றும் கீழ்ப் பக்கங்களும் 'T' மற்றும் 'B' (அல்லது ஒத்தைவ) என்று குறிக்கப்பட ேவண்டும்.

[50]பார்ேகாடு (விரும்பினால்):
- பார்ேகாடு பிசிபியில் கிைடமட்டமாக அல்லது ெசங்குத்தாக இருக்க ேவண்டும், பார்ேகாைட ேவறு எந்த ேகாணத்திலும் 

திைச திருப்புவைத தவிர்க்கவும்.
ஒரு ெபாதுவான ேபார்டில் பரிந்துைரக்கப்பட்ட பார்ேகாடு நிைல கீேழ உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது; தரமற்ற 

பலைககளில் உள்ள நிைல குறிப்புக்கு இைதப் பயன்படுத்தலாம்.

-

வரிைச

படம் 26: பார்ேகாடு பரிந்துைரக்கப்படுகிறது.

[51]கூறுகளின் திைர அச்சிடுதல்:
- உபகரண ேலபிள்கள், ெபருகிவரும் துைளகள் மற்றும் ெபாருத்துதல் துைளகள் ஆகியைவ ஸ்கிரீன் பிரிண்டில் 

ெதளிவாகக் குறிக்கப்பட ேவண்டும் மற்றும் ெதாடர்புைடய அம்சங்களால் அைமந்திருக்க ேவண்டும்.

பாத்திரம் பட்டுத்திைர, துருவமுைனப்பு மற்றும் ேநாக்குநிைல ேலபிள்கள் கூறுகளால் 

மூடப்பட்டிருக்கக்கூடாது.

கிைடமட்டமாக சாலிடர் ெசய்யப்பட்ட கூறுகளுக்கு (எலக்ட்ேராைலடிக் மின்ேதக்கிகள் ேபான்றைவ), ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங்கில் 

ெதாடர்புைடய நிைலயில் உள்ள கூறு அவுட்ைலன் இருக்க ேவண்டும்.

[52]ெவல்டிங் ெசயல்முைற திைச
ஒரு குறிப்பிட்ட ேநாக்குநிைலயில் அைல சாலிடரிங் உபகரணங்கள் ேபான்ற உபகரணங்களில் ெசலுத்தப்பட 
ேவண்டிய PCB களுக்கு, பயணத்தின் திைச பலைகயில் குறிப்பிடப்பட ேவண்டும். இது சாலிடர் திருடர்கள் மற்றும் 
கண்ணீர் துளி பட்ைடகள் ெகாண்ட PCB களுக்கும் ஏற்றது.

[53]ெவப்ப மடு:
ஹீட் சிங்க் ேதைவப்படும் உயர் சக்தி PCBகளுக்கு, ெவப்ப மடுவுக்காக வடிவைமக்கப்பட்ட பகுதி கூறுகைள விட 

அகலமாக இருந்தால், உண்ைமயான அளவு திைர அச்சில் குறிப்பிடப்பட ேவண்டும்.

[54]நிைலயான எதிர்ப்பு ேலபிள்:

ஆன்டி-ஸ்ேடடிக் ேலபிளின் ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் பிசிபியின் ேமல் பக்கத்தில் ைவக்கப்பட ேவண்டும்.

-

-
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10. துைள வடிவைமப்பு

10.1 உேலாகமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் உேலாகமாக்கப்படாத துைளகள்

10.1.1 ெபாது துைள இைடெவளி

உேலாகமாக்கப்படாத துைளகள்

டி

உேலாக துைளகள்

டி

6 ஆயிரம்

12 ஆயிரம் 12 ஆயிரம் சுவடு
ேமற்பரப்பு

மூன்றுஉள் தீவுகள்

6 ஆயிரம்
சுவடு

ேமற்பரப்பு

படம் 26: துைளகளுக்கான இைடெவளி ேதைவகள்.

[55]இங்ேக, PCB ெபாருள் மூலம் முடிக்கப்பட்ட துைளயின் குைறந்தபட்ச விட்டம் 'D' என வைரயறுக்கிேறாம். சுவர் அல்லது விளிம்பு PCB 
ெமட்டீரியல் சுவர் என வைரயறுக்கப்பட்ட இடத்தில் மற்றும் பூசப்பட்ட சுவர்களில் விளிம்பு அடங்கும்

உேலாகம். படம் 26 ஐப் பார்க்கவும். முடிக்கப்பட்ட துைளயின் குைறந்தபட்ச விட்டம் 0.2 மிமீ ஆகும். உேலாகமயமாக்கப்பட்ட துைளகளுக்கு, 

முடிக்கும்ேபாது உண்ைமயான விட்டம் சிறியதாக இருக்கும்.

[56]இரண்டு ெதாடர்ச்சியான துைளகளின் விளிம்புகளுக்கு இைடேய உள்ள குைறந்தபட்ச இைடெவளி உேலாகமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் 12 

மில்லிக்கும் அதிகமாக இருக்க ேவண்டும். உேலாகமயமாக்கப்பட்ட துைளகளுக்கு, தூர அளவீடு பூச்சுப் ெபாருைளக் ெகாண்டிருக்கவில்ைல மற்றும் 

அயன் இடம்ெபயர்ைவத் தடுக்க குறிப்பாக முக்கியமானது (அடுக்குகளுக்குள் பூச்சுப் ெபாருள் கசிவு).

[57]உேலாகமயமாக்கப்பட்ட துைளகளுக்கு, பூசப்பட்ட சுவர்கள் ேமற்பரப்பு வழியாக ெசல்லும் தடங்களில் இருந்து குைறந்தபட்சம் 12 மில்லி ெதாைலவில் இருக்க ேவண்டும்.

[58]உள் ெசப்பு அடுக்குகைளக் ெகாண்ட பலைககளுக்கு, உட்புற தடங்கள் துைளகளின் விளிம்பிலிருந்து அல்லது பட்ைடகளுக்கு 6 மில்லி ெதாைலவில் 

இருக்க ேவண்டும். இது அயன் இடம்ெபயர்வு அபாயத்ைதக் குைறக்கவும் உதவுகிறது.

10.1.2 துைளயிடப்பட்ட துைளயின் இலவச பகுதி

[59]துைளகள் வழியாக சாலிடர் ேபட்கைள ஒன்றுடன் ஒன்று ேசர்க்கக்கூடாது.

[60]துைளகள் வழியாக எந்தெவாரு கூறுகளின் ெவளிப்புற ெஷல்லில் இருந்து 1.5 மிமீ நீளமுள்ள பகுதியில் 
இருக்கக்கூடாது.

10.2 இயந்திர துைள வடிவைமப்பு

10.2.1 துைளகளின் வைககள்

அட்டவைண 3: ெசயல்பாட்டின் படி பரிந்துைரக்கப்பட்ட துைள வடிவைமப்புகள்

நிைலப்படுத்துதல்

தட்டின்
(நம்பிக்ைகயாளர்கள்)

ஃபாஸ்டர்னர்
உேலாகம்

கிளிப் அல்லாத

உேலாகம்

உேலாக ரிெவட்
பூசிய

அல்லாத
உேலாகம்

ெவல்டிங் ெசயல்முைற

சாலிடர் அைல வைக A

வைக C வைக பி வைக C
அைல இல்ைல

சாலிடர்
வைக பி

21



உேலாகமாக்கப்படாத துைளகள் உேலாக துைள பூசப்படாத துைளகள்
(சாலிடர் ேபட் இல்லாமல்)

பரந்த திண்டு

சிறிய துைளகள்
உேலாகம்

வைக A வைக பி

படம் 26: துைளகளின் இயந்திர அைமப்பு.

வைக C

10.2.2 இைடெவளி ேதைவகள்

அட்டவைண 4: ேநாக்கம் மூலம் இயந்திர துைளகளின் பரிந்துைரக்கப்பட்ட இைடெவளி.

ஃபாஸ்டனரின் விட்டம்
(மிமீ)

ேமற்பரப்பு அனுமதி விட்டம்
(மிமீ)

இலக்கு

இரண்டு 7.1

2.5 7.6

திருகு துைள 3 8.6

4 10.6

5 12

4 7.6

ரிெவட் ேஹால் 2.8 6

2.5 6

நிைலப்படுத்தல் /
துைளகள், முதலியன

ெமட்டல் மவுண்டிங் கூறு 
அதிகபட்ச அனுமதி பகுதி + A *≥ 2

* "A" என்பது துைளக்கும் பாைதக்கும் இைடேய உள்ள குைறந்தபட்ச இைடெவளி, உள் அடுக்கில் குைறந்தபட்ச ெசம்புப் பகுதி இல்ைல.
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11. நம்பகமான பிராண்ட் வடிவைமப்பு

11.1 வைகப்பாடு

[61]நிைல மற்றும் ெசயல்பாட்டின் படி நம்பகமான மதிப்ெபண்கள் மூன்று வைககளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன:ேபனல் ஃபிட்யூஷியல்ஸ், இேமஜ் 

ஃபிட்யூஷியல்ஸ்மற்றும்உள்ளூர் அறக்கட்டைளகள்.

அறங்காவலர்

குழு

உள்ளூர் அறக்கட்டைள

நம்பிக்ைகக்குரிய

படம்

படம் 27: நம்பக மதிப்ெபண்களின் வைகப்பாடு.

11.2 நம்பக மதிப்ெபண்களின் அைமப்பு

11.2.1 ேபனல் ஃபிட்யூசியல் மார்க்ஸ் மற்றும் பட ஃபிட்யூசியல் மார்க்ஸ்

[62]அளவு/வடிவம்: 1.00 மிமீ விட்டம் ெகாண்ட திடமான, நிரப்பப்பட்ட வட்டம். சாலிடர் 
மாஸ்க் திறப்பு: 2.00மிமீ விட்டம் மற்றும் ஃபிட்யூசியலுடன் ெசறிவானது.
கவர் ெசம்பு: 3.00 மிமீ விட்டம் ெகாண்ட எண்ேகாண ெசப்பு வைளயம் ஃபிட்யூசியல் மற்றும் கிளியரன்ஸ் பகுதியுடன் 

குவிந்துள்ளது.

ஈ =1.0மிமீ
டி =2.0மிமீ
எல் =3.0மிமீ

ஈ டி எல்

படம் 29: ேபனலின் அைமப்பு மற்றும் பட நம்பிக்ைககள்.

11.2.2 உள்ளூர் குறிப்பு

[63]அளவு/வடிவம்: 1.00 மிமீ விட்டம் ெகாண்ட திடமான, நிரப்பப்பட்ட வட்டம். சாலிடர் 
மாஸ்க் திறப்பு: 2.00மிமீ விட்டம் மற்றும் ஃபிட்யூசியலுடன் ெசறிவானது. 
காப்பர் கவர்: ேதைவயில்ைல.

ஈ =1.0மிமீ
டி =2.0மிமீ

ஈ டி

படம் 29: உள்ளூர் நம்பிக்ைகயாளர்களின் அைமப்பு.

11.3 நம்பிக்ைகயாளர்களின் நிைல

[64]ெபாதுவாக: சுய-அெசம்பிள் SMT ேதைவப்படும் PCBகள் ேதைவயான அடுக்குகளில் நம்பகமான மதிப்ெபண்கைளக் 

ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். ைக சாலிடரிங் ேதைவப்படும் PCBகளுக்கு ஃபிட்யூசியல் மதிப்ெபண்கள் ேதைவயில்ைல.

ஒற்ைற அடுக்கு பலைககளுக்கு, கூறுகள் பற்றைவக்கப்படும் பக்கத்தில் மட்டுேம நம்பகமான மதிப்ெபண்கள் 
ேதைவ.
இரட்ைட அடுக்கு பலைககளுக்கு, இருபுறமும் Fiducial மதிப்ெபண்கள் இருக்க ேவண்டும். மதிப்ெபண்களின் நிைல ெபாதுவாக 

சீரானதாக இருக்க ேவண்டும்.
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படம் 29: இரட்ைட அடுக்கு PCBயின் இருபுறமும் ெபாதுவாக ஒன்றுக்ெகான்று சீரானதாக இருக்க ேவண்டும்.

11.3.1 ேபனல் குறிப்பு மதிப்ெபண்கள்

[65]ேபனல் மற்றும் இேமஜ் ஃபிட்யூஷியல்ஸ் ேபனலின் விளிம்புகளிலும் தனித்தனியாக துைணப் பலைககளிலும் 
இருக்க ேவண்டும். படம் 30 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஒரு தட்டில் மூன்று குறிப்புப் புள்ளிகளும், துைணத் 
தட்டுக்கு மூன்று உள்ளூர் ஃபிட்யூசியல்களும் இருக்க ேவண்டும்.

≥ 6.0மிமீ

எல்

தி தி

தி தி

தி தி
எச்

எச்≥எல் +6.0மிமீ

படம் 30: ேபனல் விளிம்புகள் மற்றும் தனிப்பட்ட தகடுகளில் உறுதியான நிைலப்பாடு ேதைவகள்.

11.3.2 பட குறிப்பு மதிப்ெபண்கள்

[66]ஒரு துைணத் தட்டுக்கு மூன்று ஃபிட்யூசியல் மதிப்ெபண்கள் இருக்க ேவண்டும், 'எல்' வடிவத்தில், முடிந்தவைர ெதாைலவில் அைமந்திருக்க ேவண்டும். 

ஃபியூசியல் குறியின் ேதாற்றத்திற்கும் துைணத்தகட்டின் விளிம்பிற்கும் இைடேய உள்ள தூரம் 6.00மிமீக்கு அதிகமாக இருக்க ேவண்டும். நான்கு 

விளிம்புகள் இந்தத் ேதைவையப் பூர்த்தி ெசய்யும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாவிட்டால், இந்தத் ேதைவ குைறந்தபட்சம் முதன்ைம 

பக்கத்திலாவது பூர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

11.3.3 உள்ளூர் குறிப்பு மதிப்ெபண்கள்

[67]" ேபான்ற ஊசிகைளக் ெகாண்ட சாதனங்களுக்குகுல்விங்"மற்றும் ேபட் இைடெவளி ≤ 0.4mm, மற்றும் 
ேமற்பரப்பு வரிைச சாதனங்கள் திண்டு இைடெவளி ≤ 0.8mm, உள்ளூர் குறிப்பு புள்ளிகள் ேதைவ.
ஒரு கூறுக்கு இரண்டு உள்ளூர் ஃபியூசியல் மதிப்ெபண்கள் ேதைவ மற்றும் கூறு ேதாற்றத்தின் இருபுறமும் சமச்சீராக 

இருக்க ேவண்டும்.

ஒய்

பி

ஓ
எக்ஸ்

தி

படம் 31: ேலாக்கல் ஃபிட்யூஷியல்ஸ் கூறு ேதாற்றம் ெதாடர்பாக சமச்சீர் இருக்க ேவண்டும்.
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12. ேபனலிங் மற்றும் பாலம் வடிவைமப்பு

12.1 V-CUT இல் கீறல்

[68]பலைககைள தனித்தனியாக பிரிக்க பிசிபி ேபனலில் V-கட் கீறைலப் பயன்படுத்தலாம். இந்த ெவட்டுக்கள் ேபனலின் முழு நீளத்ைதயும் 

இயக்க ேவண்டும், ஒரு தட்ைடயான விளிம்பிற்கு இைணயாக இருக்க ேவண்டும் மற்றும் எந்த கூறுகளின் இடத்திலும் 

தைலயிடக்கூடாது.

[69] அவற்றின் வடிவைமப்பில் V-கட் கீறைலப் பயன்படுத்தும் ேபனல்களுக்கு, பலைகயின் தடிமன் 3.0mm ஐ விட அதிகமாக இருக்க 

ேவண்டும் என்பது பரிந்துைர.

[70] தானாக ேபனல் அகற்றுதல் ேதைவப்படும் PCB களுக்கு, V-கட் ேகாட்டின் இருபுறமும் (ேமலும் மற்றும் கீழ் 
பரப்புகளில்) 1.0mm கிளியரன்ஸ் பகுதி ேதைவப்படுவதால், கூறுகள் ஏேதனும் ேசதமைடயாமல் பாதுகாக்க 
ேவண்டும்.

வரி
வி ெவட்டு

உள்ேள

≥ 1 மிமீ

படம் 32: பிசிபிகளில் வி-கட்டிங்கிற்கான க்ளியரன்ஸ் ஏரியா ஆட்ேடாேமட்டிக் டிபனலிங்.

அேத ேநரத்தில், ெவட்டு கத்தியின் கட்டைமப்ைபக் கருத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும். படம் 33 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, V-கட் 
ேகாட்டிலிருந்து 5 மிமீ ெதாைலவில் 25 மிமீக்கு ேமல் எந்த கூறு உயரமும் அனுமதிக்கப்படாது.

ெவட்டும் இயந்திர கத்தி

பகுதி
விடுமுைற நாள்

25மிமீ

ெவட்டு பகுதி
V இல்

5மிமீ 5மிமீ

படம் 33: ெவட்டும் இயந்திரத்துடன் அடுக்குகைள பிரிப்பதற்கான அனுமதி ேதைவகள்.

V-கட் வடிவைமப்பு பயன்படுத்தப்படும் ேபாது,   பிரிக்கும் ெசயல்பாட்டின் ேபாது கூறுகைள பாதுகாக்க மற்றும் பலைககள் சுதந்திரமாக 

பிரிக்கப்படுவைத உறுதிெசய்ய இந்த நிபந்தைனகைள பூர்த்தி ெசய்ய ேவண்டும்.

30° ~ 45° H ≤ 0.8mm, T = 0.35 ± 0.1mm 0.8 

< H < 1.6mm, T = 0.4 ± 0.1mm

H ≥ 1.6mm, T = 0.5 ± 0.1mm

டி எச்

படம் 34: V-ெவட்டின் பரிமாணங்கள்.

படம் 4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி பாதுகாப்பான தூரம் 'S,' பாைதயில் ேசதம் ஏற்படாமல் இருக்க ெவட்டுக் ேகாட்டிற்கும் எந்த ெசப்புப் பாைதக்கும் இைடயில் 

பராமரிக்கப்பட ேவண்டும். S ≥ 0.3mm, ெபரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், திருப்திகரமாக உள்ளது.
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கள்

டி எச்

படம் 35: V-கட் பள்ளங்கள் மற்றும் ெசப்புத் தடங்களுக்கு இைடேய உள்ள பாதுகாப்பான தூரம் (S).

12.2 முத்திைரயிடப்பட்ட துைள வடிவைமப்பு

[71]கட்டர் ஸ்லாட்டுகளின் பரிந்துைரக்கப்பட்ட அகலம் 2 மிமீ ஆகும். ஒரு ேபனலில் தனிப்பட்ட பலைககளுக்கு இைடயில் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் பராமரிக்கப்பட 

ேவண்டிய சூழ்நிைலகளில் ெபரும்பாலும் அைரக்கும் இடங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அைவ ெபாதுவாக V-ெவட்டு கீறல்கள் மற்றும் 

துைளயிடப்பட்ட துைளகளுடன் இைணந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

[72]அருகிலுள்ள துைளகளின் ைமயங்களுக்கு இைடயிலான தூரம் 1.5 மிமீ இருக்க ேவண்டும். படம் 36 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, இரண்டு குழுக்களின் 

துைளகளுக்கு இைடேய பரிந்துைரக்கப்பட்ட தூரம் 5 மிமீ ஆகும்.

1.5மிமீ
2.0மிமீ

1.5மிமீ துைள விட்டம் = 1.0 மிமீ 0.3மிமீ

2.0மிமீ
0.3மிமீ

6.0மிமீ
0.3மிமீ

6.0மிமீ

படம் 36: முத்திைரயிடப்பட்ட துைளகளின் அளவுருக்கள்.

12.3 ேபனைலேசஷன்

[73]80 மிமீ x 80 மிமீ விட சிறிய PCB களுக்கு, ைடலிங் பரிந்துைரக்கப்படுகிறது.
[74]PCB ெபாருைளத் ேதர்ந்ெதடுக்கும்ேபாது வடிவைமப்பாளர் வடிவைமப்பு பயன்பாட்டு விகிதத்ைதக் கருத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும். இது PCB ெசலைவ பாதிக்கும் ஒரு 

முக்கிய காரணியாகும்.

குறிப்பு: சில ஒழுங்கற்ற வடிவங்களுக்கு ('எல்' வடிவ பலைக ேபான்றைவ), ெபாருத்தமான ைடல் பயன்முைறையப் பயன்படுத்துவது, படம் 

37 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ேபனலின் பயன்பாட்டு விகிதத்ைத வியத்தகு முைறயில் ேமம்படுத்தலாம் மற்றும் ெசலவுகைளக் 

குைறக்கலாம்.

கட்டர் ஸ்லாட்

அேத
வடிவைமப்பு

சுழற்றப்பட்டது விளிம்பு
கருவி

படம் 37: ஒற்ைற ேபனலில் எல்-வைக PCB.

[75]பிசிபி ரீஃப்ேளா சாலிடரிங் மற்றும் அைல சாலிடரிங் மூலம் ெசயலாக்கப்பட்டு, துைண பலைகயின் அளவு 60.0 மிமீக்கு குைறவாக 

இருந்தால், இரண்டு வரிைசகளுக்கு ேமல் ஒரு ேபனலில் அடுக்கி ைவக்கப்படக்கூடாது (அதாவது, பலைகயில் இரண்டு தட்டுகளுக்கு 

ேமல் இருக்கக்கூடாது. தடிமனில்).

இரண்டுக்கு ேமல் இல்ைல

அகலத்தில் தட்டுகள்

படம் 38: ேபனைலேசஷன் அகலத்தின் வைரபடம்.
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[76]சிறிய பலைககளுக்கு, நீண்ட பக்கத்ைத கடக்கும் பலைககளின் எண்ணிக்ைக 3 க்கும் அதிகமாக இருக்கலாம், ஆனால் அகலம் 150.0 

மிமீக்கு ேமல் இருக்கக்கூடாது, ேபனல் சிைதைவத் தவிர்க்க உற்பத்தியின் ேபாது நீளமான பக்கங்களில் விளிம்புகள் அல்லது 

கருவிப்பட்டிகள் ேசர்க்கப்பட ேவண்டும்.

[77]ஒற்ைற பலைக ேபனலிங்
- வழக்கமான வடிவ தட்டு

[12.1] இல் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள க்ளியரன்ஸ் ஏரியா ேதைவைய பூர்த்தி ெசய்யும் V-கட் தட்டுகளுக்கு விளிம்புகள் 
ேதைவயில்ைல.

தி தி தி விளிம்புகள்
வி ெவட்டு

அைரக்கும் பள்ளங்கள்

படம் 39: டாஷ்ேபார்டு தளவைமப்புக்கான எடுத்துக்காட்டு.

- ஒழுங்கற்ற வடிவ பலைககள்

வி-கட் ேகாடுகள் மற்றும் அைரக்கும் பள்ளங்களின் கலைவயானது ஒழுங்கற்ற வடிவ பலைககள் அல்லது பலைககைள 

வடிவைமக்கப் பயன்படுகிறது, அங்கு கூறுகள் விளிம்பில் ெதாங்கும்.

பள்ளங்கள்

அைரக்கப்பட்ட

கூறு
நீண்டுெகாண்டிருக்கும்

அைரக்கும் பள்ளங்கள்

அகலம் ≥ 2 மிமீ

வி ெவட்டுக்கள்

படம் 40: ஒழுங்கற்ற வடிவ PCBகளின் ேபனைலேசஷன்.

[78]மத்திய ேபனலிங்
- ஒழுங்கற்ற வடிவிலான PCBகளுக்கு ைமயப் ேபனைலப் பயன்படுத்தலாம். ெவளிப்புற வடிவம் வழக்கமானதாக இருக்கும் வைகயில் அைவ 

ஏற்பாடு ெசய்யப்பட்டுள்ளன.

இரண்டு தகடுகளும் முழுைமயாகப் ெபாருந்தவில்ைல என்றால், அைரப்பதன் மூலம் அதிகப்படியானவற்ைற அகற்றி, தட்டுகைளப் 

பிரிக்கலாம்.

ெபரிய பாகங்கள் மற்றும் அதிகப்படியான ெபாருட்களுக்கு, ேபனல் வடிவைமக்கப்படலாம், இதனால் அதிகப்படியான பகுதிகைள 

துைளயிடப்பட்ட துைளகைளப் பயன்படுத்தி உைடக்க முடியும். படம் 41ஐ பார்க்கவும்.

-

-

ஸ்லாட்
அைரக்கப்பட்ட

Exçஇந்த நிரப்புதல் விளிம்பு

படம் 41: முத்திைரயிடப்பட்ட துைளகள் வழியாக இைணக்கப்பட்ட அதிகப்படியான (நிரப்புதல்) ெகாண்ட இரண்டு ஒழுங்கற்ற தட்டுகள்.

- "ேகால்டன் விரல்கள்" என்று அைழக்கப்படும் இைணப்பிகள் ெகாண்ட PCBகள் (தங்க விரல்)படம் 42 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி, விரல்கள் ெவளிப்புறமாக எதிர்ெகாள்ளும் வைகயில் அைவ அைமந்திருக்க ேவண்டும். தங்க 

முலாம் பூசுவதற்கு இது அவசியம்.
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படம் 42: "தங்க விரல்கள்" ெகாண்ட PCB களின் பரிந்துைரக்கப்பட்ட தளவைமப்பு.

12.4 ஒழுங்கற்ற வடிவங்கைளக் ெகாண்ட PCBகளுக்கான ேபனைலேசஷன் முைறகள்

[79]ெபாதுக் ெகாள்ைக

- அெசம்பிள் ெசய்யப்பட்ட PCB ஆனது பலைகயின் விளிம்பில் 5மிமீ இைடெவளிையக் ெகாண்டிருக்கவில்ைல 
என்றால், அதன் சுற்றளவுடன் ஓரங்கள்/டூல்பார்கள் ேசர்க்கப்பட ேவண்டும்.
PCB ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில் இருந்தால், எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு விடுபட்ட மூைல அல்லது பலைகயின் வழியாக ெவட்டப்பட்ட பகுதி, 

பிளாக் ஃபில்லர் துண்டுகைளப் பயன்படுத்தி, கட்டுப்பாட்ைட ேமலும் ெசவ்வக வடிவில் அைமப்பதற்கு உதவ ேவண்டும்.

-

விளிம்பு
ஆதரவு

அைரக்கப்பட்ட

மூலம் இைணப்புகள்

துைளகள்

வடிவைமக்கப்பட்டது

படம் 43: நிரப்பிையச் ேசர்ப்பதன் மூலம் ஒழுங்கற்ற வடிவ பலைககளின் ெவளிப்புற விளிம்ைப எளிதாக்குதல் /
ஓரங்கள்.

[80]35 மிமீ x 35 மிமீ விட ெபரிய நிரப்பு துண்டுகள் ெகாண்ட ஒழுங்கற்ற பலைககளுக்கு SMT நுட்பங்கள் மற்றும் அைல சாலிடரிங் 

பரிந்துைரக்கப்படுகிறது. 50 மிமீ நீளமுள்ள நிரப்பு துண்டுகளுக்கு, இரண்டு ெசட் துைளயிடப்பட்ட துைளகள் 

பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும், இல்ைலெயனில், ஒரு ெதாகுப்பு திருப்திகரமாக இருக்கும்.

தி

தி

முன்ேனற்றத்தின் திைச

படம் 44: 50 மிமீ நீளத்திற்கு ேமல் உள்ள நிரப்பு துண்டுகளுக்கு முத்திைரயிடப்பட்ட துைளகைள நிைலநிறுத்துதல்.
"a" என்பது நிரப்பு துண்டின் நீளம்.
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13. கூறு தளவைமப்பு பரிசீலைனகள்

13.1 ெபாது கூறு தளவைமப்பு ேதைவகள்

[81]குறுக்கு கூறுகள் அல்லது "துைள வழியாக"துருவமுைனப்பு அல்லது திைச அைமப்பு முழுவதும் சீரான சீரைமப்ைப பராமரிக்க 

ேவண்டும் மற்றும் முடிந்தவைர துல்லியமாக ஏற்பாடு ெசய்யப்பட ேவண்டும். SMD கூறுகளுக்கு, அவற்ைற ஒேர திைசயில் 

ைவக்க முடியாவிட்டால், அைவ X மற்றும் Y திைசகளில் சீராக இருக்க ேவண்டும், எ.கா. டான்டலம் மின்ேதக்கிகளுக்கு.

[82]கூறு ஒட்டப்பட ேவண்டும் என்றால், கூறு குைறந்தபட்சம் 3 மிமீ இலவச இடம் இருப்பைத உறுதிப்படுத்தவும்.
[83]ெவப்ப மூழ்கிகள் ேதைவப்படும் PCB களுக்கு, ெவப்ப மடுவின் இருப்பிடம் மற்றும் ேநாக்குநிைலைய கருத்தில் 

ெகாள்ள ேவண்டும். ெவப்ப மடு மற்ற கூறுகைளத் ெதாடாது என்பைத உறுதிப்படுத்த ேபாதுமான இடம் இருக்க 
ேவண்டும். குைறந்தபட்சம் 0.5 மிமீ தூரம் பராமரிக்கப்படுவைத உறுதிெசய்யவும்.

1. ெவப்ப உணர்திறன் சாதனங்கள் (மின்ேதக்கிகள், மின்தைடயங்கள், படிகங்கள் ேபான்றைவ) ெவப்பத்ைத உருவாக்கும் 

கூறுகளிலிருந்து விலகி இருக்க ேவண்டும்.

2. ெவப்ப உணர்திறன் சாதனங்கள் காற்று ெவளிேயறும் இடத்திற்கு அருகில் ைவக்கப்பட ேவண்டும். காற்ேறாட்டத்ைத எளிதாக்குவதற்கு 

உயரமான கூறு சாதனங்கள் கீழ் கூறுகளுக்குப் பின்னால் ைவக்கப்பட ேவண்டும்.

கூறுகள்
பரந்த

காற்ேறாட்டம்

கூறுகள்
ெதர்ேமாெசன்சிட்டிவ்

படம் 45: ெதர்ேமாெசன்சிட்டிவ் கூறுகளின் இடம்.

[84]சாதனங்களுக்கிைடேயயான தூரம் இயல்பான ெசயல்பாட்டிற்கு ேதைவயான இடத்ைத பூர்த்தி ெசய்ய ேவண்டும், 

எடுத்துக்காட்டாக, ெமமரி கார்டு சாக்ெகட்.

தடுக்கப்பட்டது

ெபாருத்துதல்

அட்ைட
நிைனவு

படம் 46: பூட்டப்பட்ட ெபாருத்துதலின் பிரதிநிதித்துவம்.

[85]ெவவ்ேவறு பண்புகள் ெகாண்ட உேலாக பாகங்கள் அல்லது உேலாகக் கவசங்கைளக் ெகாண்ட சாதனங்கள் ெதாடக்கூடாது. 

கூறுகளுக்கு இைடயில் குைறந்தபட்சம் 1.0 மிமீ தூரம் பராமரிக்கப்பட ேவண்டும்.

13.2 ரிஃப்ேளா ெவல்டிங்

13.2.1 SMD கூறுகளுக்கான ெபாதுவான ேதைவகள்

[86]ெநருக்கமான ேபட்கைளக் ெகாண்ட சாதனங்கள் பிசிபியின் ஒேர பக்கத்தில் ைவக்க பரிந்துைரக்கப்படுகிறது மற்றும் ெபரிய சாதனங்கள் 

(இண்டக்டர்கள் ேபான்றைவ) ேமல் பக்கத்தில் ைவக்கப்படுகின்றன.

[87]துருவப்படுத்தப்பட்ட கூறுகள் அைனத்து ேநர்மைற துருவங்களும் பலைகயின் ஒரு பக்கத்திலும், எதிர்மைற துருவங்கள் மறுபுறத்திலும் 

இருக்கும்படி சீரைமக்கப்பட ேவண்டும். உயரமான கூறுகைள குறுகியவற்றிற்கு அடுத்ததாக ைவப்பைதத் தவிர்க்கவும், இது 

பரிேசாதைனைய கடினமாக்கும். ெவல்ட் மூட்டுகைள ஆய்வு ெசய்ய, தளவைமப்பு முழுவதும் 45 டிகிரிக்கும் அதிகமான ேகாணம் 

பராமரிக்கப்பட ேவண்டும்.
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படம் 47: ெவல்ட் கூட்டு ஆய்வு ேகாணம்.

[88]CSP, BGA ேபான்ற ேமற்பரப்பு கூறுகள். 2 மிமீ இலவச பகுதி இருக்க ேவண்டும், ஆனால் 5 மிமீ சிறந்தது.
[89]ெபாதுவாக, ேமற்பரப்பு வரிைச சாதனங்கள் பலைகயின் அடிப்பகுதியில் ைவக்கப்படக்கூடாது (குைறந்த கூறுகைளக் 

ெகாண்ட பக்கம்). தட்டின் மறுபக்கத்தில், கூடுதல் 8 மிமீ பரப்பளவுடன், எந்த ேமற்பரப்பு சாதனங்களும் 
இருக்கக்கூடாது, படம் 46 ஐப் பார்க்கவும்.

8.0மிமீ BGA 8.0மிமீ

ேமற்பரப்பு சாதன அனுமதி பகுதி

படம் 48: ேமற்பரப்பு சாதனங்களுக்கான தளவைமப்பு ேதைவகள்.

13.2.2 SMD கூறுகளுக்கான இருப்பிடத் ேதைவகள்

[90]அைனத்து SMD கூறுகளும் குைறந்தபட்சம் ஒரு பக்கத்தில் 50mm விட சிறியதாக இருக்க ேவண்டும்.

[91]இரண்டு வைகயான ேமற்பரப்பு சாதனங்கள் பரிந்துைரக்கப்படவில்ைல "குல்விங்"ஒன்றுடன் ஒன்று, 

எடுத்துக்காட்டாக, படம் 49 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி SOP-வைகப் ெபாதிகள்.

பரிந்துைரக்கப்படவில்ைல

படம் 49: இரண்டு SOP கூறுகளின் இணக்கமற்ற தளவைமப்பு.

[92]சாலிடர் ேபட்கள் இரண்டு SMD கூறுகளுக்கு இைடயில் பகிரப்பட்டால், ேபக்ேகஜிங் ஒேர மாதிரியாக இருக்க ேவண்டும், படம் 50 

ஐப் பார்க்கவும்.

பகிரப்பட்ட திண்டு
தி

தி பி

பி சிப்புக்கு ஒன்றுடன் ஒன்று அனுமதிக்கப்படுகிறது

சாதனங்கள்

படம் 50: பகிரப்பட்ட பட்ைடகளுடன் SMD கூறுகள்.

[93]குறுக்கு கூறுகள் அல்லது "துைள வழியாக"மற்றும் SMD ேபட் மற்றும் அச்சிடப்பட்ட சாலிடர் ேபஸ்ட் ஆகியைவ பாஸ்-த்ரூ சாதனத்தின் சாலிடரில் எந்த 

விைளைவயும் ஏற்படுத்தாது என்பைத உறுதிப்படுத்தும்ேபாது SMD ஒன்றுடன் ஒன்று ேசரலாம். படம் 51ஐ பார்க்கவும்.
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துைள மூலம் கூறுகள் முடியும்
ேமலடுக்கு SMD கூறுகள்

படம் 51: ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய துைள மற்றும் SMD வடிவைமப்பு மற்றும் தளவைமப்பு.

[94]SMD கூறுகளுக்கு இைடேய ேதைவயான தூரம்: 
அேத கூறு: ≥ 0.3mm
ெவவ்ேவறு கூறுகள்: ≥ 0.13 × h + 0.3mm (இங்கு h என்பது சுற்றியுள்ள அண்ைட நாடுகளின் அதிகபட்ச உயர ேவறுபாடு)

உறிஞ்சும் முைன

எக்ஸ்

ஒய்

எச்

ஒேர மாதிரியான கூறுகள் ெவவ்ேவறு கூறுகள்

படம் 52: கூறுகளுக்கான இைடெவளி ேதைவகள்.

[95]ரீஃப்ேளா சாலிடரிங் ேதைவப்படும் PCB களுக்கு, SMT சாதன இைடெவளி அட்டவைண 5 இன் படி மாறுபடும். ேமற்ேகாள் காட்டப்பட்ட மதிப்பு 

இரண்டில் அதிகமாகும்: ெதாகுதி அல்லது சாதன உடல், எது அதிகம் ெபாருந்தும். அைடப்புக்குறிக்குள் உள்ள மதிப்புகள் 

ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய குைறந்த மதிப்ைபக் குறிக்கின்றன.

அட்டவைண 5: கூறு இைடெவளி பரிந்துைர.

(அலகுகள்
மிமீ)

STC3528 ~
73430402 ~ 0805 1206 ~ 1810 SOT / SOP SOJ / PLCC MFF BGA

0402 ~ 0805 0.40 0.55 0.70 0.65 0.70 0.45 5.00 (3.00)

1206 ~ 1810 0.45 0.65 0.50 0.60 0.45 5.00 (3.00)

STC3528 ~
7343 0.50 0.55 0.60 0.45 5.00 (3.00)

SOT / SOP 0.45 0.50 0.45 5.00

SOJ / PLCC 0.30 0.45 5.00

MFF 0.30 5.00

BGA 8.00
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[96]சிறிய பட்ைடகள் மற்றும் தட்டு ெகாண்ட சாதனங்களுக்கு இைடேய உள்ள தூரம் 10mm க்கும் அதிகமாக இருக்க ேவண்டும், அதனால் 

அச்சு தரத்ைத ேமாசமாக பாதிக்காது. ெவறுமேன, பார்ேகாடு சட்டகம் மற்றும் ேமற்பரப்பில் ெபாருத்தப்பட்ட கூறுகளுக்கு 

இைடேய உள்ள தூரம், ெவல்ட் தரத்ைதப் பாதுகாக்க அட்டவைண 6 இல் காட்டப்பட்டுள்ள ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்ய 

ேவண்டும்.

அட்டவைண 6: அச்சிடப்பட்ட பார்ேகாடுகள் மற்றும் கூறு ேபட்களுக்கு இைடேய பரிந்துைரக்கப்படும் இைடெவளி ேதைவகள்.

ஒரு விதமாக

கூறு
ஊசிகள்-1.27மிமீ குல்விங் பின் (எ.கா. SOP, QFP) 
மற்றும் ேமற்பரப்பு கூறுகள்

அளவு 0603,
ெபரிய கூறுகள்
மற்றும் பிற கால்தடங்கள்

இைடெவளி
குைறந்தபட்சம், டி

10மிமீ 5மிமீ

டி டி

பார் குறியீடு

டி

படம் 53: அச்சிடப்பட்ட பார்ேகாடுகள் மற்றும் கூறுகளுக்கான தளவைமப்புத் ேதைவகள்.

13.2.3 ரீஃப்ேளா ேசால்டர்டு பிசிபிகளில் த்ரூ-ேஹால் கூறுகளுக்கான ேலஅவுட் ேதைவகள்

[97]300 மிமீக்கு ேமல் நீளமான டிரான்ஸ்மிஷன் அல்லாத பக்கத்துடன் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் ேபார்டுகளுக்கு, கூறுகள்துைள 

வழியாக அதிக எைடகள் அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் ேபார்டின் நடுவில் ைவக்கப்படக்கூடாது. இது சாலிடரிங் ேபாது கூறுகளின் 

எைடயால் ஏற்படும் பலைக சிைதைவக் குைறக்கும்.

[98]ெபாருத்துதல்கைள எளிதாக்க, இனச்ேசர்க்ைக இைணப்பான் வசதியான இடத்தில் ைவக்கப்பட ேவண்டும்.

[99]கூறுகளுக்கு இைடயிலான தூரம்துைள வழியாக10mm > இருக்க ேவண்டும்.

[100]கூறுகளுக்கு இைடயிலான தூரம்துைள வழியாகமற்றும் விளிம்பு ≥ 10mm ஆகவும், தட்டின் விளிம்பு ≥ 5mm ஆகவும் இருக்க ேவண்டும்.

13.3 ெவல்டிங் அைல

13.3.1 அைல சாலிடருக்கு உட்பட்ட PCB களில் SMD கூறுகளுக்கான தளவைமப்பு ேதைவகள்

[101]சாலிடர் அைல பின்வரும் SMD கூறுகளுக்கு ஏற்றது:
- சிப் மின்தைடயங்கள், மின்ேதக்கிகள் மற்றும் தூண்டிகள் 0603 ஐ விட அதிகமாகேவா அல்லது அதற்கு சமமாகேவா மற்றும் 0.15 மிமீக்கு குைறவான பின்வாங்கும் 

மதிப்ைபக் ெகாண்டைவ.

SOP ேபக்குகள் ≥ 1.27mm மற்றும் பின்வாங்கல் ≤ 0.15mm. பட்ைடகள் ≥ 
1.27mm மற்றும் ெதரியும் பின்கள் ெகாண்ட SOT ேபக்குகள்.

-
-
குறிப்பு: அைல சாலிடரிங் ெசய்யப்பட்ட SMD கூறுகளின் ஊசிகள் 2mmக்கு குைறவாகேவா அல்லது சமமாகேவா இருக்க ேவண்டும். மற்ற 

கூறுகளின் உயரம் 4mm க்கும் குைறவாக இருக்க ேவண்டும்.

[102]SOP ெதாகுப்பு கூறுகளின் நீண்ட அச்சு அைல சாலிடரிங் ெசயல்பாட்டில் சாலிடர் அைலயின் பயணத்தின் திைசக்கு 
ெசங்குத்தாக இருக்க ேவண்டும். SOP கூறுகளுக்கு "சாலிடரிங் திருடர்களாக" ெசயல்பட இறுதியில் கூடுதல் 
பட்ைடகள் ேதைவ, படம் 54 ஐப் பார்க்கவும்.
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ெசயல்முைற திைச ெசயல்முைற திைச

என்ற திருடன் திண்டு

சாலிடர்

படம் 54: சாலிடர் அைலயின் கீழ் SOP கூறுகளுக்கான சாலிடர் ஓவர்ஃப்ேளாவின் இடம்.

[103]SOT-23 வைக கூறுகளின் ேநாக்குநிைல, இடப்ெபயர்ச்சியின் திைசக்கு இைணயாக ஊசிகைள சுட்டிக்காட்டும் வைகயில் 

இருக்க ேவண்டும்.

ெசயல்முைற திைச

படம் 55: சாலிடர் அைலகளின் கீழ் SOT-23 கூறுகளின் ேநாக்குநிைல.

[104]ெபாது கூறு இைடெவளி ேகாட்பாடுகள்: அைல சாலிடரிங் மூலம் ஏற்படும் நிழல் பிரச்சைனகைள குைறக்க, தனிப்பட்ட 
கூறுகள் மற்றும் பட்ைடகளுக்கு இைடேய குறிப்பிட்ட தூரத்ைத பராமரிக்க ேவண்டும்.

- அட்டவைண 7 இன் படி, ஒேர வைகயின் கூறுகளுக்கு:

பி எல்

பிஎல் எல்

படம் 56: ஒேர வைக கூறுகளின் தளவைமப்பு.
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அட்டவைண 7: ஒேர வைக கூறுகளுக்கு இைடேய உள்ள தூரம்.

பி கூறு இைடெவளி
(மிமீ/ஆயிரம்)

ேபட் ஸ்ேபசிங் எல் (மிமீ/மில்)

இைடெவளி
குைறந்தபட்சம்

இைடெவளி
பரிந்துைரக்கப்படுகிறது

இைடெவளி
குைறந்தபட்சம்

இைடெவளி
பரிந்துைரக்கப்படுகிறது

தடம்

0603 0.76/30 1.27/50 வைக 0.76/30 1.27/50

0805 0.89/35 1.27/50 0.89/35 1.27/50

≥ 1206 1.02/40 1.27/50 1.02/40 1.27/50

SOT 1.02/40 1.27/50 1.02/40 1.27/50

மின்ேதக்கிகள்
டான்டலம் 3216 மற்றும் 3528

1.02/40 1.27/50 1.02/40 1.27/50

மின்ேதக்கிகள்
டான்டலம் 6032 மற்றும் 7343

1.27/50 1.52/60 2.03/80 2.54/100

PCOS 1.27/50 1.52/60 ---- ----

- பல்ேவறு வைகயான கூறுகளுக்கு, சாலிடர் ேபட் விளிம்பு இைடெவளி ≥ 1.0 மிமீ இருக்க ேவண்டும். தூர 
ேதைவகள் படம் 57 மற்றும் அட்டவைண 4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.

பி

பி

பி

படம் 57: பிசிபியின் பல்ேவறு வைககள் மற்றும் கட்டைமப்புகளின் கூறுகளின் தளவைமப்பு.

அட்டவைண 8: பிசிபியின் பல்ேவறு வைககள் மற்றும் கட்டைமப்புகளின் கூறுகளுக்கு இைடேய உள்ள தூரம்.

எம்பிராய்டரி

PAD
என்ற திருடன்

சாலிடர்

தடம்
(மிமீ/ஆயிரம்)

0603 -
1810

மூலம்-
துைளகள்

SOT PCOS வழிகள் ICT புள்ளி

0603 -
1810 1.27/50 1.52/60 2.54/100 1.27/50 0.6/24 0.6/24 2.54/100

SOT 1.27/50 2.54/100 1.27/50 0.6/24 0.6/24 2.54/100

PCOS 2.54/100 2.54/100 1.27/50 0.6/24 0.6/24 2.54/100

மூலம்-
துைளகள்

1.27/50 1.27/50 1.27/50 0.6/24 0.6/24 2.54/100

வழிகள் 0.6/24 0.6/24 0.6/24 0.6/24 0.3/12 0.3/12 0.6/24

ICT புள்ளி 0.6/24 0.6/24 0.6/24 0.6/24 0.3/12 0.6/24 0.6/24

எம்பிராய்டரி

PAD
என்ற திருடன்

சாலிடர்

2.54/100 2.54/100 2.54/100 2.54/100 0.6/24 0.6/24 0.6/24
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13.3.2 ெபாதுவான துைள கூறுகளுக்கான தளவைமப்பு ேதைவகள்

[105]சாதனத்தின் குறிப்பிட்ட கட்டைமப்பு ெதாடர்பான சிறப்புத் ேதைவகளுக்கு கூடுதலாக, துைளயிடப்பட்ட கூறுகள் ேமல் 
அடுக்கில் ைவக்கப்பட ேவண்டும்.

[106]அருகில் உள்ள கூறுகளுக்கு இைடேய உள்ள இைடெவளி படம் 58 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

குைறந்தபட்சம் = 0.5 மிமீ

படம் 58: துைள வழியாக கூறுகளுக்கு இைடேய உள்ள தூரம்.

[107]ைகமுைற சாலிடரிங் மற்றும் பராமரிப்பு/பழுதுபார்ப்ைப எளிதாக்க, படம் 59 இல் காட்டப்பட்டுள்ள நிபந்தைனகள் பூர்த்தி ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

துைளகள்

இடமாற்றம் ெசய்யப்பட்டது

உேலாகம்

α α

எக்ஸ்

α≤ 45°எக்ஸ்≥ 1 மிமீ

படம் 59: துைள வழியாக கூறு ேவைல வாய்ப்பு ேதைவகள்.

13.3.3 துைள கூறுகள் மூலம் ெபாது ேதைவகள்

[108]கூறு பட்ைடகளின் சிறந்த தூரம் ≥ 2.0 மிமீ ஆகும், சாலிடர் ேபட்களின் விளிம்புகளுக்கு இைடேய உள்ள தூரம் படம் 60 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி குைறந்தபட்சம் 1.00 மிமீ இருக்க ேவண்டும். ேமலும், கூறு உடல்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் குறுக்கிடக்கூடாது.

குைறந்தபட்சம் 1.0 மி.மீ

படம் 60: அைல சாலிடருக்கான துைள-துைள கூறு தளவைமப்பு.

[109]கூறு துைளகளின் நீண்ட வரிைசக்குதுைள வழியாக,வரிைசயானது சாலிடர் அைலயின் பயணத்தின் திைசக்கு இைணயாக இருக்கும் 

வைகயில் இைவ அைமந்திருக்க ேவண்டும். பயணத்தின் திைசக்கு ெசங்குத்தாகத் திண்டுகளின் வரிைச சீரைமக்கப்பட ேவண்டிய சிறப்புச் 

சூழ்நிைலகளில், வழக்கமான வட்டப் பட்ைடகைள நீள்வட்டப் பட்ைடகளுடன் மாற்றுவது ேபான்ற ெபாருத்தமான மாற்றங்கள் ெசய்யப்பட 

ேவண்டும். பட்ைடகளின் விளிம்புகளுக்கு இைடேய உள்ள இைடெவளி 0.6 மிமீ - 1.0 மிமீ இைடேய இருக்கும்ேபாது,   ஓவல் ேபட்கள் அல்லது 

சாலிடர் திருடர்கைள ெசயல்படுத்த பரிந்துைரக்கப்படுகிறது.
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பட்ைடகள்

திருடர்கள்
சாலிடர்

நீள்வட்ட பட்ைடகள்

ெசயல்முைற திைச

படம் 61: ெவல்டிங் உபகரணத்தின் மூலம் தட்டு பயணிக்கும் திைசயுடன் ெதாடர்புைடய சாலிடர் ேபட்கைள சீரைமத்தல்
சாலிடர் அைலகள்.
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