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        SMDهاي هاي هاي هاي     AVRبراي لحيم كاري براي لحيم كاري براي لحيم كاري براي لحيم كاري     ييييروش پيشنهادروش پيشنهادروش پيشنهادروش پيشنهاديك يك يك يك 

        

  اوژن كي نژاد: نويسنده 

  

در الزم است در اين روش در مرحله اول  .مي شود معرفي SMD هاي AVRروش ساده اي براي لحيم كاري  در اين مقاله،

يا روغن  بوسيله روغن لحيمدر ابتدا الزمه اين امر آن است كه  هك شوداليه اي از قلع قرار داده  ،محل قرار گرفتن قطعات

   .و فاقد ذرات براده و فلز باشدبايد حتما از جنس مرغوب  هدافتسا درومروغن لحيم . فلكس، سطح مورد نظر آغشته شود

  

  
        

تا پايه ها بصورت يكنواخت و بدون اتصال به يكديگر در محل خود  گرددمي محل پايه ها قلع اندود  SMDسپس بوسيله هويه 

  .حالت برجسته پيدا كنند
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  :شو داده مي شودشست كاوسم اباف آن رمحل قطعه و اط) مانند بنزين يا ايزوپروپيل الكل(بوسيله حالل مناسب در مرحله بعد، 

  

  
  

روي سطح برد كشيده مي شود تا سطح از  تبخير نشده، با فشار زياد حاللبوسيله ابرهاي اسفنجي و در حالتي كه هنوز سپس 

  .ذرات ريز پاك شودروغن لحيم و 

  

  
  

دادن پايه در محل خود با هويه و  مورد نظر در محل خود تنظيم مي شود و ابتدا يكي دو پايه آن از طريق فشار  ICدر مرحله بعد

قلع  كليه پايه ها به همين ترتيب روي، حيحصدر محل  IC از اطمينان از قرار گرفتن بعد. فرو رفتن در قلع موجود محكم مي شود

معموال اگر در مرحله اول كه يك يا دو پايه محكم مي  صحت تنظيم قطعه در اين مرحله بسيار مهم است و. فشار داده مي شوند

. تنظيم كرد مجددا از نو ار هعطق لحمنشده باشد، مي توان با قرار دادن هويه اتصال را باز كرد و  شود، تنظيم درستي انجام



3  

 
KnowledgPlus.ir 

استفاده كرد و يك لحيم كاري كوچك را براي هر پايه انجام  مبا قطر ك  براي محكم تر شدن پايه ها مي توان از قلعهمچنين 

احتماال دو پايه بصورت ناخواسته به  اگر. حالت مانند كاردك نقاشي بايد عمل كند و قلع را روي پايه پخش كند هويه در اين. داد

يك روش ديگر اين است كه چندين رشته سيم نازك به  .آن را بر طرف نمود توان هم بچسبند از طريق قلع كش مناسب مي

، جذب مجموعه روغن لحيم آغشته شود و با هويه به محل اتصال فشار داده شود كه در اينصورت قلع قرار گرفته بين دو پايه

  .صالي بر طرف مي شودرشته سيم ها مي شود و ات

  

  
  

و روغن لحيم موجود  حاللدر اين مرحله، خارج كردن مخلوط  از نكات مهم. شود ا تكرارمجدد شستشومراحل بايد بعد مرحله در 

براي اطمينان بيشتر از وجود هرگونه اتصالي . فوت كردن با شدت انجام شودفشار باد يا كه مي تواند از طريق  در زير قطعه است

تا اگر احتماال ارتباط و هدايتي بين پايه يك سوزن تيز مي تواند بين پايه هاي قطعه كشيده شود بين پايه هاي مجاور، و براده 

 SMD ميكروكنترلرهايكريستالي  معموال اشكاالتي كه در از كار افتادن اسيالتور. طريق برطرف شود هاي مجاور هست، از اين

براي حصول حداكثر ضريب اطمينان مي توان بعد از از عمل لحيم كاري،  .دقت در اين مرحله بر طرف مي شود با مي آيد، بوجود

  .درك راركترا  د از كشيدن سوزن بين پايه ها، مجددا شستشويكبار عمل شستشو را انجام داد و بع
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محل خود وجود دارد و  در تاقطع عون نيا نصبالزم به يادآوري است كه روش هاي ديگري با استفاده از ساير ابزارها براي 

  .مطرح شده است علق واستفاده از هويه  رايمذكور تنها بروش 

  

  )نقل مطالب با ذكر منبع آزاد است(


