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Εισαγωγή 
 
    Αφού έχoυµε σχεδιάσει το κύκλωµά µας και το έχoυµε υλοποιήσει στο εργαστήριο ώστε 
να δουλεύει, ήρθε η ώρα να το µετατρέψoυµε σε ένα σχέδιο PCB (Printed Circuit Board). 
Για κάποιους σχεδιαστές, το σχέδιο PCB θα είναι η φυσική και εύκολη επέκταση της 
σχεδιαστικής διαδικασίας. Αλλά για πολλούς άλλους η διαδικασία του σχεδιασµού και του 
layout µπορεί να είναι µια πολύ αποκαρδιωτική εργασία. Υπάρχουν πολύ έµπειροι 
σχεδιαστές κυκλωµάτων που ξέρουν ελάχιστα για τη σχεδίαση PCB, οπότε την αφήνουν 
για τους «ειδικούς» σπεσιαλίστες σχεδιαστές PCB. Πολλές εταιρίες έχουν δικά τους 
τµήµατα αφοσιωµένα στη σχεδίαση PCB. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αν λάβουµε υπ’ όψη 
ότι συχνά χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις και ταλέντο για την τοποθέτηση εκατοντάδων 
υλικών και χιλιάδων καλωδιώσεων σε ένα σχέδιο το οποίο υπακούει σε µεγάλο αριθµό 
φυσικών και ηλεκτρικών απαιτήσεων. Σε πολλά σχέδια (αναφέρουµε µερικά: ψηφιακά µε 
σήµατα µεγάλης ταχύτητας (υψηλής συχνότητας), αναλογικά χαµηλού επιπέδου και RF) το 
layout του PCB µπορεί να φτιάξει ή να χαλάσει την λειτουργία και την ηλεκτρική απόδοση 
του σχεδίου. Πρέπει να θυµόµαστε ότι τα ίχνη (αγωγοί) του PCB έχουν αντίσταση και 
χωρητικότητα, όπως και το κύκλωµα. Αυτό το άρθρο έχει γραφτεί για να πάρει λίγο από το 
µυστήριο γύρω από τα σχέδια PCB. ∆ίνει κάποιες συµβουλές και κανόνες όσον αφορά τον 
τρόπο σχεδιασµού των PCB. Παρ’ όλα αυτά όµως, είναι αρκετά δύσκολο να προσπαθήσει 
κάποιος να διδάξει σχεδιασµό PCB. Υπάρχουν πολλοί βασικοί κανόνες και πρακτικές για 
να ακολουθήσει κανείς, αλλά πέρα από αυτό, ο σχεδιασµός PCB είναι µια πολύ 
δηµιουργική και ιδιαίτερη διεργασία. Είναι σαν να προσπαθείς να µάθεις σε κάποιον πώς 
να ζωγραφίσει µια εικόνα. Ο καθένας θα έχει το δικό του προσωπικό στυλ, ενώ κάποιοι 
µπορεί να µην έχουν καθόλου καλλιτεχνική έφεση. Πράγµατι, πολλοί σχεδιαστές PCB 
βλέπουν τα layout των PCB σαν έργα τέχνης, τα οποία θαυµάζουν για την οµορφιά και την 
κοµψότητά τους. «Αν δείχνει καλό, θα δουλεύει και καλά», είναι µια παλιά έκφραση. Ας 
κάνουµε µια περιήγηση στον κόσµο των PCB. 
 
 
Οι παλιές µέρες 
 
   Στις προ του υπολογιστή ηµέρες, τα PCB σχεδιάζονταν µε το χέρι, χρησιµοποιώντας 
αυτοκόλλητες ταινίες και pads σε καθαρό διάφανο φιλµ. Πολλές ώρες ξοδεύονταν slouched 
πάνω από ένα κουτί φθορισµού φωτός, κόβοντας, τοποθετώντας και συνδέοντας τα 
εξαρτήµατα και τους αγωγούς µε το χέρι. Τα ονόµατα Bishop Graphics, Letraset, και Dalo 
ξυπνούν αναµνήσεις ευχάριστες ή όχι. Αυτές οι µέρες έχουν πραγµατικά φύγει, από τη 
στιγµή που ο σχεδιασµός PCB µέσω υπολογιστή έχει αντικαταστήσει εντελώς την παλιά 
µέθοδο για επαγγελµατίες και µη. Τα βασισµένα σε υπολογιστές προγράµµατα CAD 
επιτρέπουν στο µέγιστο την ευελιξία στο σχεδιασµό και την διόρθωση πλακετών,  σε σχέση 
µε τις παραδοσιακές τεχνικές. Αυτό που κάποτε έπαιρνε ώρες, τώρα µπορεί να γίνει σε 
λίγα λεπτά.  
 
 
Πακέτα PCB 
 
    Υπάρχουν πολλά πακέτα σχεδιασµού PCB διαθέσιµα στην αγορά, µερικά από τα οποία 
είναι και δωρεάν. Το Protel είναι το πιο γνωστό πακέτο βιοµηχανίας παραγωγής PCB στην 
Αυστραλία. Οι επαγγελµατίες χρησιµοποιούν πιο ακριβά,  υψηλότερης εξειδίκευσης πακέτα 
που βασίζονται σε παραθυρική µορφή, όπως τα 99SE και DXP. Οι ερασιτέχνες 
χρησιµοποιούν το δωρεάν -βασισµένο στο DOS πρόγραµµα- λογισµικό Protel AutoTrax, το 
οποίο ήταν κάποτε, η καλύτερη επιλογή πακέτου στην Αυστραλία. 
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Υπάρχει και ένα άλλο πακέτο βασισµένο στην παραθυρική µορφή που ονοµάζεται 
AutoTrax EDA . Αυτό δε σχετίζεται σε καµία περίπτωση µε το λογισµικό Protel. 
Αυτό το άρθρο δεν εστιάζει στη χρήση οποιουδήποτε πακέτου, έτσι οι πληροφορίες 
µπορούν να εφαρµοστούν σχεδόν σε οποιοδήποτε διαθέσιµο πακέτο PCB. Υπάρχει 
εντούτοις, µια ευδιάκριτη εξαίρεση. Η χρήση ενός πακέτου PCB το όποιο δεν έχει ικανότητα 
δηµιουργίας σχηµατικού, περιορίζει πολύ τις δυνατότητες υπό την επαγγελµατική έννοια. 
Πολλές από τις πιο προηγµένες τεχνικές που θα περιγράφούν αργότερα απαιτούν την 
πρόσβαση σε ένα συµβατό πρόγραµµα δηµιουργίας σχηµατικού. Αυτό θα εξηγηθεί όταν θα 
απαιτηθεί. 
 
 
Πρότυπα 
 
   Υπάρχουν πρότυπα βιοµηχανίας για σχεδόν κάθε πτυχή του σχεδίου PCB. Αυτά τα 
πρότυπα ελέγχονται από το ίδρυµα IPC (www.ipc.org), (πρώην institute for  
Interconnecting and Packaging electronic Circuits). Υπάρχουν ένα IPC πρότυπο για κάθε 
πτυχή του σχεδίου PCB, που αφορά την κατασκευή, τη δοκιµή, και οτιδήποτε άλλο είναι 
γενικώς απαραίτητο για την δηµιουργία ενός τυπωµένου κυκλώµατος. Το σηµαντικότερο 
έγγραφο που καλύπτει τον σχεδιασµό τυπωµένων κυκλωµάτων είναι το IPC -2221, "Γενικά 
πρότυπα επί των τυπωµένων κυκλωµάτων". Αυτά τα πρότυπα εκτόπισαν τα παλαιά 
πρότυπα IPC -D- 275 (επίσης στρατιωτικά πρότυπα 275) που χρησιµοποιούνταν τα 
τελευταία 50 χρόνια. Οι χώρες έχουν τα διάφορα τοπικά πρότυπά τους για την κατασκευή 
PCB, αλλά τα πρότυπα IPC είναι τα αποδεκτά πρότυπα βιοµηχανίας σε όλο τον κόσµο. 
Οι πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων PCB είναι επίσης γνωστές ως πλακέτες τυπωµένης 
καλωδίωσης ή πιο απλά ως τυπωµένες πλακέτες. Στο παρόν άρθρο θα χρησιµοποιήσουµε 
τον πιο κοινό όρο PCBs (printed circuit boards). 
 
 
Το σχηµατικό 
 
   Πριν αρχίσουµε να σχεδιάζουµε το PCB µας, ΠΡΕΠΕΙ να έχουµε ένα πλήρες και ακριβές 
σχηµατικό διάγραµµα. Πολλοί περνούν κατευθείαν στο σχέδιο PCB χωρίς να έχουν τίποτα 
παραπάνω, πέρα από ένα κύκλωµα στο κεφάλι τους ή τη σχηµατική αναπαράσταση σε ένα 
χαρτί χωρίς αρίθµηση ακροδεκτών και χωρίς σειρά. Αυτό δεν είναι αρκετό, εάν δεν υπάρχει 
η ακριβής σχηµατική αναπαράσταση,  το PCB θα καταλήξει πιθανότατα να σχεδιαστεί 
λάθος και θα χρειαστεί το διπλό χρόνο υλοποίησης από όσο θα έπρεπε. Ένα σχέδιο PCB 
είναι µια κατασκευασµένη έκδοση της σχηµατικής αναπαράστασής µας και είναι φυσικό να 
επηρεαστεί από αυτήν. Εάν η σχηµατική αναπαράστασή µας είναι τακτοποιηµένη, λογικά 
και σαφώς σχεδιασµένη, τότε πραγµατικά η δηµιουργία του σχεδίου PCB γίνεται 
ευκολότερη. Η ορθή πρακτική θα έχει τα σήµατα να ρέουν από τις εισόδους στα αριστερά 
µε φορά προς τις εξόδους στα δεξιά. Ο σχεδιαστής, έχοντας σχεδιάσει σωστά τα σηµαντικά 
ηλεκτρικά στοιχεία µε τον τρόπο που εκείνος θέλει, το PCB «βγαίνει» σωστό.  Όπως 
συµβαίνει π.χ. στην τοποθέτηση πυκνωτών παράκαµψης δίπλα στο υλικό όπου πρέπει να 
µπουν. Οι σηµειώσεις στη σχηµατική αναπαράσταση του σχεδίου βοηθούν στην σωστή 
απεικόνιση (layout) του PCB. Για παράδειγµα, η σηµείωση "αυτή η ακίδα συνδέεται µε τη 
γείωση", καθιστά σαφείς στο σχεδιαστή τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν. Ακόµα κι 
αν είµαστε εµείς που σχεδιάσαµε το κύκλωµα και τη σχηµατική αναπαράσταση, οι 
σηµειώσεις όχι µόνο µας υπενθυµίζουν διάφορες λεπτοµέρειες, αλλά είναι χρήσιµες και για 
τους ανθρώπους που θα αναθεωρήσουν το σχέδιο. 
   Το σχηµατικό πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει κάθε λεπτοµέρεια µε 
ευκρίνεια, έχοντας το σχέδιο PCB υπ’ όψη. 
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Μονάδες µέτρησης 
 
   Το πρώτο πράγµα που πρέπει να ξέρει κανείς για το σχέδιο PCB είναι ποιες µονάδες 
µέτρησης χρησιµοποιούνται και οι κοινές ορολογίες τους, οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν 
µπέρδεµα. Ο κάθε πεπειραµένος σχεδιαστής PCB χρησιµοποιεί πάντα την ίντσα ως 
µονάδα µέτρησης κατά το σχεδιασµό PCB. Η πλειοψηφία των ηλεκτρονικών υλικών έχει 
κατασκευαστεί µε µονάδες µέτρησης τις ίντσες.  Έτσι δεν είναι σωστό να αρνηθούµε τη 
χρήση της ίντσας ως µονάδα µέτρησης. Το µιλιµετρικό σύστηµα θα καταστήσει την 
απεικόνιση (layout) τη πλακέτας µας πολύ δυσκολότερη και πιο ακατάστατη. Εάν είστε 
αρκετά νέοι καλύτερα είναι να ξεκινήσετε να µαθαίνετε τι είναι οι ίντσες και πώς να τις 
µετατρέπετε. Το στοιχείο όµως που χρησιµοποιείται για την κατασκευή και σχεδίαση των 
PCB είναι το thou. Τι είναι όµως το thou; Το thou είναι το 1/1000 µιας ίντσας, 
χρησιµοποιείται παγκοσµίως και αναγνωρίζεται από όλους τους σχεδιαστές και τους 
κατασκευαστές PCB. Έτσι ας αρχίσουµε να µιλάµε για κενά των 10 thou και πλέγµα 25 
thou. Τώρα που καταλαβαίνουµε τι είναι ένα thou, θα ρίξουµε λίγο ακόµη φως στην 
υπόθεση, µε τον όρο "mil" (ή "mils"). 1 "mil" είναι το ίδιο µε 1 thou, και ∆ΕΝ πρέπει να το 
µπερδέψουµε µε το χιλιοστόµετρο (mm), το όποιο συχνά προφέρουµε το ίδιο µε το "mil". 
Οπότε 1 mil = 1 thou = 1/1000 της ίντσας. Μερικοί σχεδιαστές PCB θα µας πουν να µην 
χρησιµοποιήσουµε τα µετρικά χιλιοστόµετρα για ΤΊΠΟΤΑ που έχει να κάνει µε ένα σχέδιο 
PCB. Πρακτικά όµως, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε και τις ίντσες (thous) και το µετρικό 
χιλιοστόµετρο (mm). Γεννιέται λοιπόν το ερώτηµα: Ποιες µονάδες θα χρησιµοποιήσουµε και 
για ποιο σκοπό;  
 
   Κατά γενικό κανόνα, κάνουµε χρήση των thous για τις συνδέσεις, τα pads, τα 
διαστήµατα και τα πλέγµατα, που είναι οι κύριες απαιτήσεις του σχεδίου και του 
σχεδιαγράµµατος. Χρήση χιλιοστόµετρων (mm) κάνουµε µόνο για απαιτήσεις 
"µηχανικές και κατασκευαστικές", όπως τα µεγέθη οπών και οι διαστάσεις της 
πλακέτας. 
 
   Θα διαπιστώσουµε ότι πολλοί κατασκευαστές PCB θα ακολουθήσουν αυτές τις βασικές 
οδηγίες και θα µας ρωτήσουν λεπτοµέρειες για να κατασκευάσουν το σχέδιό µας. Επίσης οι 
περισσότεροι κατασκευαστές χρησιµοποιούν τα µετρικά τρυπάνια, διευκρινίζοντας έτσι ότι 
οι τρύπες µεγέθους ίντσας είναι πραγµατικά αντιπαραγωγικές και µπορούν να οδηγήσουν 
σε λάθη. Ακόµα, υπάρχουν πολλά υλικά τα όποια έχουν µετρικές διαστάσεις και 
αποστάσεις ακίδων. Έτσι θα πρέπει συχνά να σχεδιάσουµε κάποια «εξαρτήµατα» 
(footprints) χρησιµοποιώντας µετρικά πλέγµατα και pads. Οι πίνακες µε τις πληροφορίες 
των υλικών θα περιέχουν και τις µετρικές διαστάσεις, ακόµα κι αν τα διαστήµατα 
σχεδιάζονται σε πλέγµα ιντσών. Εάν λοιπόν δούµε µια "παράξενη" µετρική διάσταση όπως 
1.27mm σε ένα υλικό, µπορείτε να είστε σίγουροι ότι υπάρχει και µια στρογγυλή τιµή σε 
ίντσες. Σε αυτήν την περίπτωση 1.27mm είναι 50 thou. Ναι, το σχέδιο PCB µπορεί να είναι 
λίγο µπέρδεµα! Έτσι, ό,τι και αν θέλουµε να κάνουµε στο σχέδιο PCB, θα πρέπει να 
γίνουµε εµπειρογνώµονες στην µετατροπή από ίντσες σε χιλιοστά και αντίστροφα. Για να 
γίνει η ζωή µας ευκολότερη εν τούτοις, τα σηµαντικότερα πακέτα PCB έχουν ένα ενιαίο 
"κλειδί" για άµεση µετατροπή µεταξύ των µονάδων ("q" σε Protel παραδείγµατος χάριν). 
Επίσης θα σας βοηθούσε πολύ εάν αποµνηµονεύατε µερικές βασικές µετατροπές, όπως 
200 thou (0,2 ίντσες) = 5.08mm κ.λ.π. 
Τιµές από 100 και πάνω πολύ συχνά εκφράζονται σε ίντσες αντί για thous. Έτσι οι 0,2 
ίντσες χρησιµοποιούνται περισσότερο από τα 200thou. 
   Επίσης η 1 ίντσα είναι συνήθως γνωστή ως 1 "pitch". Έτσι είναι κοινό να ακουστεί η 
φράση " 0,1 pitch της ίντσας", ή απλούστερα "0,1 pitch " µε τις µονάδες των ιντσών να 
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εννοούνται. Η µονάδα pitch χρησιµοποιείται συχνά για το διάστηµα των ακίδων στα υλικά. 
Τα 100 thou είναι ένα βασικό "σηµείο αναφοράς" για όλες τις πτυχές του σχεδίου PCB.  
   Τα πρότυπα IPC µετατράπηκαν και αυτά σε µετρικές µονάδες (οι διαστάσεις αναφέρονται 
πλέον σε χιλιοστά), και µόνο περιστασιακά αναφέρονται σε ίντσες. Αυτό όµως δεν έχει 
αλλάξει σηµαντικά τη βιοµηχανία PCB. Οι παλαιές συνήθειες πεθαίνουν δύσκολα, και οι 
ίντσες ακόµα βασιλεύουν σε πολλούς τοµείς της πρακτικής χρήσης.  
 
 
Εργασία στα πλέγµατα (grids). 
 
   Ο δεύτερος σηµαντικότερος κανόνας του σχεδίου PCB, και αυτός που συχνότερα 
διαφεύγει στους αρχάριους, είναι η απεικόνιση ( layout ) της πλακέτας σε σταθερό πλαίσιο.  
Αυτό καλείται " πλέγµα snap" ( snap grid), επειδή ο δροµέας µας, τα υλικά και οι συνδέσεις 
"αρπάζονται" από τις σταθερές θέσεις πλέγµατος. 
   ∆ε µας απασχολεί ένα οποιοδήποτε µέγεθος πλέγµατος , αλλά ένα αρκετά χονδροειδές. 
Τα 100 thou είναι ένα τυποποιηµένο πλέγµα τοποθέτησης για πολύ γενική εργασία 
διαµέσων οπών. Τα 50 thou είναι τυποποιηµένο πλέγµα για γενική εργασία 
συνδεσµολογίας, όπως η σύνδεση των ιχνών µεταξύ pads που ενώνονται µε οπές. Για 
ακόµα λεπτότερη εργασία µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πλέγµα 25 thou ή ακόµα και 
χαµηλότερο. Πολλοί σχεδιαστές χρησιµοποιούν πλέγµα των 20 thou αντί των 25 thou. Στην 
πράξη, τα 25 thou είναι συχνά πιο χρήσιµα αφού µας επιτρέπουν τη µετάβαση ακριβώς στα 
µισά µεταξύ των pads µε κενό 50 thou. 
   Γιατί είναι ένα χονδροειδές snap grid τόσο σηµαντικό; Είναι σηµαντικό επειδή θα κρατήσει 
τα υλικά µας τακτοποιηµένα και συµµετρικά. ∆εν είναι µόνο θέµα αισθητικής. Κάνει τη 
µελλοντική διόρθωση, µετακίνηση και ευθυγράµµιση των συνδέσεων, των υλικών και των 
οµάδων των υλικών, ευκολότερες όταν πια τα σχεδιαγράµµατά µας αυξάνονται στο 
µέγεθος και την πολυπλοκότητα. Ένα κακό και ερασιτεχνικό σχέδιο PCB αναγνωρίζεται 
αµέσως, καθώς πολλές από τις συνδέσεις δεν είναι ακριβώς παραταγµένες στο κέντρο των 
pads. Τα µικρά κοµµάτια των συνδέσεων "θα προστεθούν" για να συµπληρωθούν τα 
χάσµατα κ.λ.π. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της λανθασµένης χρήσης ενός πλέγµατος snap. 
Η ορθή εφαρµογή σχεδιαγράµµατος PCB θα άρχιζε µε ένα χονδροειδές πλέγµα όπως αυτό 
των 50 thou και προοδευτικά το πλέγµα θα γινόταν µικρότερο εάν το σχέδιό µας έτεινε να 
έχει µεγάλα διαστήµατα. οπότε κατεβάζουµε το πλέγµα στα 25 ή και 10 thou για λεπτότερη 
συνδεσµολογία και τοποθέτηση, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό θα λειτουργήσει στο 
99% των πλακετών. Πρέπει όµως να σιγουρευτούµε ότι το λεπτότερο πλέγµα που θα 
επιλέξουµε είναι υποδιαίρεση των 100 thou. Αυτό σηµαίνει 50, 25, 20, 10, ή 5 thou. Αν 
χρησιµοποιηθεί κάποια άλλη τιµή, θα δυσκολέψει πολύ την εργασία µας. 
   ΄Ένα καλό πακέτο PCB θα πρέπει να έχει hotkeys ή προγραµµατιζόµενα µακρο-κλειδιά 
ώστε να µας βοηθά να κάνουµε µετατροπή µεταξύ πλεγµάτων διαφορετικού µεγέθους 
άµεσα, δεδοµένου ότι αυτό θα γίνεται συχνά. 
   Υπάρχουν δύο τύποι πλεγµάτων σε ένα πακέτο PCB, ένα πλέγµα snap όπως 
αναφέραµε, και ένα "ορατό" πλέγµα (visible grid). Το ορατό πλέγµα είναι ένα προαιρετικό 
πλέγµα που εµφανίζεται στην οθόνη και αποτελείται από συνεχείς ή διακεκοµµένες 
γραµµές ή τελείες. Το πλέγµα αυτό απεικονίζεται ως υπόβαθρο πίσω από το σχέδιο και 
µας βοηθά πολύ στην παράταξη των υλικών και των συνδέσεων. Μπορούµε να θέσουµε το 
πλέγµα snap και το ορατό πλέγµα σε διαφορετικές µονάδες (µετρικές ή ίντσες), και αυτό 
είναι συχνά πολύ χρήσιµο. Πολλοί σχεδιαστές προτιµούν τα 100 thou ορατού πλέγµατος 
και σπάνια παρεκκλίνουν από αυτό. Μερικά προγράµµατα έχουν επίσης κάτι που καλείται 
"ηλεκτρικό" πλέγµα (electrical grid) . Αυτό το πλέγµα δεν είναι ορατό, αλλά κάνει το 
δροµέα µας να «πιάνεται» απότοµα από το κέντρο των ηλεκτρικών στοιχείων (όπως 
συνδέσεις και pads) όταν ο κέρσορας πλησιάσει αρκετά. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στις 
διορθώσεις και µετακινήσεις της συνδεσµολογίας που γίνονται µε το χέρι. 
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    Ένα τελευταίο είδος πλέγµατος είναι το πλέγµα υλικών (component grid). Αυτό 
δουλεύει όπως και το πλέγµα snap , αλλά είναι µόνο για την κίνηση υλικών. Αυτό µας 
επιτρέπει την στοίχιση υλικών πάνω σε ένα διαφορετικό πλέγµα.  
   Όταν αρχίζουµε την πρώτη πλακέτα µας, τα πλέγµατα snap µπορεί να µας φαίνονται λίγο 
"παράξενα", µε το δροµέα µας να κινείται µόνο σε συγκεκριµένα βήµατα. Αλλά είναι εύκολο 
να συνηθίσει κανείς, και έτσι τα σχέδια PCB θα είναι τακτοποιηµένα και επαγγελµατικά. 
 
 
Εργασία από την κορυφή 
 
   Το σχέδιο PCB ξεκινάει πάντα από την κορυφή της πλακέτας µας, κοιτάζοντας µέσω των 
διάφορων στρωµάτων, σαν να είναι διαφανής.  Η µόνη στιγµή που θα εξετάσουµε την 
πλακέτα µας από το κατώτατο σηµείο είναι για λόγους κατασκευής ή ελέγχου.  
 
 
Σχεδιασµός ιχνών συνδέσεων (tracks) 
 
   ∆εν υπάρχει κανένα συνιστώµενο πρότυπο για το µέγεθος  του ίχνους της σύνδεσης . Το 
ποιο µέγεθος θα χρησιµοποιηθεί θα εξαρτηθεί από τις ηλεκτρικές απαιτήσεις του σχεδίου, 
το διάστηµα και τη καθαρότητα της συνδεσµολογίας που διαθέτουµε, και από την 
προσωπική προτίµησή µας. Κάθε σχέδιο έχει ένα διαφορετικό σύνολο ηλεκτρικών 
απαιτήσεων που µπορεί να ποικίλουν µεταξύ των συνδεσµολογιών στην πλακέτα. Όλα, 
εκτός από τα απλά σχέδια, απαιτούν ένα µίγµα µεγεθών ίχνους συνδέσεων. Σαν γενικό 
κανόνα έχουµε ότι, όσο µεγαλύτερο είναι το πλάτος ίχνους, τόσο το καλύτερο. Τα 
µεγαλύτερα ίχνη έχουν χαµηλότερη συνεχή αντίσταση, χαµηλότερη αυτεπαγωγή, είναι 
ευκολότερα και φτηνότερα να χαραχθούν από τον κατασκευαστή και ευκολότερα για 
επιθεώρηση και επανάληψη. 
   Το χαµηλότερο όριο του πλάτους του ίχνους που µπορεί να επιτύχει ένας κατασκευαστής 
θα εξαρτηθεί από το πηλίκο «ίχνος / διάστηµα». Για παράδειγµα, ένας κατασκευαστής 
µπορεί να αναφέρει µια αναλογία ίχνους/διαστήµατος 10/8. Αυτό σηµαίνει ότι τα ίχνη 
µπορούν να είναι το λιγότερο µέχρι 10 thou, και το διάστηµα µεταξύ των ιχνών δε µπορεί 
να είναι λιγότερο από 8 thou. Οι αναλογίες σχεδόν πάντα αναφέρονται σε thou, µε το 
πλάτος ίχνους πρώτα και τα διαστήµατα µετά. Οι πιο χαρακτηριστικοί αριθµοί στην 
κατασκευή πλακετών είναι 10/10 και 8/8 για τους βασικούς πίνακες. Τα πρότυπα IPC 
συστήνουν τα 4 thou ως το χαµηλότερο όριο. Από τη στιγµή που τα ίχνη είναι από 6thou 
και κάτω, πρέπει να επικοινωνήσουµε µε τον κατασκευαστή πλακετών µας πρώτα. Όσο 
µικρότερο το όριο ίχνος/διάστηµα, τόσο µεγαλύτερη η προσοχή από τον κατασκευαστή 
στην ευθυγράµµιση και τη χάραξη της πλακέτας. Οπότε πρέπει αν σιγουρευτούµε ότι δεν 
κατεβάζουµε την τιµή του ίχνους χαµηλότερα από ότι χρειαζόµαστε. Σαν οδηγό µας καλό 
είναι να έχουµε τις τιµές ίχνους 10/10 ακόµα και το 8/8. 
   ∆εν υπάρχει κανένας λόγος "να οδηγηθεί στα όρια" ‘ένα σχέδιο µόνο και µόνο επειδή 
ένας κατασκευαστής µπορεί να επιτύχει ένα µικρό όριο ίχνους / διαστήµατος. Είναι καλή η 
χρήση µεγάλου ορίου ίχνους/διαστήµατος, εκτός κι αν οι παράµετροι του σχεδίου µας 
απαιτούν κάτι µικρότερο. Σαν αρχή, καλό είναι να χρησιµοποιήσουµε 25thou  για τα ίχνη 
των σηµάτων, 50 thou για τροφοδοσία και γειώσεις, και 10-15 thou για πέρασµα 
µεταξύ των pads  των υλικών και των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Μερικοί 
σχεδιαστές προτιµούν την όψη των µικρότερων ιχνών σηµάτων όπως 10 ή 15 thou, ενώ 
άλλοι επιθυµούν όλα τα ίχνη τους για να είναι µεγάλα και "κοντόχοντρα". Η ορθή πρακτική 
σχεδίου είναι να κρατηθούν τα ίχνη όσο το δυνατόν µεγαλύτερα, και µόνο σε περίπτωση 
ανάγκης να γίνουν µικρότερα έτσι ώστε να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις. Η αλλαγή του 
ίχνους µας από µεγάλο σε µικρό και έπειτα πάλι σε µεγάλο, είναι γνωστή ως "necking". 
Αυτό απαιτείται συχνά όταν πρέπει να περάσουµε µεταξύ του ολοκληρωµένου κυκλώµατος 
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ή pads υλικών. Έτσι µας επιτρέπει να έχουµε µεγάλα ίχνη χαµηλής σύνθετης αντίστασης, 
αλλά και την ευελιξία να κάνουµε συνδεσµολογία µεταξύ των δύσκολων σηµείων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Στην πράξη, το πλάτος ίχνους θα υπαγορευθεί από την τρέχουσα ροή του, και τη µέγιστη  
θερµοκρασία που θα ανεχτεί η πλακέτα µας. Οπότε πρέπει να θυµηθούµε ότι κάθε ίχνος 
έχει ένα ορισµένο ποσό αντίστασης, έτσι θα διασκορπίσει τη θερµότητα ακριβώς όπως 
ένας αντιστάτης. Όσο µεγαλύτερο το ίχνος τόσο χαµηλότερη η αντίσταση. Επίσης το 
πάχος του χαλκού στο PCB µας καθώς και οποιοδήποτε επίστρωµα ύλης συγκολλήσεως 
θα παίξει σηµαντικό ρόλο. 
   Το πάχος του χαλκού στο PCB µετριέται ονοµαστικά σε ουγγιές ανά τετραγωνικό πόδι, µε 
το 1oz χαλκό να είναι η πιο κοινή µονάδα µέτρησης. Μπορούµε να πετύχουµε κι άλλα 
πάχη όπως 0.5oz, 2oz και 4oz. Τα παχύτερα στρώµατα χαλκού είναι χρήσιµα για το υψηλό 
ρεύµα και τα σχέδια υψηλής σταθερότητας. 
   Οι υπολογισµοί για την εύρεση  του απαραίτητου πλάτους του ίχνους που βασίζονται στο 
ρεύµα και τη µέγιστη άνοδο θερµοκρασίας είναι σύνθετοι. Μπορεί επίσης να είναι αρκετά 
ανακριβείς, δεδοµένου ότι τα πρότυπα ορίζονται από ένα σύνολο µη γραµµικών γραφικών 
παραστάσεων που βασίζονται σε συλλογή στοιχείων σχεδόν µισό αιώνα πριν. Αυτοί οι 
υπολογισµοί αναπαράγονται ακόµα στα πρότυπα IPC.  
   Εµπειρικά, µια άνοδος θερµοκρασίας 10degC στο ίχνος µας είναι ένα ασφαλές όριο για 
να σχεδιάσει κανείς. Παρακάτω παραθέτεται ένας κατάλογος κατάλληλων πλατών ίχνους 
για µια άνοδο θερµοκρασίας 10degC.  
   Επίσης παρουσιάζεται η συνεχής αντίσταση στα milliOhms ανά ίντσα. Φυσικά, όσο 
µεγαλύτερο το ίχνος τόσο το καλύτερο, έτσι ας µην ακολουθήσουµε τυφλά τον πίνακα. 
 
 

Track Width Reference Table (for 10deg C temp rise).  
Track Width is in Thous (mils)  

Current 
(Amps)  

Width for 1oz Width for 2 oz  milli Ohms/Inch  

1  10  5  52  
2  30  15  17.2  
3  50  25  10.3  
4  80  40  6.4  
5  110  55  4.7  
6  150  75  3.4  
7  180  90  2.9  
8  220  110  2.3  
9  260  130  2.0  
10  300  150  1.7  
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Pads 
 
   Τα µεγέθη των pads, οι µορφές και οι διαστάσεις θα εξαρτηθούν όχι µόνο από το υλικό 
που χρησιµοποιούµε, αλλά και από τη διαδικασία κατασκευής της πλακέτας. Υπάρχει ένα 
σύνολο προτύπων και θεωριών πίσω από τα µεγέθη και τις µορφές τους το οποίο θα 
εξηγηθεί αργότερα. Σε αυτή τη φάση θα αρκεστούµε στο να πούµε ότι το πλακέτα PCB µας 
πρέπει να περιέχει ένα σύνολο βασικών βιβλιοθηκών µε υλικά για να αρχίσουµε από εκεί. 
Για όλες, ακόµα και τις απλούστερες πλακέτες, θα πρέπει να τροποποιήσουµε αυτά τα 
βασικά υλικά για να µπορέσουµε να τα χρησιµοποιήσουµε για το σκοπό µας. Με το 
πέρασµα του χρόνου θα έχουµε κάνει τη βιβλιοθήκη υλικών µας κατάλληλη για τις διάφορες 
απαιτήσεις µας. 
   Υπάρχει µια σηµαντική παράµετρος γνωστή ως αναλογία pads/οπές. Αυτή είναι η 
αναλογία του µεγέθους των pads προς το µέγεθος των οπών. Κάθε κατασκευαστής θα έχει 
την δική του ελάχιστη προδιαγραφή ως προς την αναλογία αυτή. Σαν απλή εµπειροτεχνική 
µέθοδο, το pad θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,8 φορές µεγαλύτερο από τη 
διάµετρο της οπής, ή τουλάχιστον 0.5mm. Αυτό συµβαίνει για να επιτρέψει τις ανοχές 
ευθυγράµµισης στο τρυπάνι και τη δουλειά στα ανώτατα και κατώτατα στρώµατα. Αυτή η 
αναλογία γίνεται σηµαντικότερη όσο µικρότερα γίνονται το pad και η οπή, και είναι 
συσχετισµένη µε τα vias. Υπάρχουν µερικές κοινές πρακτικές που χρησιµοποιούνται για τα 
pads των υλικών. Τα pads για επιµολυβδωµένα υλικά όπως οι αντιστάτες, οι πυκνωτές και 
οι δίοδοι πρέπει να είναι στρογγυλά, µε περίπου 70 thou διάµετρο συνήθως. 
   Στα υλικά  Dual In Line(DIL) όπως τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα ταιριάζουν καλύτερα τα 
ωοειδή διαµορφωµένα pads (60 thou ύψος και 90-100 thou εύρος συνήθως). Η ακίδα 1 
ενός chip θα πρέπει πάντα να έχει διαφορετική µορφή pad, συνήθως ορθογώνια, και ίδιες 
διαστάσεις µε τις άλλες ακίδες. Τα περισσότερα υλικά που τοποθετούνται στην επιφάνεια 
χρησιµοποιούν ορθογώνια pads, αν και τα πακέτα των τυπωµένων κυκλωµάτων αυτού του 
τύπου πρέπει να χρησιµοποιούν ωοειδή pads, πάλι, µε την ακίδα 1 να είναι ορθογώνια. 
Άλλα υλικά που στηρίζονται στην αρίθµηση ακίδων,  πρέπει επίσης να ακολουθήσουν τον 
κανόνα της «ορθογώνιας ακίδας 1». Τα οκτάγωνα pads χρησιµοποιούνται σπάνια, και 
πρέπει γενικά να αποφεύγεται η χρήση τους. 
   Κατά γενικό κανόνα, χρησιµοποιούµε τα κυκλικά ή ωοειδή Pads εκτός αν πρέπει να 
χρησιµοποιήσoυµε και ορθογώνια.  
 
 
Vias 
 
   Τα Vias συνδέουν τα ίχνη από την µια πλευρά της πλακέτας µας στην άλλη, µέσω µιας 
οπής στην πλακέτα. Στα κάθε άλλο παρά φτηνά πρωτότυπα που γίνονται στο σπίτι, τα vias 
γίνονται µε ηλεκτρικά καλυµµένες µε µέταλλο οπές, που αποκαλούνται επιµεταλλωµένες 
ενδιάµεσες οπές through hole (PTH). Οι επιµεταλλωµένες ενδιάµεσες οπές (through 
holes) επιτρέπουν την ηλεκτρική σύνδεση µεταξύ των διαφορετικών στρωµάτων στην 
πλακέτα µας. 
   Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ενός via και ενός pad; Από πρακτικής απόψεως δεν υπάρχει 
καµία πραγµατική διαφορά, είναι απλά και οι δύο ηλεκτρικά επιµεταλλωµένες οπές. Αλλά 
υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τα πακέτα σχεδίου PCB. Τα pads και τα vias είναι 
διαφορετικά και πρέπει να αντιµετωπίζονται και διαφορετικά. Έτσι δεν χρησιµοποιούµε ένα 
pad αντί για ένα via και αντίστροφα. Οι τρύπες στα vias είναι συνήθως λίγο µικρότερες από 
τα pads των υλικών, µε τυπικό µέγεθος 0.5-0.7mm. 
   Η χρήση του via για τη σύνδεση δύο επιπέδων καλείται συνήθως  “ράψιµο”  (stitching), 
δεδοµένου ότι ενώνονται ηλεκτρικά τα δύο επίπεδα µαζί, όπως θα περνούσε µια βελόνα µε 
κλωστή πέρα δώθε µεταξύ των υλικών.  
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Πολύγωνα 
 
   "Τα πολύγωνα" είναι διαθέσιµα σε πολλά πακέτα PCB. Ένα πολύγωνο συµπληρώνει 
αυτόµατα (ή "πληµµυρίζει") µια επιθυµητή περιοχή µε χαλκό, ο οποίος "ρέει" γύρω από 
άλλα pads και ίχνη. Πρέπει να τοποθετούµε τα πολύγωνα αφότου έχουµε τοποθετήσει όλα 
τα υλικά και τα pads. Τα πολύγωνα µπορεί να είναι "στερεά" γεµίσµατα χαλκού, ή 
"χαραγµένα" ίχνη χαλκού σε ένα σχέδιο. Τα στέρεα γεµίσµατα είναι προτιµότερα, ενώ τα 
γεµίσµατα µε χαραγµένα ίχνη είναι παρελθόν.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          a.  "στερεά" γεµίσµατα χαλκού                              β. “ χαραγµένα" ίχνη χαλκού 
 
 
 
Αποστάσεις (clearances) 
 
   Οι ηλεκτρικές αποστάσεις είναι µια σηµαντική προϋπόθεση για τις πλακέτες. Μια πάρα 
πολύ µικρή απόσταση µεταξύ των ιχνών και των pads µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. Αυτά τα προβλήµατα µπορεί να είναι πολύ 
δύσκολο να βρεθούν αφού κατασκευασθεί η πλακέτα µας. Για άλλη µια φορά, "δεν ωθούµε 
στα όρια" τον κατασκευαστή µας εκτός κι αν πρέπει, και µένουµε  επάνω από το 
συνιστώµενο ελάχιστο διάστηµά, όσο είναι δυνατό. 
   Τουλάχιστον 15 thou  είναι ένα καλό όριο απόστασης για τα βασικά σχέδια through 
hole, µε 10  ή 8 thou  να χρησιµοποιούνται για πυκνότερες επιφάνειες τοποθέτησης 
στην πλακέτα. Εάν πέσουµε κάτω από αυτό, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουµε µε τον 
κατασκευαστή µας. Για τους κεντρικούς αγωγούς 240V στα PCB υπάρχουν διάφορες 
προϋποθέσεις, και θα πρέπει να συµβουλευθούµε τα σχετικά πρότυπα εάν κάνουµε 
εργασίες τέτοιου είδους. Εµπειρικά, ένα απόλυτο ελάχιστο διάστηµα της τάξεως των 8mm 
(315 thou) θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ των ιχνών 240V και των µονωµένων ιχνών των 
σηµάτων. Η ορθή πρακτική σχεδίου θα υπαγόρευε να έχουµε οπωσδήποτε πολύ 
µεγαλύτερα διαστήµατα από αυτό. Για τις τάσεις µη-κεντρικών αγωγών, τα πρότυπα IPC 
παρέχουν ένα σύνολο πινάκων που καθορίζουν τα διαστήµατα που απαιτούνται για τις 
διάφορες τιµές.  
   Η απόσταση που µπορεί να έχουν δύο γειτονικοί αγωγοί, ποικίλει ανάλογα µε το εάν τα 
ίχνη (οι αγωγοί) βρίσκονται σε εσωτερικά ή εξωτερικά επίπεδα (layers). Η έντονη 
υψοµετρική διαφορά από το επίπεδο της θάλασσας στην οποία µπορεί να εκτεθεί µία 
κατασκευή, επηρεάζει την αγωγιµότητα του αέρα λόγω της εκλέπτυνσης της ατµόσφαιρας 
στα ανώτερα επίπεδα. Τέτοιου είδους ακραίες συνθήκες απαιτούν διαφορετικό ποσοστό 
εκκαθάρισης (clearance). Μία τακτική που χρησιµοποιείται συχνά στις στρατιωτικές 
κατασκευαστικές προδιαγραφές PCBs, είναι η προσθήκη ενός µη αγώγιµου επιστρώµατος, 
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τακτική που σαφώς βελτιώνει επίσης αυτά τα νούµερα των αποστάσεων µεταξύ των 
αγωγών.  
 
 
 

                   Αποστάσεις για τους ηλεκτρικούς αγωγούς 

Voltage 
 (DC or Peak AC) 

Internal External 
(<3050m) 

External 
(>3050m) 

0-15V 0.05mm 0.1mm 0.1mm 
16-30V 0.05mm 0.1mm 0.1mm 
31-50V 0.1mm 0.6mm 0.6mm 

51-100V 0.1mm 0.6mm 1.5mm 
101-150V 0.2mm 0.6mm 3.2mm 
151-170V 0.2mm 1.25mm 3.2mm 
171-250V 0.2mm 1.25mm 6.4mm 
251-300V 0.2mm 1.25mm 12.5mm 
301-500V 0.25mm 2.5mm 12.5mm 

 
 
Τοποθέτηση υλικών & σχέδιο 
 
   Παλιότερα υποστήριζαν την άποψη ότι ένα σχέδιο PCB είναι 90% τοποθέτηση και 10% 
συνδεσµολογία. Ενώ οι αριθµοί είναι ασήµαντοι, η έννοια ότι η τοποθέτηση υλικών είναι η 
σηµαντικότερη πτυχή στη υλοποίηση µιας πλακέτας ισχύει απόλυτα. Η καλή τοποθέτηση 
υλικών θα καταστήσει την εργασία απεικόνισης ευκολότερη και θα δώσει την καλύτερη 
ηλεκτρική απόδοση. Η κακή τοποθέτηση υλικών µπορεί να µετατρέψει την εργασία 
συνδεσµολογίας σε εφιάλτη και να δώσει φτωχή ηλεκτρική απόδοση. Μπορεί ακόµη και να 
καταστήσει µη δυνατή την κατασκευή της πλακέτας µας. Έτσι υπάρχουν πολλά να 
σκεφτούµε για την τοποθέτηση των υλικών. Κάθε σχεδιαστής θα έχει τη δική του µέθοδο 
τοποθέτησης υλικών, και εάν δώσουµε το ίδιο κύκλωµα (χωρίς να µας αφορά το πόσο 
απλό µπορεί να είναι) σε 100 διαφορετικούς πεπειραµένους σχεδιαστές, σίγουρα θα 
πάρουµε 100 διαφορετικά PCB. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας απόλυτα σωστός τρόπος να 
τοποθετηθούν τα υλικά µας. Υπάρχουν όµως αρκετοί βασικοί κανόνες που θα βοηθήσουν 
και θα διευκολύνουν τη συνδεσµολογία, θα δώσουν την καλύτερη ηλεκτρική απόδοση, και 
θα απλοποιήσουν τα µεγάλα και σύνθετα σχέδια. 
   Σε αυτό το σηµείο είναι καλό να µας δοθεί µια ιδέα των βασικών βηµάτων που 
απαιτούνται για την απεικόνιση ( layout ) µιας πλήρους πλακέτας: 
 

 Θέτουµε το πλέγµα snap, to ορατό πλέγµα, και την προεπιλογή µεγέθους ίχνους/pads. 
 Τοποθετούµε όλα τα υλικά επάνω στην πλακέτα. 
 Χωρίζουµε και τοποθετούµε τα υλικά µας σε λειτουργικές "δοµικές µονάδες",  όπου  

     αυτό είναι δυνατόν. 
 Αναγνωρίζουµε τα κρίσιµα ίχνη στο κύκλωµά µας και τα συνδέουµε πρώτα. 
 Τοποθετούµε και συνδεσµολογούµε κάθε δοµική µονάδα χωριστά. 
 Μετακινούµε τις ολοκληρωµένες δοµικές µονάδες στη θέση τους στην κύρια πλακέτα. 
 Υλοποιούµε τις υπόλοιπες συνδέσεις σηµάτων και τροφοδοσίας µεταξύ των µονάδων 
 Κάνουµε ένα έλεγχο κανόνων σχεδίου (Design Rule Check). 
 Ζητάµε από κάποιον άλλο να το ελέγξει. 
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   Αυτός ο κατάλογος ελέγχου δεν είναι σε καµία περίπτωση τέλεια ολοκληρωµένος και 
περιεκτικός, αλλά ιδιαίτερα µεταβλητός, αφού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Είναι 
όµως ένας καλός γενικός οδηγός για την παραγωγή ενός επαγγελµατικού, πρώτης τάξεως 
τυπωµένου κυκλώµατος (layout ). 
   Ας εξετάσουµε λεπτοµερέστερα τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. 
   Έχουµε εξετάσει ήδη τα πλέγµατα και το µέγεθος ίχνους/pads, αυτά πρέπει να είναι τα 
πρώτα πράγµατα που εξετάζουµε πριν αρχίσουµε οτιδήποτε, χωρίς καµία εξαίρεση. Πολλοί 
επιθυµούν να περάσουν κατ' ευθείαν στην τοποθέτηση όλων των υλικών στην πλακέτα µε 
τον τρόπο που σκέφτονται ότι είναι βέλτιστος. Ενώ αυτό µπορεί να λειτουργήσει για τα 
µικρά κυκλώµατα, δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες όταν έχουµε πιο σύνθετα κυκλώµατα µε 
τις εκατοντάδες των υλικών που απλώνονται σε πολλά λειτουργικά µπλοκ κυκλωµάτων. 
Γιατί; Επειδή είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει κανείς από το "διάστηµα συνδεσµολογίας", το 
όποιο είναι ο χώρος για να τοποθετηθούν τα ίχνη µας. Εάν καθορίσουµε όλες τις θέσεις 
υλικών µας και προσπαθήσουµε έπειτα να τα συνδέσουµε όλα, θα γίνει ένα τεράστιο 
µπλέξιµο. Εναλλακτικά, εάν χωρίσουµε µε πολύ µεγάλα κενά τα υλικά, µπορεί να 
καταλήξουµε µε µια µεγάλη πλακέτα χωρίς αποδοτική χρήση του κενού. Η σφραγίδα ενός 
άπειρου σχεδιαστή είναι µια πλακέτα όπου κάθε υλικό χωρίζεται µε τα υπόλοιπα µε ίσα 
διαστήµατα, και έχει έπειτα χιλιάδες ίχνη και vias που διασταυρώνονται στην πλακέτα. Ίσως 
λειτουργήσει, αλλά θα γίνει µεγάλη και ακριβή στην υλοποίηση της. 
   Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσουµε το layout µας, είναι να τοποθετηθούν πρώτα όλα τα 
υλικά µας επάνω στην οθόνη. Εάν έχετε ένα βοηθητικό πακέτο σχηµατικού, τότε ο 
απλούστερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να κάνει το πρόγραµµα PCB µας εισαγωγή του 
σχηµατικού σχεδίου µας και να επιλέξουµε όλα τα υλικά αυτόµατα. Αυτό θα συζητηθεί 
επίσης αργότερα. Εάν το µόνο που έχουµε είναι ένα πρόγραµµα PCB, τότε θα πρέπει να 
επιλέξουµε κάθε υλικό από τη βιβλιοθήκη και να τα τοποθετήσουµε µε το χέρι. Με όλα τα 
υλικά στην οθόνη, πρέπει να έχουµε µια καλή ένδειξη εάν τα µέρη µας θα ταιριάξουν ή όχι 
στο µέγεθος (και τη µορφή) της πλακέτας που θέλουµε. Εάν δείχνει ότι πρόκειται να είναι 
µια στενή τακτοποίηση, θα πρέπει να δουλέψουµε σκληρά για να κρατήσουµε τα κενά 
µεταξύ των υλικών µικρά, και τα ίχνη σύνδεσης όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Εάν φαίνεται 
πως έχουµε αρκετό χώρο, µπορούµε να είµαστε λίγο πιο ελεύθεροι στο layout µας. 
Φυσικά, αν µας φαίνεται ότι ο χώρος είναι τεράστιος για τα υλικά µας, πρέπει να 
ξαναγυρίσουµε στην σχεδίαση.  
   Τώρα ας αναλύσουµε τη σχηµατική αναπαράστασή µας και ας καθορίσουµε ποια µέρη 
του σχεδίου µπορούν να χωριστούν σε "δοµικές µονάδες". Συχνά αυτό είναι αρκετά 
προφανές. Ας πούµε ότι παραδείγµατος χάριν έχουµε ένα σύνθετο ενεργό φίλτρο στο 
κύκλωµά µας. Αυτό τυπικά έχει µια µονή γραµµή εισόδου και µια µονή γραµµή εξόδου, 
αλλά έχει πολλά υλικά και συνδέσεις ως µέρη του φίλτρου.  Αυτό είναι ένα τυπικό «δοµικό 
µπλοκ» κυκλώµατος, και µάλιστα παραχωρεί τον εαυτό του στην σύνδεση όλων αυτών των 
µερών στην ίδια τοποθεσία.  Έτσι θα αρπάζαµε όλα αυτά τα µέρη και θα αρχίζαµε να τα 
επανατοποθετούµε εκ νέου στο δικό τους layout, µακριά σε µια πλευρά της πλακέτας µας. 
Προς το παρόν δεν ανησυχούµε πολύ για το πού πραγµατικά πηγαίνει το µπλοκ στην 
πλακέτα. Θα πρέπει επίσης να χωρίσουµε τα ηλεκτρικά ευαίσθητα µέρη του σχεδίου µας σε 
µεγαλύτερα µπλοκ. Ένα γενικό παράδειγµα είναι,  τα ανακατεµένα ψηφιακά και αναλογικά 
κυκλώµατα. Τα ψηφιακά και τα αναλογικά δεν αναµιγνύονται, και θα πρέπει να είναι φυσικά 
και ηλεκτρικά διαχωρισµένα. Ένα άλλο παράδειγµα είναι τα κυκλώµατα  υψηλής 
συχνότητας και υψηλού ρεύµατος. ∆εν αναµιγνύονται τα ευαίσθητα κυκλώµατα χαµηλής 
συχνότητας και χαµηλού ρεύµατος. Περισσότερα για το θέµα αυτό αργότερα.  
   Κατά γενικό κανόνα, τα υλικά µας πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένα. Πρέπει να έχουµε τα 
ολοκληρωµένα κυκλώµατα στην ίδια κατεύθυνση, τις αντιστάσεις σε τακτοποιηµένες 
στήλες, τους πολωµένους πυκνωτές όλους τοποθετηµένους µε τον ίδιο τρόπο, και τους 
connectors στην άκρη της πλακέτας. ∆εν πρέπει όµως να κάνουµε τα παραπάνω αν είναι 
να καταλήξουµε να έχουµε ένα ηλεκτρικά φτωχό layout, ή µια υπερβολικά µεγάλη πλακέτα. 
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Οι  ηλεκτρικές προϋποθέσεις πρέπει πάντα να προηγούνται από τα ωραία παραταγµένα 
υλικά. 
   Η συµµετρία είναι πραγµατικά απαραίτητη στο σχέδιο PCB, αφού είναι αισθητικά 
ευχάριστη και δίνει την αίσθηση της ορθότητας. Εάν έχουµε π.χ. δύο ίδια κυκλώµατα 
δοµικών µονάδων δίπλα-δίπλα, και η µία έχει σχεδιαστεί ελαφρώς διαφορετικά, αυτό θα 
φανεί πολύ άσχηµο. Εάν  τοποθετήσουµε τα υλικά µας σωστά, το 90% της εργασίας µας 
έχει γίνει. Το τελευταίο 10% δίνεται από αυτά που αναφέραµε. 
   Μόλις µείνουµε ευχαριστηµένοι από τις τοποθετήσεις των υλικών, µπορούµε να 
αρχίσουµε την συνδεσµολογία για όλες τις ξεχωριστές δοµικές µονάδες. Όταν τελειώσουµε, 
είναι συνήθως απλό πράγµα να µετακινηθούν και να τακτοποιηθούν οι δοµικές µονάδες 
στο σχέδιό µας. Ο έλεγχος κανόνων σχεδίου (DRC) θα καλυφθεί αργότερα, αλλά είναι ένα 
ουσιαστικό βήµα ώστε να εξασφαλίσουµε ότι η πλακέτα µας είναι σωστή πριν από την 
κατασκευή. Ένας έλεγχος DRC ελέγχει βασικά τη σωστή συνδεσιµότητα των ιχνών µας 
καθώς και τα σωστά πλάτη και τα διαστήµατα. 
   Το να βάλουµε κάποιον να ελέγξει την πλακέτα µας µπορεί να ακουστεί σαν µια 
υπερβολικά γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά είναι πραγµατικά ένα βήµα ζωτικής σηµασίας. 
Ανεξάρτητα από το πόσο πεπειραµένοι είµαστε στο σχέδιο PCB, θα υπάρξει πάντα κάτι 
που αγνοήσαµε. Ένα άλλο ζευγάρι µάτια και µια διαφορετική νοοτροπία θα εντοπίσουν τα 
προβλήµατα που δεν θα βλέπαµε ποτέ. Εάν δεν έχουµε κάποιον να ελέγξει την πλακέτα 
µας και δεν υπάρχει η ικανότητα DRC, πρέπει να το κάνουµε οι ίδιοι. Παίρνουµε ένα έντυπο 
της σχηµατικής αναπαράστασής µας και ένα µαρκαδόρο highlighter και συγκρίνουµε κάθε  
net ηλεκτρικής σύνδεσης στην πλακέτα µας, µε τη σχηµατική αναπαράσταση, ένα προς 
ένα. Περνάµε µε το φωσφοριζέ µαρκαδόρο κάθε net στη σχηµατική αναπαράσταση µε το 
που το ελέγχουµε. Όταν τελειώσουµε, δεν πρέπει να υπάρξει καµία ηλεκτρική σύνδεση που 
να µην είναι περασµένη µε το µαρκαδόρο. Μπορούµε µετά από αυτό να είµαστε αρκετά 
βέβαιοι ότι η πλακέτα µας είναι ηλεκτρικά σωστή.   
 
 
Βασική συνδεσµολογία (routing) 
 
   Ήρθε η ώρα να αναφέρουµε µερικούς βασικούς κανόνες συνδεσµολογίας. Η 
συνδεσµολογία (routing) είναι επίσης γνωστή ως "tracking" και είναι η διαδικασία 
τοποθέτησης ιχνών για να συνδεθούν τα υλικά στην πλακέτα µας. Μια ηλεκτρική σύνδεση 
µεταξύ δύο ή περισσότερων pads είναι γνωστή ως net. 
 

 Κρατάµε τα nets όσο το δυνατόν πιο µικρά. Όσο µεγαλύτερο το συνολικό µήκος του    
ίχνους µας, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η αντίσταση, η αγωγιµότητα και η αυτεπαγωγή, που 
µπορούν να είναι ανεπιθύµητοι παράγοντες. 

 Τα ίχνη πρέπει να έχουν µόνο γωνίες 45° µοιρών. Αποφεύγουµε τη χρήση των ορθών 
γωνιών, και ποτέ δε χρησιµοποιούµε µια γωνία µεγαλύτερη από 90° µοίρες. Αυτό είναι 
σηµαντικό για να δοθεί επαγγελµατική και τακτοποιηµένη εµφάνιση στην πλακέτα µας. Τα 
πακέτα PCB έχουν ρύθµιση για να επιβάλουν τις γωνίες 45° µοιρών. ∆εν πρέπει ποτέ να 
απενεργοποιηθεί η ρύθµιση αυτή. Οι λόγοι για να αποφευχθούν οι ορθές γωνίες είναι 
πολύ απλούστεροι - απλά δεν δείχνουν καλά στο σχέδιο, και µπορεί να προκαλέσουν 
µερικές επιπτώσεις κατασκευής. 

 Ξεχνάµε τις συµπαθητικές στρογγυλευµένες γωνίες ίχνους, είναι δυσκολότερο και πιο 
αργό το να τοποθετηθούν και δεν έχουν κανένα πραγµατικό πλεονέκτηµα. Μένουµε στις 
γωνίες 45 µοιρών. Οι στρογγυλευµένες κάµψεις ίχνους ανήκουν στο παρελθόν. Η 
διαδικασία συνδεσµολογίας από σηµείο σε σηµείο µπορεί να δείχνει πιο αποδοτική για 
έναν αρχάριο, αλλά υπάρχουν µερικοί λόγοι που δεν πρέπει να το χρησιµοποιήσουµε. Ο 
πρώτος είναι ότι είναι άσχηµο, πάντα ένας σηµαντικός παράγοντας στο σχέδιο PCB! Ο 
δεύτερος είναι ότι δεν είναι πολύ αποδοτικό στα διαστήµατα που θελήσουµε να 
τοποθετήσουµε περισσότερα ίχνη σε άλλα στρώµατα. 
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 Ενεργοποιούµε το ηλεκτρικό πλέγµα µας, το όποιο αναφέρεται µερικές φορές ως  
"snap στο κέντρο" ή "snap στην κοντινότερη επιλογή". Αφήνουµε το λογισµικό να βρει τα 
κέντρα των pads και τις άκρες των ιχνών αυτόµατα για µας.  Αυτό είναι πολύ καλό όταν 
έχουµε pads ή ίχνη που δεν είναι ευθυγραµµισµένα στο τωρινό πλέγµα snap.Εάν δεν 
έχουµε αυτές οι επιλογές ενεργοποιηµένες πρέπει να αρχίσουµε να µειώνουµε το πλέγµα 
snap, µέχρι να βρούµε τις διαστάσεις που να ταιριάζουν . ∆εν υπάρχει σχεδόν ποτέ λόγος 
για να απενεργοποιηθούν οι επιλογές αυτές. 

 Πάντα παίρνουµε το ίχνος µας από το κέντρο του pad, χωρίς τo ίχνος και το pad µας 
"απλώς να ακουµπούν" γιατί πρώτον το τυπωµένο κύκλωµα θα είναι ατηµέλητο και µη 
επαγγελµατικό και δεύτερον το πρόγραµµά µας µπορεί να µην σκεφτεί ότι το ίχνος κάνει 
ηλεκτρική σύνδεση στο pad. Με κατάλληλη χρήση ενός πλέγµατος snap και του 
ηλεκτρικού πλέγµατος αποφεύγονται τέτοια προβλήµατα. 

 Χρησιµοποιούµε ένα ενιαίο ίχνος και όχι πολλαπλά ίχνη κολληµένα το ένα στο τέλος 
του άλλου. Μπορεί να µην έχει καµία διαφορά στο µάτι, αλλά µπορεί να προκαλεί 
δυσκολίες στη µελλοντική έκδοση. Συχνά θα πρέπει να επεκτείνουµε ένα ίχνος για λίγο. 
Σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο να διαγραφεί το παλαιό και να τοποθετηθεί το νέο. 
Μπορεί να πάρει µερικά πρόσθετα δευτερόλεπτα, αλλά αξίζει. Αυτοί που θα δουν την 
τελειωµένη πλακέτα µπορεί να µην ξέρουν, αλλά εσείς ξέρετε! Είναι µικρές λεπτοµέρειες, 
που όµως κάνουν τους καλούς σχεδιαστές να ξεχωρίζουν.  

 Σιγουρευόµαστε ότι τα ίχνη µας περνούν ακριβώς από το κέντρο των pads και των 
υλικών, και όχι από κάποια πλευρά. Η χρήση του σωστού πλέγµατος snap θα µας 
βοηθήσει πολύ. Γιατί πρέπει να το κάνουµε αυτό; Κάνει την πλακέτα µας πιο 
τακτοποιηµένη και πιο συµµετρική  και µας δίνει τα καλύτερα διαστήµατα. 

 Πάντα χρησιµοποιούµε  ένα ίχνος µεταξύ pads των 100 thou. Μόνο σε µεγάλα και 
πολύ πυκνά σχέδια περνάµε δύο ίχνη µεταξύ των pads. Τρία ίχνη µεταξύ των pads δεν 
είναι κάτι ανήκουστο, αλλά µιλάµε σοβαρά για λεπτές ανοχές εδώ. 

 Για τα υψηλά ρεύµατα, χρησιµοποιούµε πολλαπλάσια vias κατά τη µετάβαση µεταξύ 
των στρωµάτων. Αυτό θα µειώσει τη σύνθετη αντίσταση του ίχνους µας και θα βελτιώσει 
την αξιοπιστία. Είναι ένας γενικός κανόνας ώστε να µειώσουµε τη σύνθετη αντίσταση του 
ίχνους µας. 

 ∆εν σχεδιάζουµε τα ίχνη σε γωνίες άλλες από αυτές των 45° µοιρών.  
 Αν τα ίχνη γείωσης και τροφοδοσίας δείχνουν κρίσιµα, τα σχεδιάζουµε πρώτα. 

Επίσης, κάνουµε τα ίχνη της τροφοδοσίας όσο το δυνατόν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ. 
 Κρατάµε τα ίχνη τροφοδοσίας και γείωσης σε στενή εγγύτητα το ένα στο άλλο εάν 

είναι δυνατόν, δεν τα στέλνουµε σε αντίθετες κατευθύνσεις στην πλακέτα. Αυτό 
χαµηλώνει την αυτεπαγωγή των βρόχων της τροφοδοσίας του συστήµατος µας και 
επιτρέπει την αποτελεσµατική παράκαµψη. 

 Η συµµετρία στην συνδεσµολογία και την τοποθέτηση των υλικών είναι πραγµατικά 
απαραίτητη και σηµαντική από επαγγελµατική αλλά και αισθητική άποψη. 

 ∆εν αφήνουµε οποιοδήποτε αποσυνδεδεµένο γέµισµα χαλκού, (αποκαλούµενο 
"νεκρός χαλκός").Τους γειώνουµε ή τους βγάζουµε έξω. 
 
   Εάν σχεδιάζετε µια διπλά-πλαισιωµένη πλακέτα µη-επικαλυµµένη, ακολουθούν µερικά 
πρόσθετα πράγµατα που πρέπει να προσέχουµε. Στις µη επιµεταλλωµένες through holes 
απαιτείται να γίνει µια σύνδεση κασσιτεροκόλλησης στην πλακέτα στο ανώτερο και 
κατώτατο στρώµα. 
 

 ∆εν τοποθετούµε vias κάτω από τα υλικά. Μόλις συγκολληθεί το υλικό δεν θα είµαστε 
σε θέση να έχουµε πρόσβαση στην ένωση.   

 Προσπαθούµε να κάνουµε χρήση ποδιών υλικών through hole για να  συνδέσουµε τα 
ίχνη της κορυφής µε τα ίχνη του κάτω στρώµατος. Αυτό ελαχιστοποιεί τον αριθµό vias. Ας 
θυµηθούµε ότι κάθε via προσθέτει δύο ενώσεις κασσιτεροκόλλησης στην πλακέτα µας. 
Όσο περισσότερη ύλη συγκολλήσεως έχουµε, τόσο λιγότερο αξιόπιστη γίνεται η πλακέτα 
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µας. Για να µην αναφέρουµε βέβαια ότι παίρνει πολύ περισσότερο καιρό για να 
κατασκευαστεί. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          α. καλή συνδεσµολογία των επαφών     β. κακή συνδεσµολογία των επαφών 

    τροφοδοσίας του ολοκληρωµένου              τροφοδοσίας του ολοκληρωµένου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          α. καλή συνδεσµολογία                             β. κακή συνδεσµολογία 

 
Τελευταίες πινελιές 
 
      Μόλις τελειώσαµε όλη τη συνδεσµολογία µα η πλακέτα µας δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόµα.   
   Υπάρχουν µερικοί τελευταίοι µικροί έλεγχοι και πινελιές που πρέπει να κάνουµε. 
 

 Αν έχουµε λεπτά ίχνη είναι καλό να προσθέσουµε µια λοξότµητη γωνία , σε κάθε 
ένωση «Τ», αποβάλλοντας κατά συνέπεια οποιεσδήποτε γωνίες 90 µοιρών. Αυτό κάνει το 
ίχνος περισσότερο γερό, και αποτρέπει οποιαδήποτε πιθανά κατασκευαστικά 
προβλήµατα. Επιπλέον δείχνει πιο όµορφο. 
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 Ελέγχουµε αν έχουµε τις απαραίτητες οπές τοποθέτησης στην πλακέτα. Κρατάµε τις 
οπές από υλικά ή ίχνη και δίνουµε το περιθώριο για τις βίδες. 

 Ελαχιστοποιούµε τον αριθµό των διαφορετικών µεγεθών των οπών. Τα πρόσθετα 
µεγέθη οπών µας κοστίζουν επιπλέον χρήµατα, αφού ο κατασκευαστής θα µας χρεώσει 
όχι µόνο βάσει του αριθµού των οπών στις πλακέτες µας, αλλά και βάσει του αριθµού των 
διαφορετικών οπών. Παίρνει χρόνο όταν το τρυπάνι πολύ υψηλής ταχύτητας 
περιστροφής  σταµατάει ,για να γίνει η αλλαγή τρυπανιού, και έπειτα πάλι  ξαναρχίζει.  

  Κάνουµε διπλούς ελέγχους για τα σωστά µεγέθη οπών σε όλα τα υλικά µας. Τίποτα 
δεν είναι πιο ενοχλητικό από το να µας επιστραφεί η τέλεια σχεδιασµένη πλακέτα µας 
µόνο και µόνο γιατί ένα υλικό δεν ταίριαζε στις οπές! Αυτό είναι ένα πολύ κοινό λάθος, 
που δεν πρέπει να µας ξεφεύγει.  

 Σιγουρευόµαστε ότι όλα τα vias µας είναι του ίδιου µεγέθους µε τα pads και τις οπές. 
Ας θυµηθούµε την αναλογία pad/οπή. Τα λάθη µπορούν εδώ να προκαλέσουν 
"breakouts" στο via του pad, όπου η οπή, εάν µετατοπίζεται ελαφρώς µπορεί να βγει έξω 
από το pad µας. Με επιµεταλλωµένες through holes οπές αυτό δεν είναι πάντα µοιραίο, 
αλλά χωρίς ένα πλήρες δαχτυλίδι γύρω από την οπή µας, το via θα είναι µηχανικά 
αναξιόπιστο. 

 Ελέγχουµε ότι υπάρχει επαρκής φυσική απόσταση µεταξύ όλων των υλικών µας. 
Προσέχουµε τα υλικά µε µη µονωµένο µέταλλο που µπορούν να δηµιουργήσουν 
ηλεκτρική επαφή µε άλλα υλικά ή εκτεθειµένα ίχνη και pads. 

 Αλλάζουµε την απεικόνιση µας σε “draft” mode, η οποία θα επιδείξει όλα τα ίχνη και τα 
pads µας ως περιγράµµατα. Αυτό µας επιτρέπει  να δούµε την πλακέτα µας ολόκληρη, 
και θα µας εµφανίσει οποιαδήποτε ίχνη έχουν προστεθεί ή δεν έχουν ενωθεί µε κάποια 
κέντρα pads. 

 Εφόσον επιθυµούµε, προσθέτουµε "τα δάκρυα" (teardrops) σε όλα τα pads 
και τα vias µας. Ένα δάκρυ είναι µια όµορφη "λείανση" της σύνδεσης µεταξύ του 
ίχνους και του pad. ∆εν προσθέτουµε τα δάκρυα µε το χέρι γιατί είναι χάσιµο 
χρόνου, αλλά εάν το πρόγραµµά µας υποστηρίζει την αυτόµατη τοποθέτηση 
δακρύων, µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε. 
 

 
Σχέδιο µονής όψεως 
 
   Το σχέδιο µονής όψεως µπορεί να µειώσει πολύ το κόστος της πλακέτας µας. Εάν 
µπορούµε να  χωρέσουµε το σχηµατικό µας σε ένα σχέδιο µονής όψεως, είναι 
προτιµότερο. Αν κοιτάξουµε µέσα σε πολλά από τα σηµερινά καταναλωτικά στοιχεία όπως 
τις τηλεοράσεις και τα DVD, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρούµε µερικά σχέδια µονής όψεως. 
Χρησιµοποιούνται ακόµα επειδή είναι φτηνά στην κατασκευή. Το σχέδιο µονής όψεως 
εντούτοις απαιτεί µερικές µοναδικές τεχνικές που δεν απαιτούνται στο διπλής όψης σχέδιο 
και το πολυστρωµατικό σχέδιο. Είναι βεβαίως πιο προκλητικό από ένα διπλής πλευράς 
σχεδιάγραµµα. Στην πραγµατικότητα, το πόσο καλό θα θεωρηθεί ένα σχέδιο µονής όψης 
είναι αντιστρόφως ανάλογο προς τον αριθµό συνδέσεων των χρησιµοποιούµενων jumpers.  
Αν δεν υπάρχει καµία σύνδεση jumper, αυτό είναι άξιο θαυµασµού. Όλα γίνονται για µια 
ισορροπία µεταξύ του µεγέθους της πλακέτας και του αριθµού συνδέσεων jumpers που 
απαιτούνται. Σχεδόν κάθε σχέδιο µονής όψεως θα απαιτήσει µερικές συνδέσεις jumpers και 
είναι σηµαντικό να ελαχιστοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερο. 
   Η τοποθέτηση υλικών είναι ακόµα κρισιµότερη σε ένα σχέδιο µονής όψεως, οπότε 
τακτοποιούµε τα υλικά µας έτσι ώστε να δίνουν την κοντινότερη και αποδοτικότερη δυνατή 
συνδεσµολογία. Είναι όπως το σκάκι, εάν δεν σκεφτούµε πολλές κινήσεις στην αρχή, µετά 
θα στριµωχτούµε στη γωνία. Το να έχουµε µόνο ένα ίχνος από τη µια πλευρά του σχεδίου 
µας στην άλλη µπορεί να καταστραφεί ολόκληρο το σχεδιάγραµµα, δεδοµένου ότι η 
συνδεσµολογία των κάθετων ιχνών γίνεται αδύνατη. 
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   Πολλοί θα πραγµατοποιήσουν την συνδεσµολογία στην πλακέτα τους σαν να είναι διπλής 
όψεως, αλλά µε τα ευθεία ίχνη µόνο στο επάνω επίπεδο. Κατόπιν όταν το σχέδιο πρόκειται 
να κατασκευαστεί, τα ίχνη του κορυφαίου στρώµατος αντικαθίστανται µε τις συνδέσεις 
jumpers. Αυτό µπορεί να είναι ένας µάλλον ανεπαρκής τρόπος να προσεγγιστεί το σχέδιο 
µονής πλευράς, και δεν συστήνεται. Πρέπει να είµαστε οικονοµικοί στην τοποθέτηση, και 
να µην φοβόµαστε να σχίσουµε όλο το σχέδιο και να προσπαθήσουµε πάλι εάν βρούµε 
έναν καλύτερο τρόπο να συνδέσουµε τα υλικά. 
   Αποκτώντας εµπειρία, θα είµαστε σε θέση να πούµε, πριν ακόµη ξεκινήσουµε, εάν σε ένα 
σχέδιο αξίζει να κάνουµε συνδεσµολογία µονής όψης.  
 
 
Σχέδιο διπλής όψεως 
 
   Το σχέδιο διπλής όψεως δίνει έναν πρόσθετο βαθµό ελευθερίας για το σχεδιασµό της 
πλακέτας µας. Πράγµατα που ήταν σχεδόν αδύνατα σε έναν σχέδιο µονής όψεως, γίνονται 
σχετικά εύκολα όταν προστεθεί ένα ακόµη στρώµα (layer). 
   Πολλοί (άπειροι) σχεδιαστές τείνουν να γίνουν µονότονοι κατά την απεικόνιση ( layout ) 
σχεδίων διπλής πλευράς. Σκέφτονται ότι η τοποθέτηση των υλικών δεν παίζει τόσο µεγάλο 
ρόλο, και οι εκατοντάδες των vias µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να λύσουν το 
πρόβληµα. Έτσι  σχεδιάζουν τυπωµένα κυκλώµατα στα οποία συνδέσουν όλα τα ίχνη στο 
κατώτατο στρώµα σε µια κατεύθυνση, και έπειτα όλα τα ίχνη στο κορυφαίο στρώµα 
κατακόρυφα στο κατώτατο στρώµα. Η θεωρία είναι ότι εάν τεµαχίσουµε και κάνουµε 
αλλαγές µεταξύ των στρωµάτων αρκετές φορές µπορούµε να συνδέσουµε σχεδόν τα 
πάντα χρησιµοποιώντας ένα σχέδιο τύπου "multilayer". Αυτή η τεχνική µπορεί να είναι 
άσχηµη και ανεπαρκής, και µας γυρνάει πίσω στις παλαιές ηµέρες µε τις ταινίες χειρός.    
   Πολλοί βασικοί αυτόµατοι µηχανισµοί συνδεσµολογίας δουλεύουν  κατ' αυτό τον τρόπο. 
Πρέπει να επιµείνουµε στη χρήση τεχνικών καλής τοποθέτησης υλικών και επαρκούς 
συνδεσµολογίας δοµικών µπλοκ. Το σχέδιο διπλού επιπέδου µπορεί επίσης να µας δώσει 
την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε την καλή τεχνική του επιπέδου γείωσης, που 
απαιτείται για τα σχέδια υψηλής συχνότητας. Αυτό θα συζητηθεί αργότερα. 
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Άλλα Layers (στρώµατα) 
 
    Υπάρχουν µερικά άλλα σηµαντικά στρώµατα στο PCB µας εκτός από τα στρώµατα 
ίχνους χαλκού. 
 
 
Silkscreen 
 
   Το layer " silkscreen "είναι επίσης γνωστό ως "επίστρωση υλικών" ή "στρώµα υλικού". 
Είναι το στρώµα στην κορυφή της πλακέτας µας (και κατώτατο στρώµα εάν είναι 
απαραίτητο) όπου εµφανίζονται τα περιγράµµατα των υλικών µας, τα χαρακτηριστικά τους 
(C1, R1 κ.λ.π.), και ελεύθερο κείµενο. Αυτό προστίθεται στην πλακέτα µας 
χρησιµοποιώντας µια silkscreening διαδικασία. Το λευκό είναι το πιο συνηθισµένο χρώµα, 
αλλά και άλλα χρώµατα είναι διαθέσιµα κατόπιν παραγγελίας. Μπορούµε ακόµη και να 
αναµίξουµε και να ταιριάξουµε τα χρώµατα στη µια πλακέτα, αλλά αυτό κοστίζει συνήθως 
περισσότερο. Κατά τη σχεδιασµό της πλακέτας µας, σιγουρευόµαστε ότι έχουµε όλα τα 
χαρακτηριστικά των υλικών στο ίδιο µέγεθος κειµένου, και προσανατολισµένα στην ίδια 
κατεύθυνση. Κατά την απεικόνιση (layout) των χναριών των υλικών µας, όπου είναι δυνατό, 
σιγουρευόµαστε ότι προσθέσαµε την επίστρωση µε τα χαρακτηριστικά τα οποία 
απεικονίζουν το πραγµατικό µέγεθος του υλικού µας. Αυτός ο τρόπος µπορεί να  µας δείξει 
µε µια µατιά πόσο κοντά µπορούµε να τοποθετήσουµε τα υλικά µας. Εξασφαλίζουµε ότι 
όλα τα πολωµένα υλικά είναι χαρακτηρισµένα, και ότι η ακίδα 1 είναι προσδιορισµένη. 
  Το στρώµα silkscreen θα είναι το πιο ανακριβώς ευθυγραµµισµένο στρώµα από όλα, έτσι 
δεν  µας ενδιαφέρει να το τοποθετήσουµε µε ακρίβεια.  ∆εν υπάρχει καµία ελάχιστη 
απαίτηση πλάτους για τις γραµµές στην επίστρωση υλικών , έτσι µπορούµε ελεύθερα να 
χρησιµοποιήσουµε τις µικρότερες γραµµές και τα µεγέθη κειµένων για να ταιριάζουν τα 
πράγµατα. Εάν µέρη του κειµένου ή οι γραµµές δεν βγαίνουν τέλεια στην πλακέτα µας, 
αυτό δεν έχει επιπτώσεις στο σχέδιό µας, αντίθετα από τα ίχνη και τα pads. 
   Κατά γενικό κανόνα, δεν βάζουµε τις τιµές των υλικών αλλά µόνο τα χαρακτηριστικά 
αυτών. 
 
 
Μάσκα ύλης συγκολλήσεως 
 
    Μια µάσκα ύλης συγκολλήσεως είναι ένα λεπτό πολυµερές επίστρωµα στην πλακέτα µας 
που περιβάλλει τα pads µας για να αποτρέψει την ύλη συγκολλήσεως να κάνει γεφύρωµα 
µεταξύ των ακίδων. Αυτό είναι ουσιαστικό για συσκευές που τοποθετούνται στην επιφάνεια. 
Η µάσκα ύλης συγκολλήσεως χαρακτηριστικά καλύπτει  τα πάντα εκτός από τα pads και τα 
vias. Το πρόγραµµα PCB θα αφαιρέσει αυτόµατα τη µάσκα ύλης συγκολλήσεως από τα 
pads και vias. Το κενό που αφήνει µεταξύ του pad και της µάσκας ύλης συγκολλήσεως είναι 
γνωστό ως "επέκταση µάσκας". Η επέκταση µάσκας πρέπει συνήθως να οριστεί 
τουλάχιστον σε µερικά thou. Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί για να µην γίνει πάρα πολύ 
µεγάλη, γιατί αλλιώς δε θα υπάρχει µάσκα ύλης συγκολλήσεως µεταξύ των ακίδων πολύ 
λεπτών συσκευών. Η µάσκα ύλης συγκολλήσεώς απεικονίζεται στο πακέτο PCB µας ως 
αρνητική εικόνα, ακριβώς όπως το επίπεδο τροφοδοσίας. Κάτω από κανονικές περιστάσεις 
δεν πρέπει να τοποθετήσουµε τίποτα στο στρώµα µασκών ύλης συγκολλήσεώς µας, αλλά 
εάν θέλουµε να αφήσουµε ένα ορισµένο µέρος της πλακέτας µας χωρίς µάσκα, µπορούµε 
να τοποθετήσουµε ίχνη και γεµίσµατα σε αυτό. Είναι συχνά πρακτικό το να αφαιρέσουµε 
ένα µικρό τετράγωνο της µάσκας ύλης συγκολλήσεως από την κορυφή της πλακέτας, όπου 
δεν υπάρχει καµία σύνδεση από κάτω. Αυτό αφήνει ένα ορατό µέρος της πλακέτας µας για 
να γράψει κανείς κάτι µε µαρκαδόρο. 
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   Οι µάσκες ύλης συγκολλήσεως υπάρχουν σε δύο τύπους, silkscreen ή photo imageable. 
Οι imageable µάσκες παρέχουν καλύτερη ανάλυση και ευθυγράµµιση, και προτιµούνται. 
Μπορούµε να πάρουµε µάσκες ύλης συγκολλήσεως διαφορετικού χρώµατος, αλλά το 
συνηθισµένο χρώµα είναι το πράσινο. Στις περισσότερες τυποποιηµένες ποιοτικές 
πλακέτες, η µάσκα ύλης συγκολλήσεως τοποθετείται άµεσα πάνω στα γυµνά ίχνη χαλκού. 
Αυτό είναι γνωστό ως Μάσκα ύλης συγκολλήσεως πάνω από το γυµνό χαλκό, ή SMOBC. 
Μπορούµε να βάλουµε κι άλλα επιστρώµατα πέρα από την ύλη της µάσκας συγκολλήσεως 
πάνω από τα ίχνη µας, αλλά αυτό γίνεται συνήθως για τις πιο “εξωτικές” εφαρµογές.   
   Μπορούµε επίσης να καλύψουµε και τα vias µε τη µάσκα ύλης συγκολλήσεως εάν 
επιθυµούµε.  Αυτό είναι χρήσιµο για το κλείσιµο προϋπαρχόντων ανοχών, ώστε να 
αποτραπεί στην ύλη συγκολλήσεως να «τρέξει» στα vias. 
 
 
Μηχανικό στρώµα 
 
   Το µηχανικό στρώµα (που µπορεί να βρεθεί και µε άλλα ονόµατα ανάλογα µε το 
σχεδιαστικό πακέτο) χρησιµοποιείται για να παρέχει ένα περίγραµµα στην πλακέτας µας  
∆εν είναι µέρος του πραγµατικού σχεδίου PCB, αλλά είναι πολύ χρήσιµο για να δώσουµε 
στον κατασκευαστή PCB το πώς θέλουµε να κατασκευαστεί η πλακέτα µας. ∆εν υπάρχει 
κανένας κανόνας για αυτό το στρώµα, απλά το χρησιµοποιούµε όπως µας αρέσει, απλά 
πρέπει να το πούµε στον κατασκευαστή του PCB µας. 
 
 
Keepout 
 
   Το στρώµα keepout καθορίζει γενικά τις περιοχές στην πλακέτα µας όπου δεν θέλουµε 
αυτόµατη ή χειροκίνητη συνδεσµολογία. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει τις περιοχές µε τα 
κενά διαστήµατα (clearances) γύρω από τα pads τρυπών ή τα τµήµατα υψηλής τάσης 
κ.λ.π. 
 
 
Ευθυγράµµιση στρώµατος (Layer Alignment) 
 
   Όταν ο κατασκευαστής PCB κατασκευάσει την πλακέτα, θα υπάρξουν ανοχές 
ευθυγράµµισης στο φιλµ για κάθε στρώµα. Αυτές περιλαµβάνουν τα ίχνη, το επίπεδο, το 
στρώµα silkscreen, τη µάσκα ύλης συγκολλήσεως και τις οπές. Εάν δεν επιτρέπεται αυτό 
στο σχέδιό µας και κάνουµε τις ανοχές µας πολύ µικρές, µπορεί να καταλήξουµε να έχουµε 
µεγάλο πρόβληµα. Πρέπει να συµβουλευθούµε τον κατασκευαστή για τις ανοχές που 
µπορούν να επιτευχθούν, και επίσης ποια ανοχή ευθυγράµµισης µπορούµε να επιτύχουµε.  
 
 
Netlists 
 
   Ένα netlist είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος συνδέσεων που αντιστοιχούν στη σχηµατική 
αναπαράστασή µας. Περιέχει επίσης τον κατάλογο από τα υλικά, τα περιγράµµατα των 
υλικών, τα ίχνη των υλικών και άλλες πληροφορίες σχετικά µε τη σχηµατική αναπαράστασή 
µας. Το αρχείο netlist µπορεί να παραχθεί από το πακέτο του σχηµατικού µας.  
   Το πακέτο σχεδίασης PCB µπορεί να εισαγάγει αυτό το αρχείο netlist και να κάνει πολλά 
πράγµατα. Μπορεί αυτόµατα να φορτώσει όλη τα απαιτούµενα υλικά επάνω στην πλακέτας 
µας. Μπορεί επίσης να ορίσει ένα όνοµα σε κάθε µια από τις ακίδες των υλικών µας. Με τα 
nets ορισµένα στα υλικά PCB, είναι τώρα δυνατό να χρησιµοποιήσουµε την Αυτόµατη 
Συνδεσµολογία (Auto Route), τον Κανόνα Ελέγχου Σχεδίου DRC, και να απεικονιστεί η 



 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ                                             PCB Design Tutorial      
. 

 - 19 -

συνδεσιµότητα των υλικών. Αυτή είναι η θεµελιώδης έννοια πίσω από τα σύγχρονα πακέτα 
CAD που αφορούν σχηµατικές αναπαραστάσεις και PCB. 
 
 
Rats Nest  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ένα  χαρακτηριστικό δείγµα " Rats Nest ". 
 
 
   Η εργασία τοποθέτησής των υλικών µας θα γίνει απείρως ευκολότερη µε την επιλογή 
"rats nest " ενεργοποιηµένη.  Για τα µεγάλα σχέδια, η απεικόνιση rats nest είναι 
ουσιαστική. Μια απεικόνιση rats nest είναι αυτή όπου το πρόγραµµα θα σύρει µια ευθεία 
γραµµή (όχι µια διαδροµή) µεταξύ των pads των υλικών που συνδέονται στη σχηµατική 
αναπαράσταση. Στην πραγµατικότητα, παρουσιάζει τη συνδεσιµότητα του κυκλώµατός µας 
ενώπιον µας.  Όσο είναι σε λειτουργία, µας δείχνει την συνδεσιµότητα του κυκλώµατος µας 
προτού αρχίσουµε να σχεδιάζουµε τα ίχνη.  
   Στην αρχή του layout της πλακέτας µε όλα τα υλικά µας τοποθετηµένα τυχαία, θα 
εµφανιστεί ως τεράστιος και περίπλοκος τυχαίος λαβύρινθος γραµµών. Ως εκ τούτου και το 
όνοµα Rats Nest. Το Rats Nest µπορεί να φανεί πολύ αποθαρρυντικό αρχικά, αλλά όταν 
κινήσουµε κάθε υλικό οι γραµµές αυτόµατα ακολουθούν την κίνηση. Κατ' αυτό τον τρόπο 
µπορούµε να δούµε αµέσως ποια υλικά συνδέονται µε οποία, χωρίς να πρέπει να 
ανατρέχουµε στη σχηµατική αναπαράσταση και στα χαρακτηριστικά των υλικών. Αν το 
χρησιµοποιήσουµε µια φορά, δεν θα µπορούµε χωρίς αυτό. Ακόµα και για απλά σχέδια µε 
µερικές δωδεκάδες υλικών δε θα απενεργοποιούµε αυτήν την λειτουργία. 
 
   Με η λειτουργία rats nest ενεργοποιηµένη, θα είναι δυνατό να τοποθετηθούν όλα τα υλικά 
µας βέλτιστα σε χρόνο µηδέν, χωρίς να πρέπει να καθοριστεί µια µόνο διαδροµή. Οι 
γραµµές της λειτουργίας εξαφανίζονται µε την σύνδεση των ιχνών µεταξύ των υλικών, 
οπότε η όψη του σχεδίου θα δείχνει όλο και λιγότερο πολύπλοκη όσο προχωράµε. Όταν 
όλα τοποθετηθούν, οι γραµµές εξαφανίζονται, και η πλακέτα µας έχει συνδεθεί πλήρως. 
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Έλεγχος κανόνων σχεδίασης (DRC) 
 
   Ο έλεγχος κανόνων σχεδίασης (DRC) µας επιτρέπει τον αυτόµατο έλεγχο του σχεδίου 
PCB ως προς τη συνδεσιµότητα, τα διαστήµατα και άλλα λάθη κατασκευής. Με τα 
µεγάλα και σύνθετα PCB που σχεδιάζονται σήµερα, δεν είναι πρακτικός ο έλεγχος µε το 
χέρι. Το DRC είναι ένα απόλυτα αναγκαίο βήµα στον επαγγελµατικό σχεδιασµό PCB. 
Παραδείγµατα που µπορούν να ελεγχθούν µε το DRC είναι: 
 

 Η συνδεσιµότητα κυκλώµατος. Ελέγχει εάν κάθε διαδροµή στο layout µας ταιριάζει   
     µε τη συνδεσιµότητα της σχηµατικής αναπαράστασης µας. 

 Τα ηλεκτρικά διαστήµατα. Μπορούµε να ελέγξουµε τα διαστήµατα µεταξύ των ιχνών,  
        των pads, και των υλικών. 

 Οι κατασκευαστικές ανοχές όπως τα κατώτατα/ανώτατα µεγέθη τρυπών, τα πλάτη  
     ίχνους, τα πλάτη via, τα µεγέθη δακτυλίων, τα άκυρα µεγέθη και τα βραχυκυκλώµατα. 
 

   Ένας πλήρης DRC έλεγχος εκτελείται συνήθως αφότου έχουµε τελειώσει το PCB. Μερικά 
πακέτα εντούτοις έχουν τη δυνατότητα ενός DRC "πραγµατικού χρόνου" (ή "σε απευθείας 
σύνδεση") που ελέγχει όσο δηµιουργούµε την πλακέτα µας. Παραδείγµατος χάριν, δε θα 
µας αφήσει να συνδέσουµε ένα ίχνος µε ένα pad που δεν πρέπει, ή να παραβιάσουµε ένα 
διάστηµα µεταξύ του ίχνους και του pad. Εάν έχουµε την δυνατότητα DRC πραγµατικού 
χρόνου, ας το χρησιµοποιήσουµε. Είναι ένα ανεκτίµητο εργαλείο.  
 
 
Forward and Back Annotation 
 
   Η διαδικασία “Forward and Back Annotation” χρησιµοποιείται για να γίνουν οι αλλαγές 
στο υπάρχον σχεδιάγραµµα PCB µέσω του editor του σχηµατικού. Το πρόγραµµα θα 
πάρει τις λίστες netlist και υλικών του σχηµατικού µας, και θα τα εισάγει στο σχέδιο PCB, 
κάνοντας κάποιες σχετικές αλλαγές. Μερικά πακέτα επίσης θα αφαιρέσουν αυτόµατα τα 
παλαιά ίχνη PCB που δεν είναι πια συνδεµένα.  
   Μπορούµε να το κάνουµε αυτό οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 
PCB. Εάν ενηµερώνουµε τη σχηµατική αναπαράστασή µας, κατόπιν πρέπει να 
ενηµερώσουµε και το σχέδιο PCB µας. Μπορούµε να κάνουµε τις αλλαγές µε το χέρι, αλλά 
η ενηµέρωση προς τα µπρος αυτοµατοποιεί τη διαδικασία. Ενηµέρωση προς τα πίσω 
γίνεται όταν αλλάζει κάποιο από τα χαρακτηριστικά των υλικών (π.χ. "C1" "C2") στο PCB 
και έπειτα αυτόµατα ενηµερώνεται για τις πληροφορίες αυτές η σχηµατική αναπαράστασή 
µας. Οι πιο προηγµένες λειτουργίες ενηµέρωσης προς τα πίσω µας επιτρέπουν την 
ανταλλαγή των πυλών στα τσιπ καθώς και ηλεκτρικές αλλαγές.  
 
Πολυστρωµατικό σχέδιο (multi layer design) 
 

                       
             

Tυπική κατασκευή PCB 6 στρωµάτων 
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   Ένα πολυστρωµατικό PCB είναι ακριβότερο και πιο δύσκολο να κατασκευαστεί απ’ ότι  
µια πλακέτα µονής ή διπλής όψης, αλλά µας δίνει πρόσθετη πυκνότητα στην 
συνδεσµολογία ιχνών τροφοδοσίας και σήµατος. Έχοντας τα σήµατά µας στο εσωτερικό 
της πλακέτας µας, µπορούµε να τοποθετήσουµε τα υλικά µας πιο κοντά το ένα στο άλλο 
και να προκύψει έτσι ένα πιο συµπαγές σχέδιο. 
   Η απόφαση για τη µετάβαση από σχέδιο δύο όψεων σε πολυστρωµατικό µπορεί να είναι 
µια µεγάλη απόφαση, και είναι σίγουρο ότι ένα πολυστρωµατικό σχέδιο µας εγγυάται 
µεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Οι περισσότεροι από τους ερασιτέχνες σχεδιαστές πλακετών 
δεν κάνουν πολυστρωµατικές πλακέτες. Οι πολυστρωµατικές πλακέτες περιέχουν ζυγό 
αριθµό στρωµάτων. Τα 6 και τα 8 στρώµατα είναι το πιο κοινά. Μπορούν να προστεθούν 
επιπλέον στρώµατα επάνω σε αυτά, αλλά αυτό είναι πολύ εξειδικευµένο. 
   Τεχνικά µπορούµε να πάρουµε µονό αριθµό στρωµάτων, όπως πλακέτα 3 στρωµάτων, 
αλλά αυτό πραγµατικά δεν διαφέρει σε κόστος από µια πλακέτα 4 στρωµάτων. Στην 
πραγµατικότητα µια πλακέτα 3 στρωµάτων µπορεί να είναι ακριβότερη από µια άλλη των 4 
στρωµάτων επειδή απαιτεί µια µη-συνηθισµένη διαδικασία κατασκευής. Εάν αποφασίσουµε 
να πάµε σε πολυστρωµατική πλακέτα, κατόπιν πρέπει να σιγουρευτούµε ότι κάνουµε 
χρήση όλων των στρωµάτων µας και δεν υπάρχει κανένα σηµείο απολύτως κενό. 
   Σε µια πολυστρωµατική πλακέτα, θα αφιερώναµε ένα στρώµα για όλες τις τροφοδοσίες 
και ένα άλλο για τις γειώσεις. Εάν χρειαστεί, θα µπορούσαν να µπουν και µερικά ίχνη 
σηµάτων στο επίπεδο µε τις τροφοδοσίες. Επίσης εάν έχουµε χώρο στο κορυφαίο ή το 
κατώτατο στρώµα, µπορούµε να συνδέσουµε οποιαδήποτε πρόσθετα ίχνη τροφοδοσίας 
εκεί. Τα στρώµατα τροφοδοσίας είναι σχεδόν πάντα στη µέση της πλακέτας, µε τις γειώσεις 
πιο κοντά στο κορυφαίο στρώµα.  
   Μόλις τοποθετήσουµε τις τροφοδοσίες µας στα εσωτερικά στρώµατα, θα εκπλαγούµε µε 
το χώρο που έχουµε τώρα διαθέσιµο για τα ίχνη των σηµάτων µας. Πραγµατικά ανοίγει µια 
ολόκληρη νέα διάσταση στη συνδεσµολογία. Εάν τα επίπεδα τροφοδοσίας είναι ζωτικής 
σηµασίας, και έχουµε πολλές συνδέσεις να πραγµατοποιήσουµε, ίσως να πρέπει να 
περάσουµε από τα 4 στα 6 στρώµατα. Έξι στρώµατα θα µας δώσουν τέσσερα πλήρη 
στρώµατα συνδεσµολογίας σηµάτων και δύο στρώµατα που αφιερώνονται στην  
τροφοδοσία. Μπορούµε πραγµατικά να κάνουµε µια προηγµένη συνδεσµολογία σε 6 
στρώµατα. Από τα 8 στρώµατα και πάνω έχουµε ουσιαστικά το ίδιο πράγµα.  
   Στο  πολυστρωµατικό σχέδιο υπάρχει η επιλογή διαφορετικών τύπων vias ώστε να 
βελτιωθεί η πυκνότητα της συνδεσµολογίας µας. Υπάρχουν τρεις τύποι vias – τα τυπικά, τα 
τυφλά και τα θαµµένα (standard, blind, and buried). Τα τυπικά vias περνούν από ολόκληρη 
την πλακέτα και µπορεί να συνδέσουν οποιοδήποτε στρώµα ή σηµείο. Αυτό µπορεί να 
αποτελεί σπατάλη χώρου στα στρώµατα που δεν συνδέονται. Τα "τυφλά" vias πηγαίνουν 
από την εξωτερική επιφάνεια σε ένα από τα εσωτερικά στρώµατα µόνο. Η οπή δεν 
προεξέχει σε άλλη πλευρά της πλακέτας.  Το via είναι ουσιαστικά "ορατό" από την άλλη 
πλευρά της πλακέτας. Τα "θαµµένα" vias συνδέουν µόνο δύο ή περισσότερα εσωτερικά 
στρώµατα, χωρίς η οπή να είναι ορατή  από την πλακέτα.   
   Έτσι η οπή θάβεται εντελώς µέσα στην πλακέτα µας. Τα τυφλά και τα θαµµένα vias 
κοστίζουν περισσότερο στην κατασκευή από τα τυπικά vias, αλλά είναι πολύ χρήσιµα, και 
σχεδόν υποχρεωτικά στα σχέδια πολύ υψηλής πυκνότητας όπως εκείνα που 
περιλαµβάνουν υλικά Ball Grid Array (BGA) (σφαιρικές επαφές σε διάταξη δέσµης. 
Απαντώνται σε πολύ συµπυκνωµένα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα όπως ισχυρούς 
µικροεπεξεργαστές). 
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Επίπεδα τροφοδοσίας (power planes) 
 
   Είναι ορθή η πρακτική να χρησιµοποιούνται τα "επίπεδα τροφοδοσίας" για να διανεµηθεί 
η τροφοδοσία σε ολόκληρη  την πλακέτα µας. Η χρήση των επιπέδων τροφοδοσίας µπορεί 
να µειώσει δραστικά την αυτεπαγωγή και τη σύνθετη αντίσταση καλωδίωσης 
τροφοδοσίας στα υλικά µας. Αυτό µπορεί να είναι ζωτικής σηµασίας για ένα υψηλής 
ταχύτητας ψηφιακό σχέδιο. Επιπλέον η ορθή πρακτική του σχεδίου επιβάλει να 
χρησιµοποιούνται τα επίπεδα τροφοδοσίας όποτε είναι δυνατόν. Μπορούν ακόµη να 
χρησιµοποιηθούν και στις πλακέτες διπλής όψης. 
    Ένα επίπεδο τροφοδοσίας είναι βασικά ένα στερεό στρώµα χαλκού της  πλακέτας που 
αφιερώνεται στην τροφοδοσία, στην γείωση, ή και στις δύο. Τα επίπεδα τροφοδοσίας 
τοποθετούνται στα µέσα στρώµατα της πλακέτας µας, συνήθως στα στρώµατα που είναι 
πιο κοντά στις εξωτερικές επιφάνειες. Για µια πλακέτα 4 στρωµάτων µε σύνθετες 
απαιτήσεις τροφοδοσίας, είναι συνηθισµένο να αφιερώνεται ένα στρώµα στη τροφοδοσία 
και ένα άλλο στρώµα στους διάφορους θετικούς και αρνητικούς αγωγούς τροφοδοσίας. Η 
τροχιά (rail) γείωσης είναι συνήθως η γραµµή αναφοράς σηµάτων, έτσι ένα επίπεδο 
γείωσης είναι η πρώτη µας σκέψη πριν το επίπεδο τροφοδοσίας.  
   Σε πολλά πακέτα PCB  τα ειδικά στρώµατα επιπέδων τροφοδοσίας σχεδιάζονται και 
απεικονίζονται αντίστροφα από τα κανονικά στρώµατα σχεδίασης. Σε ένα κανονικό στρώµα 
σχεδίασης, η πλακέτα µας υποτίθεται ότι είναι κενή ενώ  σε ένα επίπεδο τροφοδοσίας, η 
πλακέτα µας υποτίθεται ότι είναι καλυµµένη µε χαλκό. Το Layout των ιχνών σε ένα επίπεδο 
τροφοδοσίας αφαιρεί το χαλκό. Αυτή η διαδικασία µπορεί να µας πάρει κάποιο χρόνο µέχρι 
να τη συνηθίσουµε. 
   Ένα απλό επίπεδο τροφοδοσίας δεν θα έχει καθόλου "ίχνη" (ή αφαιρούµενα κοµµάτια 
χαλκού) επάνω του, αλλά απλά θα είναι ένα στερεό στρώµα χαλκού. Οπότε σ' αυτή την 
περίπτωση δεν πρέπει να καθορίσουµε οποιαδήποτε ίχνη για να αφαιρέσουµε το χαλκό. 
Εντούτοις, είναι κοινή πρακτική στις πιο σύνθετες πλακέτες ο διαχωρισµός του επιπέδου 
τροφοδοσίας να επιτυγχάνεται µε την απεικόνιση ιχνών. Έτσι διαχωρίζεται µια αναλογική 
από µια ψηφιακή γείωση και µειώνεται το ποσό ψηφιακού θορύβου της γείωσης που 
συνδέεται µε πιο ευαίσθητα αναλογικά στοιχεία κυκλώµατος. Ένα τυπικό διαχωρισµένο 
επίπεδο τροφοδοσίας θα περιελάµβανε ένα “ίχνος” τοποθετηµένο δίπλα στον συνδετήρα 
τροφοδοσίας εισόδου (βύσµα τροφοδοσίας) ή στους κεντρικούς πυκνωτές φίλτρων  καθώς 
και στην απέναντι άκρη της πλακέτας.  
   Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί για να µην προκαλέσουµε κατά λάθος βραχυκύκλωµα 
στην τροφοδοσία  της πλακέτας µας, συνδέοντας απρόσεκτα τα δύο µισά του επιπέδου µας 
στην άλλη πλευρά της πλακέτας. Φυσικά, πρέπει να τοποθετήσουµε "τα ίχνη" γύρω από 
την εξωτερική άκρη της πλακέτας µας. Με αυτό θα επιτύχουµε τα επίπεδα τροφοδοσίας να 
µην επεκτείνονται στην άκρη της πλακέτας. Τα επίπεδα τροφοδοσίας στις άκρες της 
πλακέτας µας µπορεί όχι µόνο να βραχυκυκλώσουν µεταξύ τους, αλλά και µε οποιαδήποτε 
ίχνη ή υλικό τοποθέτησης.  
   ∆εν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσουµε το πραγµατικό επίπεδο τροφοδοσίας του 
πακέτου PCB εάν δεν θέλουµε, αλλά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα κανονικό 
στρώµα σηµάτων και να τοποθετήσουµε εµείς χαλκό και ίχνη. Συχνά όµως, τα στρώµατα 
επιπέδων τροφοδοσίας έχουν µερικά πλεονεκτήµατα που ποικίλουν από ένα πακέτο PCB 
σε ένα άλλο. 
 
 
Καλή γείωση 
 
   Η γείωση  είναι θεµελιώδης στη λειτουργία πολλών κυκλωµάτων. Οι καλές ή µη τεχνικές 
γείωσης µπορούν να φτιάξουν ή να χαλάσουν το σχέδιό µας αντιστοίχως. Υπάρχουν 
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αρκετές τεχνικές γείωσης που είναι πάντα ορθές και ενσωµατώνονται σε οποιοδήποτε 
σχέδιο: 
 

 Χρησιµοποιούµε χαλκό, και µάλιστα πολύ. Όσο περισσότερο χαλκό έχουµε στο  
     διάδροµο γείωσής µας, τόσο χαµηλότερη η σύνθετη αντίσταση. Αυτό είναι ιδιαίτερα  
     επιθυµητό για πολλούς ηλεκτρικούς λόγους.  

 Πάντα αφιερώνουµε ένα από τα επίπεδα των πολυστρωµατικών πλακετών για την  
     γείωση. Το επίπεδο αυτό πρέπει να βρίσκεται κοντά στο κορυφαίο στρώµα. 

 Φτιάχνουµε χωριστούς διαδρόµους γείωσης για τα κρίσιµα µέρη του κυκλώµατός  
      µας. Αυτό είναι γνωστό ως γείωση "αστέρι", επειδή η γείωση ακολουθεί όλη τη  
      διαδροµή από ένα κεντρικό σηµείο και πέρα, µοιάζοντας µε ένα αστέρι. Ακόµη  
      καλύτερα θα είναι, αν δοκιµάζουµε και  το κάνουµε αυτό ως κάτι το φυσικό, ακόµα κι  
      αν τα υλικά µας δεν είναι κρίσιµα. Οι χωριστές γραµµές γείωσης, δεν αφήνουν το  
      ρεύµα και το θόρυβο από ένα υλικό να επηρεάσουν τα υπόλοιπα υλικά.  

 Αν χρησιµοποιήσουµε ένα επίπεδο γείωσης, εφαρµόζουµε τις τεχνικές διαχωρισµού  
      επιπέδου για να δοθεί αποτελεσµατική γείωση «αστεριού». 

 «Συρράπτουµε» τα σηµεία, όπου είναι απαραίτητο κατ' ευθείαν στο επίπεδο    
      γείωσης, χωρίς να χρησιµοποιούµε επιπλέον µήκος ίχνους από όσο έχουµε ανάγκη. 

 Χρησιµοποιούµε πολλαπλάσια vias για να µειωθεί η σύνθετη αντίσταση ιχνών µας  
     στη γείωση. 

 
 
Καλή παράκαµψη (Good Bypassing), πυκνωτές βενζινακάτωσης 
 
   Τα ενεργά υλικά και τα σηµεία στο κύκλωµά µας που τραβούν αρκετό εναλλασσόµενο 
ρεύµα πρέπει πάντα να είναι υπό "παράκαµψη". Αυτό πρόκειται να εξοµαλύνει τη µπάρα 
ρεύµατος που πηγαίνει σε µια συσκευή.  Μια τυπική τιµή πυκνωτών παράκαµψης είναι τα 
100nF, αν και άλλες τιµές, όπως 1uF, 10nF και 1nF, χρησιµοποιούνται συχνά για να 
παρακαµφθούν οι διαφορετικές συχνότητες. Μπορούµε ακόµη να τοποθετήσουµε 
παράλληλα δύο ή τρεις πυκνωτές διαφορετικών τιµών. Κατά την παράκαµψη, ∆ΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αντικαταστήσουµε τους πολλούς πυκνωτές µε έναν ενιαίο πυκνωτή, γιατί 
αυτό αντιµάχεται το σκοπό της παράκαµψης. ∆εν είναι ασυνήθιστο σε ένα µεγάλο σχέδιο 
να υπάρξουν εκατοντάδες  πυκνωτές παράκαµψης. Κατά γενικό κανόνα, πρέπει να 
χρησιµοποιούµε τουλάχιστον έναν πυκνωτή παράκαµψης ανά ολοκληρωµένο κύκλωµα ή 
άλλο υλικό-διακόπτη, αν είναι δυνατόν. Τυπικές τιµές πυκνωτών παράκαµψης είναι τα 
100nF για γενική χρήση,  και 1uF ή 10uF για χαµηλές συχνότητες. Οι ειδικοί χαµηλοί 
ισοδύναµοι πυκνωτές αντίστασης σειράς (ESR) χρησιµοποιούνται µερικές φορές στα 
σχέδια όπως οι παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω διακοπτών.  
 
 
Τεχνικές σχεδίου υψηλής συχνότητας 
 
   Στα σχέδια υψηλής συχνότητας πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουµε τα αποτελέσµατα της 
παρασιτικής αυτεπαγωγής, της χωρητικότητας και της σύνθετης αντίστασης του σχεδίου 
PCB. Εάν το σήµα µας είναι πάρα πολύ γρήγορο, και η διαδροµή µας είναι αρκετά µεγάλη, 
τότε αυτή µπορεί να αποκτήσει τις ιδιότητες µιας γραµµής µετάδοσης. Σε τέτοιες 
καταστάσεις εάν δεν χρησιµοποιήσουµε τις κατάλληλες τεχνικές για γραµµές µετάδοσης, 
µπορεί να δηµιουργηθούν αντανακλάσεις και άλλα προβλήµατα ακεραιότητας σηµάτων.    
   Στις τυπικές πλακέτες χαλκού FR4, ένα σήµα ταξιδεύει, κατά προσέγγιση,  6 ίντσες ανά  
νανοδεύτερο. Μια εµπειροτεχνική µέθοδος δηλώνει ότι πρέπει να προσέξουµε ιδιαίτερα 
όταν το µήκους ίχνους προσεγγίσει το µισό του µεγέθους του αριθµού που αναφέραµε. 
Στην πραγµατικότητα όµως µπορεί το µήκος να είναι πολύ µικρότερο από αυτό. Ας 
θυµηθούµε ότι τα ψηφιακά τετραγωνικά σήµατα έχουν ένα πολλαπλό αρµονικό 
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περιεχόµενο (πολλές αρµονικές που συνδυαζόµενες σχηµατίζουν τους τετραγωνικούς 
παλµούς), έτσι ένα τετραγωνικό κύµα των 100MHz µπορεί πραγµατικά να έχει τµήµατα 
σηµάτων που να εκτείνονται στην περιοχή των GHz. Στα κυκλώµατα υψηλών συχνοτήτων, 
το επίπεδο γείωσης είναι θεµελιώδες στη διατήρηση της ακεραιότητας των σηµάτων µας 
και στη µείωση των εκποµπών ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας EMI (θωράκιση). Μας 
επιτρέπει τη δηµιουργία ιχνών "ελεγχόµενης σύνθετης αντίστασης", τα όποια ταιριάζουν µε 
την ηλεκτρική  πηγή και το φορτίο µας. Μας επιτρέπει επίσης να κρατήσουµε τα σήµατα 
συνδεµένα "σφιχτά" µε την πορεία επιστροφής τους (γείωση). Υπάρχουν πολλοί τρόποι να 
δηµιουργηθούν οι ελεγχόµενες γραµµές "µετάδοσης" σύνθετης αντίστασης σε ένα PCB 
αλλά οι δύο βασικότεροι και πιο δηµοφιλείς τρόποι είναι οι: microstrip και Stripline. 
   Το Microstrip είναι απλά ένα ίχνος στο κορυφαίο στρώµα, µε ένα επίπεδο γείωσης από 
κάτω. Ο υπολογισµός της χαρακτηριστικής σύνθετης αντίστασης του microstrip είναι 
σχετικά πολύπλοκος. Είναι βασισµένος στο πλάτος και το πάχος του ίχνους, το ύψος 
επάνω από το επίπεδο γείωσης, και τις σχετικές ανοχές( permittivity) του υλικού PCB. Γι’ 
αυτό είναι σηµαντικό να κρατηθεί το επίπεδο γείωσης όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 
κορυφαίο στρώµα.  
   Το Stripline είναι παρόµοιο µε το microstrip, αλλά έχει ένα πρόσθετο επίπεδο γείωσης 
πάνω από το ίχνος. Έτσι, σε αυτήν την περίπτωση, το ίχνος θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα 
από τα εσωτερικά στρώµατα. Το πλεονέκτηµα του stripline σε σχέση µε το microstrip είναι 
ότι το µεγαλύτερο ποσοστό της ακτινοβολίας EMI θα εγκλωβίζεται στα επίπεδα γείωσης. 
   Υπάρχουν πολλά δωρεάν προγράµµατα και υπολογιστικά φύλλα (spreadsheet) 
διαθέσιµα, ικανά να υπολογίσουν όλες τις µεταβλητές των microstrip και Stripline για µας. 
Μερικές χρήσιµες πληροφορίες και εµπειρικές µέθοδοι / τεχνικές για τα σχέδια υψηλής 
συχνότητας είναι: 
 

 Κρατάµε τα ίχνη σηµάτων υψηλής συχνότητάς µας όσο το δυνατόν πιο κοντά σε 
µήκος. 

 Αποφεύγουµε το πέρασµα των κρίσιµων ιχνών σηµάτων υψηλής συχνότητας πάνω 
από οποιοδήποτε σηµείο διακοπής στο επίπεδο γείωσης. Αυτό προκαλεί ασυνέχεια στην 
επιστροφή των σηµάτων, και µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα EMI. Αποφεύγουµε τις 
διακοπές στο επίπεδο γείωσης, όπου βέβαια είναι δυνατόν. Μια ασυνέχεια λειτουργεί 
διαφορετικά σε ένα διαχωρισµένο επίπεδο, όταν τα ίχνη σηµάτων υψηλής συχνότητας 
είναι συνεχή. 

 Τοποθετούµε ένα πυκνωτή ανά ακίδα τροφοδοσίας. 
 Αν είναι δυνατό, συνδέουµε την ακίδα τροφοδοσίας του ολοκληρωµένου κυκλώµατος 

στον πυκνωτή παράκαµψης πρώτα, και έπειτα στο επίπεδο τροφοδοσίας. Αυτό µειώνει 
το θόρυβο µετατροπής στο επίπεδο τροφοδοσίας. Στις κατασκευές πολύ υψηλής 
συχνότητας, προτιµούµε να “τραβήξουµε” την ακίδα τάσης κατευθείαν από το επίπεδο 
τροφοδοσιών, γιατί αυτό µας  παρέχει µικρότερη επαγωγική αντίσταση. 

 Πρέπει να γνωρίζουµε ότι τα vias θα προκαλέσουν ασυνέχειες στη χαρακτηριστική 
σύνθετη αντίσταση µιας γραµµής µετάδοσης. 

 Για να ελαχιστοποιηθεί η διασταύρωση µεταξύ δύο ιχνών επάνω σε ένα επίπεδο 
γείωσης, ελαχιστοποιούµε την απόσταση µεταξύ επιπέδου γείωσης και ίχνους, και 
µεγιστοποιούµε την απόσταση µεταξύ των ιχνών. Ο συντελεστής της σύζευξης µεταξύ 
δύο ιχνών δίνεται από τον τύπο 1/(1+(απόσταση µεταξύ των ιχνών/ ύψος από το 
επίπεδο)^2)) 

  Τα vias µικρών διαµέτρων έχουν χαµηλότερη παρασιτική αυτεπαγωγή, και γι’ αυτό τα 
προτιµάµε όταν η συχνότητα γίνεται υψηλή. 

 ∆εν συνδέουµε τον κεντρικό συνδετήρα τάσης εισόδου απευθείας στα επίπεδα 
τροφοδοσίας µας, αλλά µέσω  βασικών πυκνωτών φίλτρων. 
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Φόρτωµα διπλής όψης (double sided loading) 
 
   Το φόρτωµα µε υλικά και των δύο πλευρών ενός PCB µπορεί να έχει πολλά οφέλη. 
Πράγµατι, γίνεται όλο και πιο δηµοφιλές και είναι απαραίτητη επιλογή κατά την απεικόνιση( 
layout ) µιας πλακέτας.  
   Υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες που σας οδηγούν στο γέµισµα και των δύο όψεων. Ο 
πρώτος είναι το µέγεθος της πλακέτας. ∆ηλαδή εάν απαιτούµε ένα ορισµένο µέγεθος 
πλακετών, και τα υλικά µας δεν χωράνε σε µια πλευρά, τότε µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε και την άλλη όψη της. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πρέπει να τηρηθούν 
ορισµένες ηλεκτρικές προδιαγραφές. Συχνά, µε τα υλικά τοποθετηµένα πυκνά πάνω σε 
µια πλακέτα δεν υπάρχει χώρος για τους απαραίτητους πυκνωτές παράκαµψης που 
πρέπει να τοποθετηθούν αρκετά κοντά στην εκάστοτε συσκευή (ολοκληρωµένο) ώστε να 
είναι αποτελεσµατικοί. Οι συσκευές BGA ωφελούνται από την τοποθέτηση των πυκνωτών 
παράκαµψης στο κατώτατο σηµείο της πλακέτας. Πράγµατι,  αυτό επιτρέπει στον πυκνωτή 
παράκαµψης να τοποθετηθεί όσο κοντά χρειάζεται στην ακίδα τροφοδοσίας των φυσικών  
συσκευών.    
   Ωστόσο οφείλουµε να συζητήσουµε και µε τον κατασκευαστή του PCB µας κατά τη 
διάρκεια του σχεδιασµού της πλακέτας µας. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορούµε ή 
δεν µπορούµε να κάνουµε  στο φόρτωµα διπλής όψεως. 
 
 
Αυτόµατη συνδεσµολογία (Auto Routing) 
 
   Οι έµπειροι σχεδιαστές PCB δεν χρησιµοποιούν την τελείως αυτόµατη διαδροµή! Παρά 
το γεγονός αυτό εµείς θα αναλύσουµε τη χρήση της αυτόµατης συνδεσµολογίας.  
   Η αυτόµατη συνδεσµολογία είναι η διαδικασία όπου το λογισµικό PCB συνδέει τα ίχνη για 
χάρη µας. Θα προσπαθήσει ακόµη να συνδέσει ολόκληρη την πλακέτα µας εάν του το 
επιτρέψουµε. Αυτό το κάνουν τα περισσότερα από τα µεσαία και τα κορυφαία πακέτα PCB 
ενώ η τεχνολογία και η θεωρία πίσω από τις τεχνικές αυτόµατης συνδεσµολογίας µπορεί να 
είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. Η τεχνητή νοηµοσύνη και η τεχνολογία νευρωνικών δικτύων 
είναι µερικές από τις λέξεις που χρησιµοποιούνται στο µάρκετινγκ. Εάν το πρόγραµµα PCB 
µπορεί να συνδέσει την πλακέτα µας για µας, γιατί να µην το χρησιµοποιούµε πάντα; ∆εν 
αυτοµατοποιεί µια χρονοβόρα διαδικασία όπως είναι η συνδεσµολογία των ιχνών; 
   Οι απαντήσεις µπορούν να είναι πολλές και σύνθετες, αλλά ανεξάρτητα από το πόσο 
"έξυπνος" είναι ένας αυτόµατος router, δεν µπορεί να αντικαταστήσει έναν καλό 
“ανθρώπινο” σχεδιαστή PCB. Είναι όπως η προσπάθεια να ζητήσουµε από ένα 
πρόγραµµα υπολογιστή να χρωµατίσει µια εικόνα για µας. Εάν του δώσουµε αρκετές 
πληροφορίες µπορεί να παραχθεί κάτι ευανάγνωστο, αλλά δεν θα είναι καλλιτεχνικό, και 
βεβαίως δε θα προκύψει η Mona Lisa.  
   Πολλοί σκέφτονται ότι οι αυτόµατοι δροµολογητές είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους όχι 
τόσο πεπειραµένους σχεδιαστές PCB. Στην πραγµατικότητα, στα χέρια ενός άπειρου 
σχεδιαστή, ένας αυτόµατος δροµολογητής θα δηµιουργήσει ένα χάος. Αντίθετα, στα χέρια 
ενός πολύ πεπειραµένου σχεδιαστή, ένας αυτόµατος δροµολογητής µπορεί να παραγάγει 
άριστα αποτελέσµατα πολύ πιο γρήγορα από ότι ο ίδιος ο σχεδιαστής θα µπορούσε να 
κάνει.  
   Οι αυτόµατοι δροµολογητές είναι πρακτικοί όταν δεν έχουµε σύνθετες πλακέτες µε πολλά 
διαστήµατα συνδεσµολογίας, σε µη κρίσιµα τµήµατα του σχεδιαγράµµατός µας. Τα µη 
κρίσιµα τµήµατα µιας πλακέτας θα µπορούσαν να περιέχουν σήµατα χαµηλής συχνότητας 
στατικού ελέγχου σε υλικά όπως διακόπτες, relays και οθόνες LED. Οι προηγµένοι 
autorouters έρχονται µε τα εργαλεία τους και µας ζητούν να διευκρινίσουµε πώς ακριβώς 
θέλουµε να σχεδιαστούν τα σηµαντικά ηλεκτρικά ίχνη. Ωστόσο µέχρι να αναλύσουµε µε 
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λεπτοµέρεια τι πρέπει να κάνει σε κάθε διαδροµή, θα µπορούσαµε να το 
πραγµατοποιήσουµε και µόνοι µας.  
   ∆εν χρησιµοποιούµε ποτέ τον αυτόµατο δροµολογητή για να πραγµατοποιήσουµε τις 
συνδέσεις σε ολόκληρη την πλακέτα µας. Το αποτέλεσµα θα είναι αποκαρδιωτικό! Αν όµως 
τον προγραµµατίσουµε να “δουλέψει” σε µια συγκεκριµένη, µη κρίσιµη, περιοχή της 
πλακέτας µας, µπορούµε να πάρουµε άριστα αποτελέσµατα. Μπορούµε ακόµη να 
χρησιµοποιήσουµε την αυτόµατη συνδεσµολογία σε µια µεµονωµένη σύνδεση, πράγµα 
πρακτικό όταν έχουµε πρόβληµα στην εύρεση του διαστήµατος συνδεσµολογίας στην 
τελική φάση του σχεδιασµού µας. Προσοχή! Αν δεν είµαστε πολύ πεπειραµένοι στη 
δηµιουργία PCBs, καλό είναι να µείνουµε µακριά από τους αυτόµατους δροµολογητές.  
 
 
Αυτόµατη τοποθέτηση (auto placement) 
 
   Τα εργαλεία αυτόµατης τοποθέτησης είναι διαθέσιµα σε πολλά πακέτα PCB. Οι 
επαγγελµατίες σχεδιαστές PCB δεν χρησιµοποιούν εργαλεία αυτόµατης τοποθέτησης. ∆εν 
στηριζόµαστε στην λειτουργία αυτή για να επιλέξουµε το βέλτιστο αποτέλεσµα για την 
πλακέτα µας. Είναι σίγουρο ότι δε θα λειτουργήσει ποτέ (εκτός αν είναι εξαιρετικά απλή 
πλακέτα), ανεξάρτητα από αυτά που ισχυρίζονται οι κατασκευαστές του προγράµµατος. 
Αυτά τα εργαλεία εντούτοις έχουν µια χρήσιµη λειτουργία, αφού µας δείχνουν, µε εύκολο 
τρόπο, πως  να απλώσουµε τα υλικά µας σε ολόκληρη την πλακέτα. 
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Σχεδίαση παραγωγής (design for manufacturing) 
 
 

Panelisation 
 
   Εάν θέλουµε να φορτώσουµε τα εξαρτήµατα της πλακέτας µας αυτόµατα µε ένα 
ροµποτικό βραχίονα επιλογής-και-τοποθέτησης (Pick & place), µας βολεύει να 
τοποθετήσουµε όσο πιο πολλές ίδιες πλακέτες στο ίδιο panel µπορούµε. Ένα panel είναι 
απλά ένα µεγάλο PCB που περιέχει πολλά ίδια αντίγραφα της πλακέτας µας. Προφανώς η 
µεµονωµένη φόρτωση της κάθε πλακέτας παίρνει ιδιαίτερα πολύ χρόνο κατά την  
τοποθέτησή της στη σωστή θέση και της ευθυγράµµισής της µε µηχανή επιλογής-και-
τοποθέτησης, συνεπώς όσο περισσότερες πλακέτες φορτώσουµε αµέσως, τόσο πιο 
οικονοµική και αποδοτική είναι η κατασκευή µας. Ένα panel περιέχει επίσης λουρίδες 
σχεδίασης στην κορυφή και το κατώτατο σηµείο, για να επιτρέπει τον αυτοµατοποιηµένο 
χειρισµό του panel. Οι διαφορετικοί κατασκευαστές µπορεί να έχουν διαφορετικά µέγιστα 
µεγέθη panel που µπορούν να παράξουν. Κάθε πλακέτα µπορεί "να συνδεσµολογηθεί" και 
να ενωθεί µε τη διπλανή της µέσω "ετικετών breakout (breakout tabs)", ή απλά να 
διακόπτεται µε ένα αυλάκι V από τη διπλανή της. Ένα αυλάκι V είναι µια εγκοπή που 
δηµιουργείται στο µεγάλο panel το οποίο µας επιτρέπει να αποσπάσουµε την κάθε πλακέτα 
κατά µήκος της εγκοπής αυτής.  
Μια ετικέτα breakout από την άλλη, είναι µια µικρή λουρίδα της πλακέτας µε µήκος περίπου 
5-10mm που ενώνει τον πίνακά µας µε το panel µας. Μικρές µη-επιµεταλλωµένες τρύπες 
(perforation) δηµιουργούνται µε τρυπάνι κατά µήκος αυτής της λουρίδας, πράγµα που 
επιτρέπει στην πλακέτα να αποκοπεί από το panel µε µια απότοµη κίνηση, µετά από τη 
συναρµολόγηση. Θα πρέπει να συµβουλευτούµε το πρόγραµµα-φορτωτές πλακετών για να 
καθορίσουµε το βέλτιστο µέγεθος και τις απαιτήσεις panelisation. 
 
Τooling strips. 
 
   Τα tooling strips είναι κενές λουρίδες στο ανώτατο και στο κατώτατο σηµείο της πλακέτας 
µας. Περιέχουν οπές σχεδίασης, καθοδηγητικά σηµάδια, και άλλες πληροφορίες 
κατασκευής, αν είναι απαραίτητο. Οι τυπικές οπές σχεδίασης απαιτούνται για τον 
αυτοµατοποιηµένο χειρισµό τη πλακέτας µας. Τα µεγέθη 2.4mm και 3.2mm είναι δύο 
τυπικά µεγέθη οπών. Τέσσερις οπές σχεδίασης ανά panel είναι αρκετές, µία σε κάθε γωνία. 
Οι λουρίδες σχεδίασης συνδέονται µε την πλακέτα µας µε τις ετικέτες breakout ή τα αυλάκια 
V.  
 
Fiducial marks 
 
    Τα Fiducial marks προσφέρουν οπτική βοήθεια ευθυγράµµισης και είναι τοποθετηµένα 
στο PCB. Χρησιµοποιούνται από τις αυτοµατοποιηµένες µηχανές επιλογής και 
τοποθέτησης, για να ευθυγραµµιστεί ή πλακέτα µας και να βρεθούν τα σηµεία αναφοράς. 
Μια  βιντεοκάµερα στη µηχανή µπορεί να προσδιορίσει το κέντρο των καθοδηγητικών 
σηµαδιών και να τα χρησιµοποιήσει ως σηµεία αναφοράς. Σε ένα πάνελ πρέπει να 
υπάρξουν 3 καθοδηγητικά σηµάδια, γνωστά ως σφαιρικά fiducials: Στην αριστερή και δεξιά 
γωνία στην κάτω µεριά της πλακέτας και στην αριστερή γωνία στην κορυφή της. Πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 5mm µακριά από τις άκρες πλακετών. Μπορούν επίσης να τοποθετηθούν 
στις λουρίδες σχεδίασης. Το καθοδηγητικό σηµάδι πρέπει να είναι ένα κυκλικό pad στο 
στρώµα χαλκού διαµέτρου 1.5mm τυπικά.   
   Τα καθοδηγητικά σηµάδια δεν πρέπει να καλυφθούν µε τη µάσκα ύλης συγκολλήσεως, 
και η µάσκα πρέπει να αφαιρεθεί σε απόσταση τουλάχιστον 3mm γύρω απ’ αυτά. Το pad 
µπορεί να είναι γυµνό από χαλκό ή επικαλυµµένο, όπως ένα κανονικό pad. Επίσης δύο 
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τοπικά καθοδηγητικά σηµάδια (από ένα στις αντίθετες γωνίες) είναι απαραίτητα και δίπλα 
σε κάθε επιφάνεια τοποθέτησης συσκευών µε ακίδες, µεταξύ των οποίων υπάρχει µικρή 
απόσταση. 
 
Thermal Relief. 
 
   Εάν συνδέσουµε στερεά ένα επιφανειακό pad σε µια µεγάλη περιοχή χαλκού, η περιοχή 
του χαλκού θα λειτουργήσει ως πολύ αποτελεσµατικός µειωτής θερµοκρασίας µε 
αποτέλεσµα να αποµακρύνει τη θερµότητα από το pad µας όσο γίνεται η συγκόλληση. Έτσι 
µπορούµε να αποφύγουµε τις ξηρές (βρασµένες) κολλήσεις και άλλα σχετικά προβλήµατα 
συγκόλλησης. Σε αυτές τις καταστάσεις, µια σύνδεση thermal relief, περιλαµβάνει αρκετά 
(συνήθως 4) µικρότερα ίχνη που συνδέουν το pad µε το επίπεδο χαλκού. Οι thermal relief 
συνδέσεις µπορούν να τεθούν αυτόµατα σε πολλά πακέτα. 
 
 
Συγκόλληση (Soldering) 
 
   H σπουδαιότητα της συγκόλλησης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την απεικόνιση 
(layout) της πλακέτας µας. Υπάρχουν τρεις βασικές τεχνικές συγκόλλησης – χειρός, 
κύµατος και επανακύλισης. Η συγκόλληση χειρός είναι η παραδοσιακή µέθοδος που 
χρησιµοποιείται συνήθως για τα πρωτότυπα και τα µικρά πακέτα παραγωγής. Οι 
σηµαντικές επιδράσεις κατά την απεικόνιση ( layout ) της πλακέτας µας περιλαµβάνουν την 
κατάλληλη πρόσβαση για το σίδηρο, και θερµικό relief για τα pads. Στις, µη-επικαλυµµένες 
διπλής όψης πλακέτες θα πρέπει να υπάρχει άφθονος χώρος για να φτάσει ο σίδηρος 
επικάλυψης στα κορυφαία πλευρικά pads. Η συγκόλληση κυµάτων είναι µια κοινή 
διαδικασία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή επιφανειών τοποθέτησης και through 
holes. Περιλαµβάνει το βύθισµα ολόκληρης της πλακέτας µέσα σε ένα λουτρό λειωµένης 
ύλης συγκολλήσεως. Οι µάσκες ύλης συγκολλήσεως είναι απολύτως απαραίτητες εδώ για 
να αποτρέψουν γεφύρωµα. Το σηµαντικότερο πράγµα που προσέχουµε κατά το σχεδιασµό 
είναι να εξασφαλίσουµε ότι τα µικρά υλικά δεν είναι "σκιά" των µεγαλύτερων υλικών στο 
κύµα ύλης συγκολλήσεως και αυτό γιατί οι πλακέτες ταξιδεύουν µέσα στο κύµα 
συγκόλλησης προς µια κατεύθυνση, οπότε µπορεί να υπάρξει έλλειψη ύλης συγκολλήσεως 
πίσω από τα µεγαλύτερα υλικά. Οι συσκευές που τοποθετούνται στην επιφάνεια, 
στερεώνονται στην πλακέτα µε µια κόλλα πριν από τη συγκόλληση κυµάτων.  
   Η συγκόλληση επανακύλισης είναι η πιο πρόσφατη τεχνική, και είναι κατάλληλη για όλα 
τα υλικά που τοποθετούνται στην επιφάνεια. Η κενή πλακέτα είναι πρώτα περασµένη µε 
µια µάσκα από κόλλα ύλης συγκολλήσεως πέρα από τα pads (τα  “stencils” ύλης 
συγκολλήσεως χρησιµοποιούνται για αυτό). Κατόπιν κάθε υλικό τοποθετείται, και µερικές 
φορές κρατιέται στη θέση του µε κόλλα. Η πλακέτα έπειτα µπαίνει σε φούρνο υπέρυθρης 
ακτίνας ή φούρνο αζώτου και "ψήνεται". Η κόλλα ύλης συγκολλήσεως λειώνει (επανακυλά) 
στα pads και τα υλικά µολύβδου και πραγµατοποιείται η ένωση. Μια νεώτερη µέθοδος 
επανακύλισης λέγεται ακίδα- σε- πάστα ή παρεισφρητική επανακύλιση είναι διαθέσιµη για 
τις συσκευές through hole. Οι συνδυασµοί κύµατος και συγκόλλησης επανακύλισης 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µικτές πλακέτες µε υλικά που τοποθετούνται πάνω στην 
επιφάνεια και υλικά through holes. Η συγκόλληση κυµάτων έχει το πλεονέκτηµα του 
χαµηλού κόστους, αλλά το µειονέκτηµα της επιβολής ορίων τοποθέτησης στα υλικά. Η 
συγκόλληση επανακύλισης είναι πιο σύνθετη και ακριβή, αλλά επιτρέπει την πολύ πυκνή 
τοποθέτηση των υλικών στην επιφάνεια.  
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SMD Wave Soldering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Through-hole Wave Soldering 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SMD Reflow Soldering 

 
 
Βασική κατασκευή PCB 
 
   Ένα PCB αποτελείται συνήθως από ένα κενό υπόστρωµα fiberglass ("η πλακέτα"), µε 
πάχος συνήθως 1.6 mm.   Άλλα συνηθισµένα πάχη είναι τα 0.8mm και 2.4mm. Υπάρχουν 
πολλοί τύποι υλικών υποστρωµάτων PCB, αλλά το πιο κοινό είναι ένα τυπικό plexiglass 
γνωστό ως FR4. Αυτό το υλικό έχει γνωστές τις πρότυπες ιδιότητες του. Η συχνότερα 
χρησιµοποιηµένη παράµετρος είναι η διηλεκτρική σταθερά. Αυτός ο αριθµός είναι 
σηµαντικός για τον υπολογισµό παραµέτρων γραµµών µετάδοσης υψηλής ταχύτητας και 
άλλα αποτελέσµατα. Ένα FR4 PCB αποτελείται από το γυαλί και τη ρητίνη. Το γυαλί έχει 
διηλεκτρική σταθερά περίπου 6, και η ρητίνη έχει µια διηλεκτρική σταθερά περίπου 3. Έτσι 
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ένα FR4 PCB µπορεί χαρακτηριστικά να έχει έναν βαθµό που να κυµαίνεται από 4 και 
κάτω. Εάν χρειαστούµε έναν ακριβή αριθµό πρέπει να συσκεφθούµε µε τον κατασκευαστή 
PCB. 
 
Χαρακτηριστικές FR4 ιδιότητες: 
 
∆ιηλεκτρική σταθερά:             3,9 έως 4,8 
∆ιηλεκτρική διακοπή:             39kV/χιλ. 
Απορρόφηση ύδατος:            < 1,3% 
Παράγοντας διασκεδασµού:   0,022  
Θερµική επέκταση:                1619ppm/degC 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι τιµές µπορούν να ποικίλουν µε τους κατασκευαστές. Άλλα εξωτικά 
υλικά βάσεων όπως το τεφλόν είναι επίσης διαθέσιµα, αλλά χρησιµοποιούνται µόνο για τα 
ειδικά σχέδια που απαιτούν βάση υλικού υψηλότερου βαθµού για κάποιον συγκεκριµένο 
λόγο. Επίσης υπάρχουν φτηνότερα υλικά από το FR4,όπως τη φαινολική βάση και το 
CEM-1. Αυτές είναι πλακέτες ερασιτεχνών, αλλά επίσης συχνά χρησιµοποιούνται σε µερικά 
προϊόντα µαζικών καταναλωτών λόγω του χαµηλού κόστους. ∆εν είναι κατάλληλοι όµως 
για επικαλύψεις through hole ή για λεπτών ανοχών. Ένα κενό υλικό βάσης ντυµένο µε 
χαλκό είναι γνωστό ως επικαλυµµένη πλακέτα χαλκού (copper clad board). 
   Μια πολυστρωµατική πλακέτα αποτελείται από τους διάφορους µεµονωµένους πίνακες 
που χωρίζονται από τα προ-διαποτισµένα (preimpegnated) συνδεδεµένα στρώµατα, 
γνωστά ως "prepreg". Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να σύνδεσης των στρωµάτων µιας 
πλακέτας, και αυτοί θα µας υπαγορεύσουν τι µπορούµε να κάνουµε µε τα επίπεδα γείωσης 
ή τροφοδοσίας και τα τυφλά/θαµµένα vias. Ας συµβουλευθούµε τον κατασκευαστή του 
σχετικά µε αυτό. 
 
 
Επιφανειακά φινιρίσµατα (Surface Finishies)  
 
   Μπορούµε να κατασκευάσουµε το PCB µας µε πολλούς διαφορετικούς τύπους pads και  
τελειώµατα ιχνών επιφάνειας. Οι µονής και διπλής όψης πλακέτες πολύ χαµηλού κόστους, 
χωρίς µάσκα ύλης συγκολλήσεως, συνήθως καλύπτονται από ένα βασικό στρώµα 
φινιρίσµατος από κασσίτερο. Η τυπική, επαγγελµατικά κατασκευασµένη, πλακέτα θα έχει 
τη µάσκα ύλης συγκολλήσεως πάνω από τα γυµνά ίχνη  χαλκού (SMOBC), και ένα 
τελείωµα κασσίτερου στα pads και τα vias τα οποία είναι επιπεδωµένα µε κύµα θερµού 
αέρα (Hot Air Leveled) HAL. Με τη βοήθεια θερµού αέρα τα υλικά κάθονται στην επιφάνεια 
οµαλά. Για µεγάλες και κρίσιµες επιφάνειες τοποθέτησης υλικών, χρησιµοποιείται φινίρισµα 
χρυσού “flash” στα pads. Αυτό δίνει ένα εξαιρετικά επίπεδο  φινίρισµα επιφάνειας για τις 
συσκευές µε πολλές και λεπτές ακίδες. Οι µάσκες αποκόλλησης ύλης συγκολλήσεως 
«peelable» είναι διαθέσιµες, και είναι πρακτικές για την προσωρινή κάλυψη των περιοχών 
στην πλακέτα µας κατά τη διάρκεια του κύµατος συγκόλλησης.  
 
 
Ηλεκτρική δοκιµή (Electrical Testing ) 
 
   Μπορούµε να ελέγξουµε την ηλεκτρική συνοχή και τα βραχυκυκλώµατα του PCB κατά 
την διάρκεια της κατασκευής. Αυτό γίνεται µε έναν αυτοµατοποιηµένο "έλεγχο flying" ( flying 
probe) ή τη µηχανή ελέγχου ( bed of nails) που ελέγχει αν η συνοχή των ιχνών ταιριάζει µε 
το αρχείο PCB. Μπορεί να κοστίσει κάτι επιπλέον, αλλά αυτό είναι σχεδόν υποχρεωτικό για 
τις πολυστρωµατικές πλακέτες. Εάν έχουµε ένα λάθος κατασκευής σε ένα από τα 
εσωτερικά στρώµατά µας, µπορεί να είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί. 
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Υπογραφή (Signature) 
 
   Όπως οποιοδήποτε έργο τέχνης, έτσι και η πλακέτα δεν είναι ολοκληρωµένη αν δεν 
προσθέσουµε την υπογραφή µας. Η υπογραφή µπορεί να έχει οποιαδήποτε µορφή µας 
αρέσει. Μερικοί βάζουν το όνοµά τους, άλλοι αρχικά και άλλοι κάποιο φανταχτερό σύµβολο. 
Μια υπογραφή µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε από τα στρώµατα χαλκού, ή στην 
επικάλυψη υλικών. 
 
 
Υποβολή του σχεδίου µας για παραγωγή  
 
   Το πρώτο πράγµα που πρέπει να ξέρουµε είναι το format µε το οποίο θα αποσταλεί το 
αρχείο PCB. Στην Αυστραλία το τυποποιηµένο σχήµα είναι οποιαδήποτε έκδοση Protel 
(AutoTrax, PFW2.8, 99SE). Κάθε κατασκευαστής στην Αυστραλία θα πάρει  ένα αρχείο 
Protel. Στην πραγµατικότητα, το σχήµα Protel είναι ο τρόπος που προτιµούν να λάβουν ένα 
αρχείο. Πολλοί κατασκευαστές θα πάρουν και άλλα format, αλλά θα πρέπει να τους 
ρωτήσουµε πρώτα. Η παροχή του αρχικού αρχείου PCB θα εξασφαλίσει πως, ότι 
βλέπουµε στην οθόνη είναι αυτό που θα πάρουµε όταν παραδοθεί η πλακέτα µας. Τα 
αρχεία Gerber είναι το παραδοσιακά και αναγνωρισµένα από τη βιοµηχανία format 
αρχείων, που όλοι οι σηµαντικοί κατασκευαστές θα δεχτούν. Πολλοί σχεδιαστές PCB 
επιµένουν ακόµα να παράγουν και να παρέχουν τα αρχεία Gerber οι ίδιοι, προκειµένου να 
υπάρξει συνολικός έλεγχος της διαδικασίας κατασκευής. Σε όλες εκτός από µερικές ακραίες 
περιπτώσεις, η παραγωγή των αρχείων Gerber δεν είναι απαραίτητη και ανήκει στο 
παρελθόν. Η παραγωγή των gerbers προσθέτει ένα επιπλέον βήµα πολυπλοκότητας στη 
διαδικασία PCB όπου µπορεί να βρεθούν λάθη. Έτσι αποφεύγουµε τη χρήση των αρχείων 
gerber αν είναι δυνατό, µπορεί να γίνουν εστία προβληµάτων, εκτός αν ξέρουµε ακριβώς 
πώς να τα παράγουµε σωστά. Ο κατασκευαστής θα ζητήσει πολλές πληροφορίες προτού 
το παράγει, και πρέπει να ξέρουµε τι πρέπει να παρέχουµε µαζί µε το αρχείο µας. Εδώ 
είναι µια βασική λίστα ελέγχου: 

 Ένας κώδικας αναφοράς και ένας επανέλεγχος της πλακέτας µας. Αυτό διευκολύνει 
αναµφίβολα τα συµβαλλόµενα µέρη να παρακολουθήσουν την πρόοδο της πλακέτας. 

 Ο επιθυµητός χρόνος κατασκευής. 
 Η ποσότητα των πλακετών που απαιτούνται 
 Το πάχος πλακέτας (1.6mm, 0.8mm, 2.4mm κ.λ.π.). Το πάχος 1.6mm είναι το 

συνηθισµένο. 
 Ο τύπος της πλακέτας (FR4, Τεφλόν κ.λ.π.).Το  FR4 είναι το συνηθισµένο.  
 Ο αριθµός των στρωµάτων. 
 Το φινίρισµα της επιφάνειας (SMOBC, HAL, Fold flash κ.λ.π.).Τα SMOBC και HAL 

είναι τα συνηθισµένα. 
 Τι χρώµα θέλουµε την επικάλυψή των µασκών και των τµηµάτων ύλης 

συγκολλήσεως. 
 Το βάρος του χαλκού (1oz, 2oz κ.λ.π.).Το 1oz είναι το πιο συνηθισµένο. 
 Αν θέλουµε ή όχι την ηλεκτρική δοκιµή. Αυτό είναι σχεδόν απαραίτητο για τις 

πολυστρωµατικές πλακέτες. 
 Τις διαστάσεις ιχνών/αποστάσεων της πλακέτας µας 
 Πώς καθορίζονται οι διαστάσεις πλακετών µας. Π.χ., στο µηχανικό στρώµα. 
 Αν θέλουµε τις πλακέτες "panelized" ή κοµµένες χωριστά. 

 
   Πολλοί κατασκευαστές χρησιµοποιούν πρότυπα panels για την υλοποίηση των πλακετών 
οπότε η τιµή κατασκευής είναι σταθερή σε πλακέτες της ίδιας τεχνοτροπίας. Έτσι θα 
χρεωθούµε επιπλέον µόνο το κόστος "σχεδίασης" που έγκειται στην εκτύπωση των 
µασκών για την πλακέτα µας και στη ρύθµιση των µηχανών τους. Αυτό είναι συνήθως ένα 
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παραγόµενο επί παραγγελία κόστος, έτσι εάν παραγγείλουµε µια πλακέτα την οποία 
έχουµε ξανακατασκευάσει, δεν θα είναι απαραίτητο να πληρώσουµε τη δαπάνη σχεδίασης. 
Κοντολογίς, ένα καλό PCB χρειάζεται πολλή εµπειρία, οπότε ας ετοιµαστούµε για την 
επόµενη πλακέτα µας. 
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