پرسص ّ پاسد ُای اساسی زر ذصْظ طراحی PCB
 -1چکار کٌن کَ طراحی هي حرفَ ای تر بَ ًظر برسس؟
 هضاع عا اهضا ّ تاعیز تؼًیض اػ چاپ هطکی یا لغهؼ استفاصٍ کٌیض اػ پلیگْى استفاصٍ کٌیض جا پیچ ُای هٌاسة تَ هضاع اضافَ کٌیض اػ پل ُای ػیاصی صع هضاع استفاصٍ ًکٌیض فاصلَ تیي لطعات تی صلیل ػیاص ًثاضض تغاکن لطعَ صع سطخ هضاع عا ثاتت ًگضاعیض اػ چاپ عاٌُوای ػیغ ّ عّ استفاصٍ کٌیض سعی کٌیض هذل ُای للع کاعی عا تَ ضکل دغفَ ای تِیٌَ کٌیض – هثال پایَ ُای آیسی عا کوی تکطیض
 لطعات تشص ُای هشتلف هضاع عا اػ ُن جضا کٌیض – تشص تغظیَ  ،سٌسْع ّ ... استفاصٍ اػ ساػى ُای ًْیؼ گیغ صع ًؼصیکی ّعّصی ُای تغظیَ ّ سظ تغظیَ هضاع جضا کغصى هٌفی هضاع اػ هٌفی ّعّصی ُای آًالْگ کَ هاًع اًتمال ًْیؼ هضاع تَ ػهیي ّعّصیُا ضْص
 ایجاص کاصع تغش صع الیَ ُای هکاًیک ّ یا کیپ اّت keep out – Mechanical ضشاهت سطْط تغظیَ عا کو ی تیطتغ تگیغیض تا افت ّلتاژ عّی آى کوتغ ضْص. ػهیٌَ هضاع عا تا فاصلَ کوی تیطتغ ًسثت تَ فاصلَ سطْط عاصی تَ هٌفی هضاع ّصلکٌیض
 تَ یاص صاضتَ تاضیض کَ آهاصٍ ساػی هضاع چاپی کوی ػهاى هی گیغص ّ کاع تا ضتاب ّ صعػهاى کْتاٍ هعوْال تا هطکل هْاجَ هی ضْص
 هضاع چاپی عّ عّی کاغظ پغیٌت تگیغیض ّ لطعات عّ عّی آى تچیٌیض ّ یک تصْیغ کن ُؼیٌَ اػسطاُای ادتوالی تغای سْص ایجاص کٌیض.
 لثَ ُای  09صعجَ تْلیض ًْیؼ هی کٌٌض ّ سعی کٌیض آى عا تا  2لثَ  45صعجَ جایگؼیي کٌیض ساػگاعی الکتغّهغٌاطیسی کَ الثتَ صع ایي سصْظ هْاعص ػیاصی ّجْص صاعص کَ صع هماالتتعضی تَ تفصیل سْاٌُض آهض
 -2فاصلَ بیي ذطْط چقسر باضس ؟
تغای ایٌکاع تستَ تَ ضغایظ استفاصٍ  pcbهماصیغ هشتلفی هی تْاى اتشاط کغص ّلی ضکل ػیغ
ًوْصاعُای تض تیٌاًَ ی  3استاًضاعص هعغّف عا ًطاى هی صُض .کَ طثك ایي استاًضاعص ُا
فاصلَ تیي سطْط هضاع چاپی تایض اػ همضاع ًوْصاع تیطتغ تاضض
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ُوچٌیي تایض تْجَ صاضتَ تاضیض کَ صع ّلتاژ ُای تاالی ّ 59لت فغق است تیي ّ clearance
 creepageکوی جضی تغ هی ضْص  clearanceفاصلَ ی تیي ُاصی تا عایك ُْا تلمی هی
ضْص ّلی  creepageفاصلَ ی سؼضی تیي  2هسیغ است ّ ضوا تایض ُغ  2هْعص عا ععایت
کٌیض  .تَ هثال ػیغ صلت کٌیض.
ضایض االى هتْجَ ضضٍ تاضیض کَ چغا
صع تغسی هضاع ُای ّ 229لت تیي
تغسی سطْط یک ضیاع ایجاص کغصٍ
اًض.
ُوچٌیي تَ صلیل هذضّصیت ُای
هجوْعَ ُای تْلیض کٌٌضٍ PCB
تْصیَ هی ضْص دضالل  9.4هیلی
هتغ فاصلَ تیي سطْط عا ععایت کٌیض.
 - 3ضراهت ذطْط چقسر باضس ؟
ّاعص کغصى همضاع هٌاسة تغای
ضشاهت سطْط تا تْجَ تَ صّ صیضگاٍ
تایض اًتشاب ضْص
 هماّهت هسیغ – صع هْاعصی کَهماّهت هسیغ اُویت جضی پیضا
هی کٌض ایي الواى تعییي کٌٌضٍ
ضشاهت است ّلی هعوْال صع
هذاسثات ایي همضاع عا صفغ
تلمی هی کٌٌض .تغای یک pcb
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هعوْلی ّ تغای ضشاهت  1هیلی هتغ تغای ُغ ساًت دضّص  3هیلی اُن است .ایي همضاع
تا طْل ًسثت هستمین ّ تا ضشاهت ًسثت عکس صاعص.
هیؼاى تذول هسیغ – گاُا ایي سْال هطغح هی ضْص کَ ها چَ ضشاهتی عا اًتشاب کٌین
کَ فغضا  19آهپغ جغیاى اػ سْص عثْع صُض .جْاب اصْلی ایي است کَ تَ چَ لیوتی ؟
یعٌی  19آهپغ تَ لیوت سیاٍ ضضى هضاع ّ یا سغر ضضى سطْط ّ صّص کغصى یا  19آهپغ
تضّى تغّػ ُیچ عالهتی ؟ ُواى طْع کَ صع تاال صیضیض ایي سطْط هماّهت صاعًض ّ تَ اًضاػٍ
 R*I^2گغم هی ضًْض .سْب چمضع گغها هض ًظغ ضواست ّ یا هضاع چاپی ضوا چمضع گغها
عا تذول هی کٌض ؟ اػ طغفی جغیاى ُْا ّ تِْیَ هضاع چگًَْ است آیا تَ سغعت سٌک هی
ضْص یا سیغ؟

ًوْصاع فْق هیؼاى تذول جغیاى یک هسیغ هسی عاصی ( )09umعا تغای صهاُای هشتلف ًطاى
هی صُض.
الثتَ هذضّصیت ُای تْلیض سصْصا تغای تْلیضات تا کیفیت پاییي هی تْاًض هٌجغ تَ تْصیَ ها
تغای استفاصٍ اػ سطْطی تا ضشاهت دضالل  9.5هیلی هتغ عا صاضتَ تاضض .
 - 4ضراهت ذطْط چقسر باضس کَ بَ عٌْاى فیْز عول کٌس ؟

فغهْل فْق کَ تغای هس صع ضغایظ عاصی ساصٍ ضضٍ تَ ضوا تغای ساستي یک فیْػ عّی
هضاع چاپی کوک هی کٌض کَ صع آى  tػهاى سْستي هس ّ  Aسطخ همطع هس است
ّ - 5یا ) (viaچیست ؟
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یک دفغٍ عّی هضاع چاپی کَ صع هضاع ُای هتالیؼٍ تیص اػ یک الیَ صیْاعٍ صاسلی آى للع اًضّص
ضضٍ ّ تیي الیَ ُای هشتلف هضاع چاپ اتصال تغ لغاع هی کٌض.
 - 6از ّاحس ُای هیلی هتری استفازٍ ضْز یا ایٌچی ؟
صعست است کَ فاصلَ تیي پایَ ُای آی سی ُا صع ّادض ُای ایٌچی استاًضاعص گؼاعی ضضٍ
اًض ّ کاع تا ایي ّادض ُا عادت تغ است ّلی تغای اًضاػٍ سْعار ُای لطعات سصْصا صع ایغاى
هعوْال اػ ّادض ُای هیلی هتغی استفاصٍ هی ضْص .لظا پیطٌِاص هی ضْص اگغ تغای کاعی تَ
ّادض ایٌچی ًیاػ صاضتیض پس اػ اتوام کاع ّادض عا تَ هیلی هتغی تغگغصاًیض
 - 7اًسازٍ سْراخ قطعات را چقسر بگسارم ؟
صع جضّل ػیغ لیستی کَ الثتَ کوی تؼعگتغ اػ همضاع ّالعی هْعص ًیاػ است تِیَ ضضٍ کَ
پیطٌِاص ها تغای اًضاػٍ سْعار ُاست .

 - 8زر برطی از طراحی اضتباٍ ضسٍ ّ االى سفارش هسار چاپی آهازست چکار کٌن؟
 هی تْاًیض اػ یک هتَ ّ هْتْع کْچک تغای ایجاص سْعار استفاصٍ کٌیض. لطعَ عا صع سْعار اضافَ لغاع صاصٍ ّ یا تا سین اػ عّی هضاع ّ یا اػ ػیغ آى تَ هذل هْعص ًظغاتصال صُیض
 هی تْاًیض هذل لطعَ عا جاتَ جا ًکٌیض تلکَ هسیغ اعتثاطی تا لطعَ عا تا چالْیی تیؼ ّیاکاتغ هْکت تغی ّ یا استفاصٍ اػ کٌاع هتَ تَ عٌْاى سایٌضٍ لطعَ کٌیض ّ هسیغ جضیض عا تا
سین ایجاص کٌیض.
 هی تْاًیض تغای هسیغ جضیض اػ للن للع ُن استفاصٍ کٌیض ّلی تَ صلیل لیوت تاالی آىتغای پغّژٍ ُای کْچک تْصیَ ًوی ضْص.
 ُوچٌیي سعی کٌیض اػ پایَ لطعاتی کَ طْل ػیاصی صاعًض دضاکثغ استفاصٍ عا تثغیض تْجَ صاضتَ تاضیض کَ استفاصٍ اػ لطعات صع هذل ُایی کَ پض هسی ًضاعًض ّ تعضا تَصْعت صستی اضافَ ضضًض تَ لذاظ هکاًیکی ضعیف ُستٌض ّ تغجیذا تا چسة یا
ًگِضاعًضٍ ُای هکاًیکی صع هذل سْص هذکن ضًْض.
 - 9چَ سطحی از پایَ ُا را برای قطع بسّى الک زر ًظر بگیرین ؟
تا تْجَ تَ هیؼاى فطاع ّ دغکت هکاًیکی ّ ّػى ّ گطتاّع هغکؼ ّػى لطعات هتفاّت است هثال
یک تغاًؼیستْع کَ تَ ُیت سیٌک هتصل ضضٍ ُن ّػى ّ ُن فاصلَ هغکؼ جغهی تاالیی صاعص ّ
تْصیَ هی ضْص سطخ تیطتغی تغای اتصال آى لذاظ ضْص ُوچٌیي صع چٌیي هْاعصی تْصیَ
هی ضْص تغاک ُایی (سطْطی) صع جِات هشتلف تغای افؼایص چسثٌضگی هس تَ سطخ
هضاع چاپی اضافَ ضْص.
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چقسر از کٌارٍ ُای هسار ّ سْراخ ُا فاصلَ بگیرین ؟
- 11
فاصلَ سطْط ّ هسیغ ُای هشتلف اػ عّیضاص ُای هکاًیکی هثل کٌاعٍ ُای هضاع ّ کٌاعٍ ُای
سْعار ُای هکاًیکی صع تغسی استاًضاعص ُا دضالل  9.05طکغ ضضٍIPC222X .
برز هتالیسٍ یعٌی چَ ؟
- 11
هتالیؼٍ یعٌی تا پْضطی اػ فلؼ پْضاًضٍ ضضٍ کَ تغای تغص ُای یک الیَ کاع عایجی ًیست
اها گاُی تغای افؼایص کیفیت یا صالیلی صیگغ اًجام هی ضْص ّلی تغای تغص ُای صّ یا چٌض
الیَ پس اػ هتالیَ کغصى سْعار ُایی کَ تیي  2الیَ ّجْص صاعًض تَ ُن ّصل هی ضًْض چَ
پایَ ُای لطعات ّ چَ ّیا ُا تَ ُن ّصل هی ضًْض .فغض کٌیض هسیغ صع الیَ ػیغ هی سْاُض
اػ عّی یک هسیغ صیگغ عص تطْص یا تَ اصطالح تپغص تغای پغیضى تایض تَ الیَ تاال آهضٍ ّ پس اػ
عثْع صّتاعٍ تَ الیَ پاییي تغگغصص .صع هضاع ُای غیغ هتالیؼٍ ضوا تایض هسیغ صع الیَ تاال ّ پاییي عا
صع ًماط پغش تیي الیَ ُا تَ ُن للع کٌیض ّلی صع هضاع ُای هتالیؼٍ هسیغ صع الیَ تاال ّ پاییي
تْسظ یک سْعار (ّیا) کَ صیْاعٍ آى تا فلؼ عساًا ضضٍ تَ ُن ّصل ُستٌض ّ ًیاػی تَ ایي کاع
ًیست.

ًْیسٌضٍ  :سیض هذسي طثاطثایی فـغ
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