ايازنحوهيبستنصحيحمداربررويبردآزمايشگاهي


نمونه
براي بستن مدارهاي الكترونيكي بر روي برد آزمايشگاهي الزم ا ست كه برخي اصول اوليه رعايت گردد .رعايت اين نكات سبب وضوح
بيشتر مدار شده و در صورت نياز عيبيابي آن را آسانتر مينمايد .در زير به چند مورد از اين نكات اشاره شده است:
 - 1پيش از شروع به بستن مدار محل هر يك از بخشهاي مختلف آن را مشخص نماييد به نحوي كه كل مدار از نظم و ترتيب
صحيحي برخوردار باشد.
 - 2قطعات را بهطور صحيح و با اندازه مناسب انتخاب نماييد و آنها را به شكل خوابيده بر روي برد قرار دهيد.
 - 3در صورت نياز پايههاي قطعاتي را كه بلندتر از حد معمول هستند با سيمچين كوتاه نماييد.
- 4سيم هاي رابطي كه براي اتصال بخشهاي مختف مدار به يكديگر بكار مي بريد با طول مناسب انتخاب كرده و بهصورت خوابيده
بر روي برد نصب نماييد.
- 5رديفهاي اتصالي افقي كه در دو طرف برد قرار دارند براي اتصاالت تغذيه  +Vcc, -Vcc, gndقطعات به خصوص ICها
استفاده نماييد.
 - 6هرگز سيمهاي بلند تغذيه را از منبع تغذيه مستقيماً به پايههاي  ICوصل نكنيد ،بلكه پايههاي تغذيه  ICرا با سيمهاي كوتاه
خوابيده به رديفهاي  +Vcc, -Vcc, gndكه در دو سمت برد در نظر گرفتهايد اتصال دهيد و سپس اين رديفها را به
منبع تغذيه وصل كنيد.
 - 7هرگز پايههاي قطعات و سيمهاي رابط را از روي  ICها عبور ندهيد تا در صورت نياز به تعويض  ICبا مشكل مواجه نشويد.
نمونهاي از مدار كه به شكلي نامناسب بر روي برد بسته شده است

شكل( -)1نمونهاي از مدار نامناسب

همانطور كه در شكل( )1ديده ميشود در اينجا هيچ يك از اصول باال رعايت نشده و مدار بسيار نامرتب و سردرگم ميباشد .در زير
بخشهايي از مدار بزرگنمايي شدهاند.

شكل(-1الف)

شكل( -1ب)

شكل( -1ج)-نمونهاي از مدار كه به شكلي مناسب و صحيح بر روي برد بسته شده است

شكل( -)2نمونه اي از مدار كه مناسب بسته شده است.

در برد نشان داده شده در شكل( )2اصول مورد نظر رعايت شده است .قطعات و سيم ها به اندازه و با طول مناسب انتخاب شده و بهشكل
خوابيده بر روي برد قرار داده شدهاند .مطابق شكل( )2رديفهاي افقي در دو سمت برد براي تغذيهها در نظر گرفته شده است و براي
دسترسي آسان به  gndاين خط در هر دو طرف برد قرار داده شده است .در زير بخشهايي از مدار در تعدادي از شكلها بزرگنمايي
شدهاند.

شكل( -2الف)

شكل( – 2ب)

شكل( -2ج)

