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KRESLENIE DOSIEK S PLOŠNÝMI SPOJMI 

Normy platné pre kreslenie dosiek s plošnými spojmi 
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Dokumentácia na výrobu DPS 
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Otvory 
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Spájkovacie plôšky 

veľkosť spájkovacej plôšky závisí od priemeru otvoru a konštrukčnej triedy 

prednostne sa používajú kruhové plôšky čo možno najväčšieho priemeru,   

(minimálne rozmery vtedy, ak je treba veľké izolačné medzery) 

stredy otvorov - biele krúžky s Ǿ 0,4mm pre otvory s Ǿ <= 1,8mm  

                           biele krúžky s Ǿ 1 mm  pre väčšie otvory  

stredy otvorov možno označovať aj krížikom 

na veľkých plochách medi sa používa medzikružie  

d=0,8 až 1,6            d=0,8 až 1,0                           d=0,8 

D=d+1,9                  D=d+1,4                   D=d+1,05        D=d+0,7 
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Vodiče 

Pravidlá pre konštrukciu vodičov:  

hrúbka čiar sa volí podľa STN 01 3114, 

vodiče sa vedú rovnobežne so systémom základnej siete, 

majú byť čo najkratšie, 

kreslia sa ako priame, zaoblené alebo lomené pásiky, 

nemajú mať ostré ohyby a napájanie vodičov nemá byť v uhloch menších 

 ako 90°; ostré vonkajšie uhly môžu spôsobiť odlupovanie fólie,  
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Pravidlá pre konštrukciu vodičov:  

šírka vodičov a izolačných medzier má byť čo najväčšia, 

   prednostne sa volí obrazec s jednotnou šírkou plošných vodičov  

spájkovacie plôšky sa nemajú združovať - pri spájkovaní by sa mohli tvoriť 

mostíky, 

rovnaké medzery medzi dvomi spájkovacím i plôškami. 
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Pravidlá pre konštrukciu vodičov:  

 tvar spájkovacej plôšky má umožniť symetrickú 

výplň spájky  

 vodiče majú spájať požadované body čo najkratšou 

cestou, 

 nemajú sa používať vodiče rovnakej šírky ako šírka 

spájkovacej plôšky - spôsobilo by to odtok pájky. 

krajné vodiče majú byť umiestnené čo najďalej od 
vonkajšieho obrysu dosky,  

pri dvojstranných plošných spojoch je dobré 

rešpektovať plošnú vyváženosť oboch strán; je 

vhodné viesť vodiče na jednej strane kolmo na 

vodiče na druhej strane dosky plošného spoja. 
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Rozmery dosky PS sa značia kótami, súradnicovou sieťou pravouhlou alebo 

polárnou, príp. kombináciou uvedených spôsobov.  

Rozmery, obrysy a kontrolné body dosky plošného spoja 

Umiestnenie začiatku súradnicového systému pre pravouhlé súradnice:  
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Obrys dosky  

- vyznačený rohovými značkami (vnútornou alebo vonkajšou hranou)  

- pri zložitejších tvaroch viď obr.  

Zakladací bod - slúži na presné uloženie dosky 

PS pri jej výrobe.  

Umiestnenie: na stranu kontaktového pol'a, 

resp.na dlhšiu stranu dosky.  

Východiskový bod - určuje polohu obrazcov, otvorov a 

obrysu výslednej dosky. Všetky východiskové body by mali 

byť totožné. Najvhodnejšie je ho stotožniť s nulou 

pravouhlého súr. systému základnej siete.  

Umiestnenie: mimo obrysu výslednej dosky PS. 

Východiskový bod môže slúžiť súčasne aj ako zakladací bod.  
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Kontrolný bod (KB) - osový kríž alebo pravidelný 

obrazec (viď obr.) - kružnica s otvorom o 0,3 mm 

väčším ako d otvoru vyvŕtaného v kontrolnom bode. 

Polohu určuje osový kríž.  

Pravidlá pre umiestnenie kontrolných bodov: 

na predlohách a maticiach sa umiestňujú dva kontrolné body vnútri výslednej 

dosky PS, 

pri obojstranných doskách musia byť kontrolné body zrkadlovým obrazom, 

umiestnenie v priesečníku základnej siete s toleranciami podľa príslušnej 

konštrukčnej triedy, 

spojnice stredov KB musia byť totožné alebo rovnobežné s jednou z osí 

základnej siete, 

vzdialenosť stredov - tzv. kontrolná mierka, musí byť na predlohách a 

matriciach zakótovaná, 

kontrolný alebo spájkovací bod, ktorý leží na priesečníku základnej siete s 

nulovými toleranciami, je východiskovým bodom pre meranie. Kótovaný je 

pomocou KM.  
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Ak je jedna strana dosky PS kratšia ako 150 mm, pre mnohonásobné matrice 

sa používa osový kríž.  
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Predpisovanie povrchovej úpravy 
  

  Ak je potrebné pokovenie kontaktov pre tzv.priame konektory, musí 

byť v dokumentácii predpísané. Používajú sa nasledujúce materiály:  

 

nikel- používa sa ako medzivrstva hrúbky 5 až 10 μm, 

tvrdé striebro - ako konečný povlak i ako medzivrstva; 

doporučená hrúbka 5 až 10 μm, príp. až 20 μm; nehodí sa pre vysoké 

frekvencie, lebo v porovnaní s bežným galvanickým striebrom má asi 

polovičnú vodivosť; tvrdosť povlaku je 140 až 150 HV20,  

tvrdé zlato - ako konečný povlak; môže byť nanesené priamo na meď, no 

vhodnejšie je na medzivrstvu striebra alebo niklu; hrúbka bez medzivrstvy  

5 až 8 μm,s medzivrstvou  0,5 až 3 μm; tvrdosť povlaku 160 až 180 Hv20, 

ródium - ako konečný povlak; môže byť nanesené priamo na meď, no 

vhodnejšie je na medzivrstvu striebra alebo niklu; hrúbka 0,5 až 1 μm, 

tvrdosť povlaku 800 HV20. 

Predpísanie povrchovej úpravy sa predpisuje na výkrese výslednej dosky:  

             KONTAKTOVÉ POLE POKOVIŤ 10 μm Ni + 2 μm Au. 
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Technologické požiadavky:  

-  kontakty, ktoré chceme 

pokoviť, sa musia pripojiť  

na zberný vodič.  

Výkresy a predlohy dosiek plošných spojov.  

Kreslia sa vždy z pohľadu na vodivý obrazec zo strany spájkovania. Pri PS s 

obojstrannými vodičmi sa kreslia všetky výkresy a predlohy zo strany, na ktorej 

nie sú súčiastky (strana A) a strana, na ktorej sú súčiastky, je strana B.  
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Výkres výslednej dosky plošného spoja 

Určuje konečný vzhľad a vyhotovenie dosky. Je to "zostava", ktorá obsahuje 

všetky dôležité údaje potrebné na výrobu dosky PS alebo odkazy na dokumenty, 

v ktorých ich nájdeme. Výkres má obsahovať:  

 tvar dosky plošného spoja,  

 dôležité rozmery dosky,  

 druh plátovaného materiálu,  

 triedu presnosti dosky plošného spoja,  

 druh a hrúbku prípadnej povrchovej úpravy, 

 potrebný text, ktorý charakterizuje dosku,  

 tabuľku "Zoznam podkladov", ktorá obsahuje zoznam všetkých podkladov 

na výrobu dosky PS, 

 rezy a pokyny pre zostavenie jednotlivých vrstiev pri viacvrstvovej doske.  

POZNÁMKA: Pri výrobe jednoduchej dosky alebo pri výrobe malého počtu 

kusov sa môžu všetky potrebné údaje uviesť na výkrese výslednej dosky.  
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Výkres výslednej dosky 

plošného spoja 
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Výkres vodivého obrazca  

Obsahuje: 

kresbu vodivého obrazca, 

potrebné rozmery, 

označenie obrysu,  

kontrolnú mieru a kontrolné 

body,  

východiskový bod pre 

meranie, vyznačenie otvorov,  

označenie druhu a typu dosky, 

rámik pre výrobné číslo,  

názov podniku,  

popisové pole.  

Kreslí sa z priameho pohľadu na 

stranu spájkovania, pozitívnym 

spôsobom, t.j. miesta, kde má 

zostať meď, sú čierne. 
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Predloha vodivého obrazca  

Kreslí sa na materiál s malou rozťažnosťou (biely kladivkový papier vystužený 

hliníkovou fóliou, fólie z plastov (Astralon, Sicoprint).  

Kresba musí byť výrazná a ostrá - predloha pre výrobu matrice.  

Výkres a predloha kruhových otvorov 

Kreslí sa z pohľadu spojov. Obsahuje umiestnenie všetkých kruhových otvorov, 

ich počty a legendu, východiskové, resp. zakladacie body, obrys dosky a 

popisové pole.  

Výkres sa nekreslí, ak sa vŕtací predpis zhotoví počítačom.  

Výkres a predloha nespájkovacej masky 

Kreslí sa negatívne. Obsahuje negatívny obraz nespájkovacej vrstvy , kontrolnú 

mieru, vyznačenie obrysu, označenie dosky a predlohy.  

Požadovaná presnosť ± 0,1 mm. Plochy, ktoré nemajú byť zakryté, musia byť 

na predlohe nakreslené väčšie o 0,6mm pre l. a II. konštr. Triedu, o 0,5mm pre 

III.triedu a 0,45mm pre IV.triedu. 

Výkres ochrannej masky 

Ochranná maska chráni plošný spoj pred účinkami okolitého prostredia. Nanáša 

sa sieťotlačou. 
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Výkres nespájkovacej 

masky 

Výkres ochrannej 

masky 
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Výkres a predloha potlače 

 

Kreslí sa dvojako:  

 ak sa robí zo strany súčiastok 

odleptaním, symboly sa kreslia priamo 

na predlohu vodivého obrazca a 

osobitná predloha pre potlač sa 

nekreslí,  

 použitie potlače.  

 

Potlač sa robí sieťotlačou. 

Požadovaná presnosť kresby po 

zmenšení je ± 0,3 mm, minimálna 

vzdialenosť medzi značkou potlače a 

okrajom otvoru je 0,5 mm a okrajom 

dosky 2,5 mm.  
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Dokumentácia na výrobu plošných spojov vo výpočtovej 

technike 

V zásade platia tie isté pravidlá ako pre dokumentáciu v slaboprúdovej 

elektrotechnike s určitými rozdielmi. 

Rozdiely: 

6 konštrukčných tried - podľa hustoty plošných prvkov,  

sieť sa kreslí podľa STN 350911 a IEC 97-1970, 

v triede I a II nie je dovolené viesť plošné vodiče pomedzi dva spájkovacie 

body. 

Konštrukčné triedy 
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Otvory a spájkovacie plôšky 
 

Štandardné:  

     nepokovené: volia sa podľa hrúbky prívodov súčiastok  

                           0,4;  0,5;  0,6;  0,8;  0,9;  1,0;  1,3;  1,6 mm;  

                           voliť minimálny počet druhov (max 7 na jednej doske) 

     pokovené: priemer po pokovení  

                       0,7; 0,8; 0,9;.1,0; 0,3;1,6; 1,8; 2,0 mm ; 

                       otvory sú ohraničené spájkovacími plôškami z oboch strán dosky; 

                       priemer otvoru nesmie byt' menší ako polovica hrúbky dosky PS; 

                       výhodné je pokoviť všetky otvory - lacnejšie; 

                       tolerancie medzi otvorom a súčiastkou –0,25 až 0,71 mm. 

 

Špeciálne: 

     - ak je tolerancia < 0,71 mm; 

     - priemer otvoru je > 6,4 mm.  
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Vodiče 

 
 sústava čiar s jednotnou šírkou vodičov,  

 vnútorné obrazce viacvrstvových dosiek, ak sa používajú na tienenie a 

napájanie - sústava jednotnej šírky izolačných medzier,  

 rovnomerné rozloženie plôch medi po celej doske, rozdiel max. 25% z 

najväčšej plochy (na jednej strane i medzi stranami),  

 obrys izolačnej plôšky na vnútorných vrstvách v mieste prechodov medzi 

vonkajšími vrstvami má byt' o 1,2 mm väčší ako priemer otvoru,  

 vzdialenosť vodiča od okraja je min. 2,5 mm  

 pri spájkovaní vlnou by mala byť väčšina vodičov v smere spájkovania; 

priečne vodiče obmedziť na minimum; to neplatí, ak sa používa 

nespájkovacia maska alebo povrchová montáž súčiastok,  

 veľké plochy medi, ostré uhly - nebezpečenstvo vytvárania mostíkov,  

 odpor vodičov a ich tepelné namáhanie podľa veľkosti prúdu; prúdové 

zaťaženie vodičov na vnútorných doskách je menšie (cca o 15%).  

Výkres výslednej dosky plošného spoja  
 

Platia tie isté zásady ako pri predchádzajúcich.  
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Povrchová úprava  
 

Spájkovací lak - chráni medené plochy 1 a 2-vrstvových dosiek s PS bez 

pokovených otvorov a zabezpečuje dlhodobú spájkovatel'nost' dosky.Hrúbka 

povlaku je 50 μm.  

Zliatina cínu a olova - zlepšenie spájkovateľnosti a dlhodobá ochrana 

medených plôch na plátovanom materiály SEC pred nepriamymi· vplyvmi 

prostredia. Hrúbka povlaku 8 μm. Príklad predpisovania:  

                          DOSKU POKOVIŤ Cu/Sn Pb8. 

Cínový rezist - zlepšenie spájkovatel'nosti vodivých plôch na plátovanom 

materiály SEB. Hrúbka povlaku min.8 μm. Príklad·predpisovania:  

                          DOSKU POKOVIŤ Cu/Sn8 .  

Tvrdé zlato - platí ako minule.  

Ďalšie odlišnosti  
- Kontrolné miery sa udávajú s väčšou presnosťou,napr. KM 185,00, 

- Potlač: minimálna výška písmen a číslic pri strojovom kreslení 2,5 mm, pri 

ručnom 3 mm, 

- Minimálna vzdialenosť potlače od okraja ~5 mm, 

- Prechod spojov medzi vrstvami - skúšanie izolácie vzhľadom na susedné 

vodiče.  
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Uloženie súčiastok na doskách plošných spojov 
 

Spôsob uloženie súčiastok udáva ON 340449.  

Medzi súčiastkou a vodivým povrchom dosky PS musí byť min. vzdialenosť 

podľa STN 34 0130 - Predpisy pre povrchové cesty a vzdušné vzdialenosti a 

STN 36 7000 - Elektronické oznamovacie sieťové prístroje - Bezpečnostné 

ustanovenia. 

Umiestnenie súčiastok:  

 priamo, s tvarovanými vývodmi,  

 cez podložku (tepelné namáhanie),  

 súčiastky s drôtovými vývodmi:  

                            - pozdĺžna os rovnobežná s rovinou dosky PS (prednostne),  

  - kolmo,  

 na zvýšenie mechanickej pevnosti - mech. prídržné súčiastky (objímky, 

 strmene).  

Tvarovanie vývodov súčiastok (ak výrobca neudáva inak):  

 pri priemere vývodov do 0,5 mm   R = O,75mm  

 pri priemere vývodov od 0,6 do 1,0 mm  R = 1,00mm  

 pri priemere ,vývodov do 1,0 do 2,0 mm  R = 3 až 4 mm.  

Polovodičové súčiastky nesmú ležať priamo na3 doske PS.  

Skracovanie vývodov:  - kremíkové - L = 4 mm  

   - germániové - L = 6 mm.  
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Dosadanie súčiastky na dosku 

plošného spoja  

Umiestnenie polovodičovej 

súčiastky na dosku 

plošného spoja  
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Prispájkovanie pevných prepojovacích vodičov na 

dosku plošného spoja  

Prispájkovanie prívodného lankového vodiča na 

dosku plošného spoja  
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 Súčiastky pre SMT majú podstatne menšie rozmery než klasické, preto sú 

kladené vyššie požiadavky na kvalitu a presnosť kresby.  

 Kresba spojov sa umiestňuje do rastra 1,27 mm. DPS sa navrhujú 

prednostne ako jednostranné, bez pokovených dier.  

 Pred začiatkom návrhu je nutné presne vedieť, ktoré súčiastky budú pri 

montáži použité - nie je možná dodatočná zámena púzdier, ani prihnutie 

vývodov súčiastok.  

 Pri ručnom kreslení DPS je rovnaký postup ako pri klasickom návrhu - 

predloha sa kreslí na špeciálny materiál s malou tepelnou rozťažnosťou, 

kreslíme zo strany spojov vo zväčšenom merítku, matrica sa zhotoví 

odfotografovaním predlohy.  

Návrh dosiek s plošnými spojmi (DPS) pre technológiu povrchovej 

montáže súčiastok (SMT - Surface Mount Technology)  
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Počítačový návrh DPS:  

 Program na základe schémy zapojenia sám navrhne prepojenie súčiastok na 

plošnom spoji - autorouter; najlepšie výsledky sa dosiahnu kombináciou 

ručného a počítačového návrhu prepojenia.  

 Knižnica puzdier súčiastok - možnosť jej doplnenia užívateľom.  

 Na základe predlohy program vytvorí súbor pre fotoploter (obyčajne vo 

formáte GERBER), fotoploter podľa neho nakreslí matricu priamo na film.  

 Je nutná konzultácia s výrobcom DPS  

         - ohľadom veľkosti plôch a čiar (aby sa veľké plochy a hrubé čiary 

        nekreslili viacnásobne tenkými čiarami - kreslenie s emuláciou), 

         -  použitej technológie osadzovania, 

         -  spájkovania, 

         -  oživovania a testovania.  
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Zásady pre návrh DPS pre SMT 

 Pri osadzovaní automatom treba súčiastky rozmiestniť tak, aby sa 

osadzovacia hlava dostala na potrebné miesto a aby nerobila zbytočné 

pohyby (lacnejšia a rýchlejšia výroba, dlhšia životnosť automatu).  

 Pri obojstranných DPS sa majú súčiastky, ktoré treba osadiť ručne, umiestniť 

na jednu stranu dosky.  

 Súčiastky sa na DPS pri osadzovaní lepia – je vhodné použiť slepú plôšku 

alebo nespájkovaciu masku (menej lepidla, neznečistí spoje).  
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Rozdiely vo veľkosti spájkovacích plôšok (SP)  

 Pri spájkovaní vlnou - nanášanie cínu zvonku, je potrebná väčšia plocha 

presahujúca obrys súčiastky (a),  

 Pri spájkovaní pretavením (reflow) - cín je vopred nanesený na DPS, 

súčiastka sa po SP pohybuje a snaží sa zaujať termodynamický stav s čo 

najnižšou povrchovou energiou; preto má byť plocha SP rovnako veľká a 

dobre spájkovateľná; vtedy sa súčiastka sama vyrovná (b). 

 Prívod k SP má byť podstatne užší, ako samotná SP. 

 Pre pripojenie testovacích hrotov treba vytvoriť zvláštne meracie body v rastri 

2,54 mm, najlepšie všetky na jednej strane DPS. 
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Pri umiestňovaní súčiastok na DPS platia okrem zásad pre 

správnu elektrickú funkciu aj ďalšie zásady: 

 pri spájkovaní pretavením nezáleží na orientácii súčiastok, obmedzenia sa 

týkajú len vzdialenosti SP a súčiastok,  

 pri spájkovaní vlnou sú doporučené vzdialenosti medzi súčiastkami väčšie 

(kvôli možným skratom a zatieneniu),  

 pri prechode súčiastok vlnou dochádza na konci fotoprintu k vzniku mostíkov 

- nutná záchytná slepá plôška, 

 je doporučená jednotná orientácia puzdier polovodičových súčiastok na DPS 

(zmenšenie chýb pri ručnom a zvýšenie rýchlosti pri strojovom osadzovaní).  

Doporučené vzdialenosti medzi I0 pri spájkovaní a záchytné plôšky  
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34 

Kresba a umiestnenie vodičov na DSP 

 Používa sa raster 1,27 mm, pre jednoduchšie schémy - 2,54 mm.  

 Je tendencia zmenšovať šírku spoja pod 0,15 mm (6 mills - 1 mil = 1/1000 

palca = 0,0254 mm),  

 Z hľadiska spoľahlivosti a prijateľnej ceny sa používajú čiary a medzery do 

minimálne 0,2 mm (8 mils), špeciálne aditívne technológie umožňujú aj 

menšie rozmery. 

 Pokovené diery sa používajú len pokiaľ je to nevyhnutné (zvyšujú cenu a 

znižujú spoľahlivosť DPS), ich priemer je od 0,3 mm vyššie. 
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Prepojenia SP sa robia tenkými 

prívodmi (ináč sa hromadí pájka a 

pri ohybe môže prepoj prasknúť, 

resp. dôjsť k posunutiu súčiastky pri 

pretavení. Pri spájkovaní dochádza 

k nadmernému ohrevu súčiastky. 

Nespájkovacia maska - otvor max. o 0,3 mm väčší než spájkovacia plôška.  

Nanášanie masky sieťotlačou alebo fotocestou. 

Fotocesta sa používa aj pri vedení vodičov medzi SP (menšia pravdepodobnosť 

skratov).  
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Výroba DPS pre SMT  

 Pri výrobe DPS pre SMT sa používajú podobné materiály ako pri výrobe 

klasických DPS. Musia mať menšiu teplotnú rozťažnosť, aby pri spájkovaní 

nedošlo k praskaniu súčiastok.  

 Hrúbka fólie: štandardne 17 a 35 μm, tenké fólie 5 a 8 μm, robustné DPS pre 

automobilový priemysel 70 μm.  

 Cena samotnej dosky = 50 % ceny osadenej DPS -> dôraz na jej kvalitu. 

Materiály s kovovým jadrom - možnosť využiť strednú fóliu ako chladič.  
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Technológie výroby DPS pre SMT 

 Subtraktívna (90% svetovej produkcie).  

 Aditívna - menej častá, meď sa nanáša chemicky na dosku s vyvŕtanými 

otvormi, dajú sa vyrobiť spoje 0,1 až 0,07 mm.  

 Drôtové spoje - pre veľkú hustotu montáže (MULTIWIRE); prepojenia 

vodičom hrúbky 60 μm v rastri 300 μm (veľmi drahá technológia, vojenské 

aplikácie).  
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Programy pre návrh DPS 

(pADs, Eagle, ORCAD, Mentor Graphics, ... ) umožňujú nakreslenie schémy, 

návrh DPS, analógovú (pspice) a číslicovú simuláciu, teplotnú analýzu, analýzu 

presluchov, autorouter, podpora všetkých výrobných procesov CAM, tvorbu 

zákazníckych I0, testovacích programov, ...   


