
  

NET-Husar tananyag

Alkatrészek beültetése nyomtatott áramkörbe.

NET-Husar szakdolgozat segédanyag melléklete 2009.



  

Ismerkedés a feladattal

A beültetési feladat a legidőigényesebb és a leg-
több odafigyelést igényli. 
Nem csak azért, mert sok kis alkatrészt megfelelő 
sorrendben kell az áramkörbe forrasztani, hanem 
megfelelő előkészítést kíván az igényes munka.



  

Használt szerszámok

 Csípőfogó
 Hegyesfogó
 Forrasztópáka vagy pisztolypáka
 Forrasztóón
 Műszerész-satu



  

Lépések

1) Minden alkatrész lábát műszerészcsipesszel többször húzzuk végig, így 
eltávolítjuk az oxidációt, a forrasztás biztosabb, a rossz forrpontok miatt nem 
kell aggódnunk.

2) Ha van folyasztószerünk, akkor kenjük
be NYÁK-ot, hogy a forrasztóón köny-
nyen „befussa” a forrpontokat.

3) Az alkatrészeket válogassuk szét, hogy 
könnyebben megtalálhassuk, mit, hova 
kell beültetni.

4) Legyen előttünk nyomtatott, vagy elek-
tronikus formában a beültetési rajz és 
alkatrészjegyzék. Javaslom a nyomta-
tott formát, mert tudunk rá jegyzetelni.
(DVD-n: NYAK/NET-Husar_beultetesi_rajz.pdf)



  

Alkatrészjegyzék

Az alábbi alkatrészjegyzékben szereplő egységeket szerezzük 
be, többet vegyünk lehetőség szerint mindenből, legalább egyel.

Továbbá szükség van egy tápegységre amely 7,5-12V -közötti 
feszültséget ad le.



  

Hajlítás

Ha szeretnénk, hogy igényesen nézzen ki 
az épített elektronika, meg kell hajlítanunk 
azon alkatrészek lábait, melyek nem egy-
irányba tartó lábakkal lettek szerelve.

Továbbá a hibakeresésnél is fontos, hogy 
áttekinthető legyen a munka.



  

Beültetési sorrend

 átkötések, ellenállások, diódák,

 IC-foglalatok, DIP-kapcsolók (mini kapcsolók), jumperek, 
kerámiakondenzátorok,

 elektrolit-kondenzátorok, LED-ek,

 csatlakozók, álló tokozású félvezetők, pl.: 7805 

Nézzük végig az alkatrészeket, és azzal kezdjük a beültetést, amelyik a 
legkevésbé áll ki a NYÁK felületéről. Általában a következő sorrendet 
tartjuk, ha nem SMD alkatrészekkel dol-gozunk:



  

Beültetés 1

Kezdjük az ellenállásokkal.

hajlítás beillesztés

forrasztás

lábak levágása



  

Beültetés 2



  

Beültetés 3

Az összes ellenállás beültetésre került.



  

Beültetés 4
Folytassuk a kerámia-kondenzátorokkal. Ezek a kondenzátorok

 nem polarizáltak, bárhogy beültethetjük.



  

Beültetés 5
Következő a sorban az elektrolit kondenzátor. Ügyeljünk a polaritásra



  

Beültetés 6
Következhet a DIP kapcsoló és az IC-foglalatok,

majd a tápcsatlakozót is betehetjük.



  

Beültetés 7

Beültethetjük a többi csatlakozót is. Utoljára forrasszuk be a 
tápfeszültség stabilizátort, a „7805”-öst.



  

LPT-csatlakozó bekötése



  

Tápfeszültség bekötése

A tápfeszültséget adhatjuk közvetlenül az elektronikus áramkör-
nek a tápegység kábelét felhasználva. Én úgy döntöttem, hogy 
az adatkábelen viszem a tápfeszültséget, mert így nem kellett 
meghosszabbítanom a tápkábelt.

Azért, hogy ne szedjen össze annyi
zavaró jelet az adatkábel, nem egy
dróton vittem a földet, hanem annyin,
amennyi megmaradt a 14-ből miután
bekötöttem az adat kábeleket. A meg-
maradt 6-ból 2-re a pozitív pólust,
4-re a földet kötöttem.

A motorokat is csatlakozókkal illesztettem az árakörhöz a köny-
nyebb javítást elősegítve ezzel.



  

Kész a beültetés,és a kábelezés



  

Élesztés

 Ellenőrizzük, mindent jó helyre ültettünk-e be.

 Ha igen, egy multimétert rövidzár-mérő BUZZ- állásba kapcsolva mérjünk rá 
azokra pozitív és negatív pontokra, ahol a tápfeszültségnek meg kellene 
jelenni. Ha mindent rendben találtunk, bekapcsolhatjuk az áramkört, de 
előbb a vezérlő IC-k nélkül.

 Fogjuk meg a táp IC hátán lévő fémet, és nézzük meg, mennyire melegszik. 
Ha nem nagyon forró, csak meleg, már nem lehet nagy baj.

 Ekkor már feszültségmérő állapotba kapcsolva a multimétert mérjük ki, oda 
megy a pozitív és negatív pólus, ahova kell?

 Ha igen, kapcsoljuk ki, és helyezzük a vezérlő IC-ket a helyükre, és 
kezdődhet a programozás.
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