หน่ วยที่10
การอ่ านคู่มืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ และการทาแผ่นวงจรพิมพ์
สาระสาคัญ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมำใช้
ต้องศึกษำรำยละเอียดเพือ่ ให้ทรำบควำมหมำยของ
คุณสมบัติทำงไฟฟ้ ำ ศัพท์เฉพำะ ตัวอักษรย่อที่ใช้ ตัวพำรำมิเตอร์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง และ
โครงสร้ำงรู ปร่ ำงต่ำงๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทรำบข้อมูลต่ำงๆจำกคูม่ ือแล้ว จะได้นำ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้ นั ไปใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง และไม่ทำให้เกิดควำมเสียหำย
แผ่นวงจรพิมพ์(Print Circuit Board :PCB) หรื อเรี ยกว่ำแผ่นปริ้ นท์ คือเส้นทำงเดินของ
สัญญำณไฟฟ้ ำ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ที่วำงอยูด่ ำ้ นบนของแผ่นวงจรพิมพ์ โดย
ลำยทองแดงของแผ่นวงจรพิมพ์จะเป็ นส่ วนทำงเดินที่เชื่อมต่อกัน ตำมวงจรที่กำหนด กำรทำ
แผ่นวงจรพิมพ์น้ ีมีวธิ ีกำรทำอยูม่ ำกมำยหลำยวิธี อำจทำด้วยงำนฝี มือ ไปจนถึงขั้นใช้เครื่ องมือ
เครื่ องจักร
เรื่องที่จะศึกษา
18.1 วิธีกำรอ่ำนข้อมูลไดโอด
18.2 วิธีกำรอ่ำนข้อมูลทรำนซิสเตอร์
18.3 วิธีกำรทำแผ่นวงจรพิมพ์
18.4 ขั้นตอนกำรทำแผ่นวงจรพิมพ์
18.5 เพือ่ ให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรทำแผ่นวงจรพิมพ์
18.6 เพือ่ ให้รู้ควำมหมำยของแผ่นวงจรพิมพ์
18.7 เพือ่ ให้รู้วิธีกำรทำแผ่นวงจรพิมพ์
จุดประสงค์การสอน
1. จุดประสงค์ทั่วไป
1.1 เพือ่ ให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอ่ำนคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1.2 เพือ่ ให้รู้ควำมหมำยของข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1.3 เพือ่ ให้เข้ำใจวิธีกำรอ่ำนคู่มือของไดโอด
1.4 เพือ่ ให้เข้ำใจวิธีกำรอ่ำนคู่มือของทรำนซิสเตอร์
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1.5 เพือ่ ให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรทำแผ่นวงจรพิมพ์
1.6 เพือ่ ให้รู้ควำมหมำยของแผ่นวงจรพิมพ์
1.7 เพือ่ ให้รู้วิธีกำรทำแผ่นวงจรพิมพ์
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
เมื่อเรี ยนจบบทเรี ยนหน่วยนี้แล้ว ผูเ้ รี ยนสำมำรถ
2.1 อธิบำยรำยละเอียดตำมคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
2.2 บอกข้อมูลต่ำงๆของไดโอดแต่ละเบอร์ตำมคู่มือได้
2.3 บอกข้อมูลต่ำงๆของทรำนซิสเตอร์แต่ละเบอร์ตำมคู่มือได้
2.4 บอกควำมหมำยของแผ่นวงจรพิมพ์ได้
2.5 อธิบำยขั้นตอนกำรทำแผ่นวงจรพิมพ์ได้
2.6 จัดทำแผ่นวงจรพิมพ์และสำมำรถนำไปใช้งำนได้
คุณธรรมและจริยธรรมที่ม่ งุ เน้ น
1. ควำมมีวนิ ยั
3. ควำมมีมนุษยสัมพันธ์
5. ควำมเชื่อมัน่ ในตนเอง

2. ควำมรับผิดชอบ
4. ควำมสนใจใผ่รู้
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18.1 คานา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ที่นำมำใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่
ต้องทรำบข้อมูลของอุปกรณ์น้ นั
เพือ่ นำข้อมูลนั้นมำใช้ในกำรออกแบบวงจร หรื อนำมำใช้ใน
กำรวิเครำะห์วงจร ตลอดจนถึงงำน กำรสร้ำงและงำนซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ล้วนแล้วแต่
มีควำมจำเป็ นที่ตอ้ งศึกษำหำข้อมูล ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมำใช้ โดยกำรศึกษำจำกคู่มือ
(Data Sheet)
ดังนั้นในกำรอ่ำนคูม่ ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต้องศึกษำรำยละเอียดเพือ่ ให้ทรำบ
ควำมหมำยของ คุณสมบัติทำงไฟฟ้ ำ ศัพท์เฉพำะ ตัวอักษรย่อที่ใช้ ตัวพำรำมิเตอร์ต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง และโครงสร้ำงรู ปร่ ำงต่ำงๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทรำบข้อมูลต่ำงๆจำกคูม่ ือ
แล้ว จะได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้ นั ไปใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง และไม่ทำให้เกิดควำมเสียหำย
ในส่วนของแผ่นวงจรพิมพ์(Print Circuit Board :PCB) หรื อเรี ยกว่ำแผ่นปริ้ นท์ เหตุที่
เรี ยกว่ำแผ่นวงจรพิมพ์ เนื่องมำจำกกระบวนกำรผลิตในงำนอุตสำหกรรม โดยส่วนใหญ่แล้ว จะ
ทำกำรผลิตโดยใช้วธิ ีกำรพิมพ์ลำยวงจรลงบนแผ่นทองแดงด้วยวิธีกำรพิมพ์แบบ ซิลค์สกรี น จึงถูก
เรี ยกว่ำแผ่นวงจรพิมพ์(Pint Circuit Board)
กำรทำแผ่นวงจรพิมพ์น้ ีมีวธิ ีกำรทำอยูม่ ำกมำยหลำยวิธี อำจทำด้วยงำนฝี มือ ไปจนถึงขั้น
ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักร แต่งำนที่จดั ทำเป็ นวงจรต้นแบบ หรื องำนทดลองวงจร ส่วนมำกจะถูก
จัดทำด้วยงำนฝี มือ เพรำะจัดทำเพียงแผ่นเดียว หรื อทำจำนวนไม่มำก
แผ่นวงจรพิมพ์ หรื อแผ่นปริ้ นท์คือเส้นทำงเดินของสัญญำณไฟฟ้ ำ
ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ ที่วำงอยูด่ ำ้ นบนของแผ่นวงจรพิมพ์ โดยลำยทองแดงของแผ่นวงจรพิมพ์จะ
เป็ นส่วนทำงเดินที่เชื่อมต่อกัน ตำมวงจรที่กำหนด

18.1 วิธีการอ่านข้ อมูลไดโอด
กำรอ่ำนข้อมูลไดโอด โดยเริ่ มจำกกำรเลือกเบอร์ไดโอด ที่ตอ้ งกำรทรำบข้อมูลเป็ นอันดับ
แรก จำกหนังสือคู่มือ (Data Book) หรื อจำกเอกสำรของบริ ษทั ผูผ้ ลิต (Data Sheet) ในคู่มือจะให้
รำยละเอียดของข้อมูลต่ำงๆที่มีควำมสำคัญ ของไดโอด แต่ละเบอร์อย่ำงครบถ้วน โดยมีวธิ ีกำร
อ่ำนข้อมูลของไดโอด ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
18.1.1 ตัวอย่ างวิธีการอ่านข้ อมูลไดโอด 1N4001
โดยกำรศึกษำข้อมูลของไดโอด จำกเอกสำรหรื อ (Data Sheet) ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ตำมตำรำงข้อมูล ดังตำรำงที่ 18.1
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STANDARD RECOVERY RECTIFIER DIE ELECTRICAL SPECIFICATIONS
(1) PART
NUMBER

(2) IF
(AV)
(AMPS)

(3) IF
(AMPS)

(4) VF
(VOLTS)

(5) VR
(VOLTS)

(6) IR
(µA)

(7) IFM
SURGE
(AMPS)

(8) PIV
(VOLTS)

(9) VRMS
(VOLTS)

1N645

0.75

0.75

1.0

200

0.2

30

200

140

1N647

0.75

0.75

1.0

400

0.2

30

400

280

1N649

0.75

0.75

1.0

600

0.2

30

600

420

N/A

0.75

0.75

1.1

800

5

30

800

560

N/A

0.75

0.75

1.1

1000

5

30

1000

700

1N4001

1.0

1

1.2

50

5

40

50

35

1N4002

1.0

1

1.2

100

5

40

100

70

1N4003

1.0

1

1.2

200

5

40

200

140

1N4004

1.0

1

1.2

400

5

40

400

280

1N4005

1.0

1

1.2

600

5

40

600

420

1N4006

1.0

1

1.2

800

5

40

800

560

1N4007

1.0

1

1.2

1000

5

40

1000

700

N/A

1.5

1.5

1.2

20

5

50

200

140

N/A

1.5

1.5

1.2

400

5

50

400

280

N/A

1.5

1.5

1.2

600

5

50

600

420

N/A

1.5

1.5

1.2

800

5

50

800

560

N/A

1.5

1.5

1.2

1000

10

50

1000

700

ตำรำงที่ 18.1 ตำรำงข้อมูลของไดโอด
1. หมำยเลข 1 Part Number เป็ นช่องระบุเบอร์ของไดโอด ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
2. หมำยเลข 2 Max.Average Forward Rectified Output Current หรือ IF(AV) เป็ น
ช่องระบุอตั รำทนกระแสสูงสุดที่ไดโอด สำมำรถทำงำนได้เมื่อได้รับฟอร์เวิร์ดไบแอส มีหน่วยเป็ น
แอมป์
3. หมำยเลข 3 Forward Voltage Test Current หรือ IF เป็ นช่องระบุอตั รำทน
กระแสของไดโอดเมื่อได้รับฟอร์เวิร์ดไบแอส มีหน่วยเป็ นแอมป์
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4. หมำยเลข 4 Peak Forward Voltage หรือ VF เป็ นช่องระบุค่ำแรงดันสูงสุดเมื่อ
ได้รับฟอร์เวิดไบแอส มีหน่วยเป็ นโวลต์
5. หมำยเลข 5 VR เป็ นช่องระบุค่ำแรงดันที่ไดโอดทนได้ เมื่อได้รับรี เวิร์สไบแอส
มีหน่วยเป็ นโวลต์
6. หมำยเลข 6 IR เป็ นช่องระบุค่ำกระแสที่ไหลผ่ำนไดโอด เมื่อได้รับรี เวิร์สไบ
แอส มีหน่วยเป็ นไมโครแอมป์
7. หมำยเลข 7 Peak Forward Surge Current หรือ IFM(SURGE) เป็ นช่องระบุ
ค่ำกระแสไหลผ่ำนไดโอดในช่วงระยะเวลำสั้นๆ มีหน่วยเป็ นแอมป์
8.หมำยเลข 8 Peak Invers Voltage หรือ PIV เป็ นช่องระบุค่ำแรงดันสูงสุดที่
ไดโอดสำมำรถทำงำนได้ มีหน่วยเป็ นโวลต์
9.หมำยเลข 9 Max RMS Input Voltage หรือ VRMS เป็ นช่องระบุค่ำแรงดัน RMS
สูงสุดที่ไดโอดสำมำรถทำงำนได้ มีหน่วยเป็ นโวลต์
18.1.2 ตัวอย่ างการอ่านข้ อมูลของไดโอดเบอร์ 1N4001
กำรอ่ำนข้อมูลของไดโอดเบอร์ 1N4001 จำกตำรำงข้อมูลของไดโอดตำมตำรำงที่
18.1 มีวธิ ีกำรอ่ำนดังนี้
1) เริ่ มจำกช่องหมำยเลข 1 ในแถวที่แสดงเบอร์ของไดโอด 1N4001
2) ดูขอ้ มูลอัตรำทนกระแสสูงสุดที่ไดโอด สำมำรถทำงำนได้เมื่อได้รับฟอร์เวิร์ด
ไบแอส ในช่องหมำยเลข 2 ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 1 AMPS
3) ดูขอ้ มูลค่ำแรงดันสูงสุดที่ไดโอดสำมำรถทำงำนได้ในช่องหมำยเลข 8 ซึ่งมีค่ำ
เท่ำกับ 50 VOLTS
จำกกำรอ่ำนข้อมูลของไดโอดเบอร์ 1N4001 พบว่ำไดโอด เบอร์ 1N4001 สำมำรถใช้
ค่ำแรงดันสูงสุดเท่ำกับ 50 โวลทต์ และทนกระแสสูงสุดได้เท่ำกับ 1 แอมป์
จำกตัวอย่ำง เป็ นกำรอ่ำนข้อมูลของไดโอด สำหรับกำรใช้งำนเบื้องต้นทัว่ ไป
เท่ำนั้น ซึ่งจะอ่ำนเฉพำะข้อมูลที่สำคัญที่ควรทรำบ คือค่ำแรงดัน และกระแส ของไดโอด
หำกแต่ตอ้ งกำรนำไดโอดไปใช้งำนในวงจรที่ตอ้ งกำรควำมเที่ยงตรงสู ง มีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่
ต้องอ่ำนข้อมูลที่สำคัญๆ อื่นมำประกอบด้วย

18.2 วิธีการอ่านข้ อมูลทรานซิสเตอร์
กำรอ่ำนข้อมูลทรำนซิสเตอร์ โดยเริ่ มจำกกำรเลือกเบอร์ของทรำนซิสเตอร์ที่ตอ้ งกำรทรำบ
ข้อ มู ลเป็ นอันดับแรก จำกหนังสื อคู่มือ (Data Book) หรื อ จำกเอกสำรของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต (Data

99

Sheet) ในคู่มือจะให้รำยละเอียดของข้อมูลต่ำงๆที่มีควำมสำคัญ ของทรำนซิสเตอร์แต่ละเบอร์อย่ำง
ครบถ้วน โดยมีวธิ ีกำรอ่ำนข้อมูลของทรำนซิสเตอร์ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
18.2.2 ตัวอย่ างวิธีการอ่ านข้ อมูลทรานซิสเตอร์ เบอร์ BC107;BC108;BC109
โดยกำรศึกษำข้อมูลของทรำนซิสเตอร์
จำกเอกสำรหรื อ (Data Sheet) ของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต คือ ฟิ ลิปส์ เซมิคอนดักเตอร์ (Philips Semiconductors) ดังรู ปที่ 18.1 และตำรำงที่
18.1

รู ปที่ 18.1 คู่มือทรำนซิสเตอร์เบอร์ BC107;BC108;BC109
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ตำรำงที่ 18.1 คู่มือทรำนซิสเตอร์เบอร์ BC107;BC108;BC109

จำกรู ปที่ 18.1 และตำรำงที่ 18.1 แสดงคู่มือทรำนซิสเตอร์เบอร์ BC107;BC108;BC109
สำมำรถอ่ำนข้อมูลตำมลำดับดังนี้
1. NPN general purpose transistors
เป็ นข้อมูลระบุชนิดของทรำนซิสเตอร์ คือ ทรำนซิสเตอร์ชนิด NPN ที่สำมำรถนำไปใช้ได้
ทัว่ ไป
2. BC107;BC108;BC109
เป็ นข้อมูลระบุเบอร์ของทรำนซิสเตอร์ คือ เบอร์ BC107;BC108;BC109
3. FEATURES
เป็ นข้อมูลระบุคุณลักษณะเฉพำะของทรำนซิสเตอร์ คือ
Low current (max.100 mA) หมำยถึง ทรำนซิสเตอร์ ใช้งำนในกระแสต่ำสุดไม่เกิน 100
mA
Low Voltage (max. 45 V) หมำยถึง ทรำนซิสเตอร์ ใช้แรงดันไฟค่ำต่ำสุดไม่เกิน 45 V
4.APPLICATION
เป็ นข้อมูลระบุถึงกำรนำไปประยุกต์ใช้งำน
General purpose switching and amplification.หมำยถึงกำรนำไปใช้งำนที่เกี่ยวกับ กำร
ขยำย และ เกี่ยวกับกำรสวิตช์ชิ่ง
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5.DESCRIPTION
เป็ นข้อมูลระบุรูปร่ ำงของทรำนซิสเตอร์ และรำยละเอียดประกอบอื่นๆ
NPN transistor in a TO-18; SOT18 metal package. หมำยถึงทรำนซิสเตอร์ชนิด NPN มี
รู ปร่ ำงแบบ TO-18; SOT18 โครงสร้ำงแบบเหล็ก
PNP complement: BC177 หมำยถึง กำรนำทรำนซิสเตอร์เบอร์ BC107;BC108;BC109ไป
ใช้งำนในวงจรคอมพลีเมนทำรี่ สำมำรถใช้คู่กบั ทรำนซิสเตอร์แบบ PNPเบอร์ BC177
6. PINNING เป็ นข้อมูลระบุรำยละเอียดขำของทรำนซิสเตอร์ (ตำมรู ปร่ ำงที่แสดงในข้อที่
7)
PIN(ขำ) DESCRIPTION(ระบุรำยละเอียด)
1
Emitter(ขำอีมิตเตอร์
2
Base(ขำเบส)
collector, connected to the case
3
(ขำคอลเลคเตอร์ ต่อกับตัวถัง)
ตำรำงที่ 18.2
7. Simplified outline (TO-18 ; SOT 18) and symbol.
รู ปแสดงโครงสร้ำงของทรำนซิสเตอร์แบบ (TO-18 ; SOT 18) และ สัญลักษณ์

รู ปที่ 18.2
จำกรู ปที่ 18.2 คู่มือทรำนซิสเตอร์เบอร์ BC107;BC108;BC109 มีกำรอ่ำนข้อมูลดังนี้
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8. QUICK REFERENCE DATA เป็ นข้อมูลระบุค่ำพำรำมิเตอร์ หรื อค่ำคุณสมบัติทำง
ไฟฟ้ ำ ที่สำคัญเบื้องต้นของทรำนซิสเตอร์
ข้อ SYMBOL
(ตัวย่อ)
8.1

8.2

VCBO

VCEO

8.3 ICM
8.4 Ptot
8.5 hFE

8.6 fT

PARAMETER
(คุณสมบัติทำงไฟฟ้ ำ)

CONDITION
(เงื่อนไข)

collector-base voltage
(แรงดันคอลเลคเตอร์-เบส)
BC107
BC108; BC109

open emitter
เมื่ออีมิตเตอร์ปล่อยว่ำง

collector-base voltage
(แรงดันคอลเลคเตอร์-เบส)
BC107
BC108; BC109

open emitter
เมื่ออีมิตเตอร์ปล่อยว่ำง

peak collector current
(กระแสคอลเลคเตอร์สูงสุ ด)
total power dissipation
(กำลังงำนสูญเสี ยสูงสุ ด)
DC current gain
(อัตรำขยำยกระแส)
BC107
BC108
BC109
transition frequency
(ควำมถี่ที่อตั รำขยำย
กระแสมีค่ำลดลงเหลือ 1)

MIN
MAX. UNIT.
(ค่ำต่ำสุ ด) (ค่ำสูงสุ ด) (หน่วย)

-

50
30

V
V

-

45
20

V
V

-

200

mA

-

300

mW

110
110
200
100

450
800
800
-

MHz

-

Tamb ≤ 25 °C
(ที่อุณหภูมิ 25 °C)
IC = 2 mA; VCE = 5 V
(ตำมค่ำที่ระบุ)

IC = 10 mA; VCE = 5 V
f = 100 MHz
(ตำมค่ำที่ระบุ)

ตำรำงที่ 18.3 คู่มือทรำนซิสเตอร์เบอร์ BC107;BC108;BC109
จำกกำรอ่ ำนข้อ มู ล ของ ของทรำนซิ ส เตอร์ คื อ เบอร์ BC107;BC108;BC109 ซึ่ งเป็ น
ทรำนซิสเตอร์ ชนิด NPN ที่สำมำรถนำไปใช้งำนได้ทวั่ ไป ที่เกี่ยวกับ กำรขยำย และกำรสวิตช์
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ชิ่ง ใช้งำนในกระแสสู งสุ ดไม่เกิน 100 mA ใช้แรงดันไฟสู งสุ ดไม่เกิน 45 V มีรูปร่ ำงแบบ TO18; SOT18 โครงสร้ำงแบบเหล็ก

18.3 วิธีการทาแผ่ นวงจรพิมพ์
วิธีกำรทำแผ่นวงจรพิมพ์ ตำมวิธีกำรต่อไปนี้ เป็ นวิธีกำรหนึ่งที่ค่อนข้ำงสะดวก และ
รวดเร็ วในกำรจัดทำ ซึ่งเหมำะสำหรับกำรทำวงจรทดลอง หรื อทำวงจรต้นแบบ เพียงแผ่นเดียว
หรื อจำนวนไม่มำกนัก
18.3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดทา แผ่ นวงจรพิมพ์ มีดงั นี้
1) ลำยวงจรที่ได้ออกแบบไว้
2) กระดำษอำร์ต
3) แผ่นทองแดงที่ยงั ไม่ได้กดั ลำย
4) สก๊อตไบร์ที่ใช้ลำ้ งจำน
5) ผงซักฟอก
6) ปำกกำเคมีชนิดลบไม่ได้
7) เตำรี ด
8) กรดสำหรับกัดแผ่นทองแดง เฟอริ ก คลอไรด์ (Ferric Chloride) (โดยทัว่ ไป
เรี ยกว่ำกรดกัดปริ้ นท์)
9) น้ ำยำเคลือบแผ่นปริ้ นท์
10) สว่ำน และดอกสว่ำนสำหรับเจำะแผ่นปริ้ นท์
11) อ่ำงพลำสติกสำหรับใช้กดั แผ่นปริ้ นท์
18.3.2 ขั้นตอนการทาแผ่ นวงจรพิมพ์
1) ใช้กระดำษอำร์ต ที่ผำ่ นกำรถ่ำยเอกสำรลำยวงจรแล้ว หรื อผ่ำนกำรพิมพ์ ลำย
วงจรแล้ว(เครื่ องที่ใช้พมิ พ์เป็ นเครื่ องเลเซอร์ปริ้ นท์เตอร์) ตำมรู ปที่ 18.3

รู ปที่ 18.3 ลำยวงจรที่พมิ พ์ลงบนกระดำษอำร์ต
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เอกสำรไว้
ตำมรู ปที่ 18.4

2) ตัดแผ่นทองแดงที่ยงั ไม่ได้กดั ลำยวงจร ตำมขนำดเท่ำกับลำยวงจรที่ถ่ำย
แล้วทำควำมสะอำดแผ่นทองแดงด้วยผงซักฟอกพร้อมทั้งใช้สก๊อตไบร์ขดั ให้สะอำด

รู ปที่ 18.4 กำรทำควำมสะอำดแผ่นทองแดง
3) นำแผ่นกระดำษลำยวงจรที่ถ่ำยเอกสำรมำวำงทำบลงบนแผ่นทองแดง
ประกบกันพอดี ตำมรู ปที่ 18.5

ให้

รู ปที่ 18.5 กำรนำลำยวงจรวำงทำบบนแผ่นทองแดง
4) ใช้เตำรี ดไฟฟ้ ำ ปรับควำมร้อนปำนกลำง รี ดลงไปบนแผ่นกระดำษให้ทวั่ ทั้ง
แผ่น เพือ่ ให้ลำยวงจรติดลงบนแผ่นทองแดง ตำมรู ปที่ 18.6

รู ปที่ 18.6 กำรรี ดลำยวงจรลงบนแผ่นทองแดง
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5) เมื่อรี ดเสร็จแล้ว กระดำษจะติดกับแผ่นทองแดง และอำจมองเห็นลำยวงจร
ปรำกฏขึ้นด้ำนบน (ด้ำนที่รีด) ทิ้งไว้ให้แผ่นทองแดงเย็น(ไม่ตอ้ งดึงกระดำษออก) ตำมรู ปที่ 18.7

รู ปที่ 18.7 ลำยวงจรบนแผ่นทองแดงหลังกำรรี ด
6) นำแผ่นทองแดงกับกระดำษที่ติดกัน ไปล้ำงน้ ำ แล้วใช้มือค่อยๆถูกระดำษไป
มำจนกระดำษหลุดออกหมด เรำจะเห็นลำยวงจรติดที่แผ่นทองแดง ตำมรู ปที่ 18.8

รู ปที่ 18.8 กำรล้ำงกระดำษลำยวงจรออกจำกแผ่นทองแดง
7) ตรวจสอบลำยวงจร หำกส่วนใดขำดหำยไป ให้ตกแต่งด้วยปำกกำเคมีชนิด
ลบไม่ได้
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8) นำแผ่นทองแดงไปทำกำรกัดด้วยน้ ำยำกัดแผ่นปริ้ นท์
ในถำดพลำสติกที่
จัดเตรี ยมไว้ อำจใช้มือช่วยเขย่ำ หรื อเอียงถำดไปมำ จะทำให้ใช้เวลำกำรกัดได้เร็วขึ้น ตำมรูปที่
18.9

รู ปที่ 18.9 นำแผ่นทองแดงไปกัดด้วยกรดกัดปริ้ นท์
9) เมื่อเห็นว่ำกำรกัดลำยวงจร ถูกกัดและปรำกฏลำยวงจรครบถ้วนแล้ว
นำออกไปล้ำงน้ ำให้สะอำด และทำให้แห้ง ตำมรู ปที่ 18.10

ให้

รู ปที่ 18.10 แผ่นทองแดงที่กดั ลำยวงจรแล้ว
10) ใช้ผำ้ ชุบทินเนอร์ เช็ดหมึกบนแผ่นทองแดงออกให้หมด แล้วนำไปล้ำงน้ ำ
กับผงซักฟอกให้สะอำด ตำมรู ปที่ 18.11

รู ปที่ 18.11 หลังกำรเช็ดหมึกออกจำกแผ่นทองแดง
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11) นำแผ่นปริ้ นท์ที่ได้ ไปเคลือบด้วยน้ ำยำเคลือบแผ่นปริ้ นท์ แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
ตำมรู ปที่ 18.12

รู ปที่ 18.12 น้ ำยำเคลือบแผ่นปริ้ นท์
12. นำแผ่นปริ้ นท์ไปเจำะรู ด้วยสว่ำนให้ครบถ้วน ตำมรู ปที่ 18.13

รู ปที่ 18.13 กำรเจำะรู แผ่นปริ้ นท์ดว้ ยสว่ำน
กำรทำแผ่นวงจรพิมพ์ตำมวิธีที่กล่ำวมำนี้ เป็ นวิธีกำรหนึ่งจำกหลำยวิธีที่จดั ทำเพือ่ ใช้ใน
งำนทดลองหรื องำนสร้ำงต้นแบบวงจร
หำกต้องกำรจัดทำแผ่นวงจรพิมพ์เป็ นจำนวนมำก
วิธีกำรทำต้องใช้วิธีกำรในรู ปแบบอื่นที่มีควำมสะดวกและมีควำมรวดเร็ว มีควำมประณี ตสวยงำม
เช่นกำรทำแผ่นวงจรพิมพ์ดว้ ยวิธีกำรซิลค์สรี น ที่มีควำมนิยมใช้ในกำรผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ในงำน
อุตสำหกรรมแบบหนึ่ง

