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Elektronikas projektu izstrāde

• Kā pierakstīt 
ideju?

• Kā pārbaudīt 
ideju?

• Kā realizēt 

ideju?



Shēmu zīmēšana

• Maksas un bezmaksas rīki

• Lokāli instalējamas programmas un tiešsaistes 

Tīmekļa bāzēti risinājumi

• Būtiski raksturlielumi

– plaša elementu bibliotēka

– savietojamība ar simulācijas un iespiesto plašu 
projektēšanas rīkiem

– kļūdu detektēšana un ziņošana

• Demo (CadSoft Eagle):
– http://www.youtube.com/watch?v=gdNNWRMSLXo (0:00 – 6:00)



Shēmu simulēšana

• Arī gan maksas, gan bezmaksas rīki
– analogajām shēmām

– ciparu shēmām

– jauktajām shēmām

• Shēmas darbība simulatorā ļauj spriest par 
potenciālo shēmas darbību reālajā dzīvē

• Bezproblēmu darbība simulatorā negarantē
bezproblēmu darbību reālajā dzīvē!

• Demo (LTspice):
– http://www.youtube.com/watch?v=eyioxoNIljY



Iespiesto plašu projektēšana

• Arī gan maksas, gan bezmaksas rīki

• Vairāki slāņi ar celiņiem

• Celiņu trasēšana

• Nosacījumi specifiskiem ģeometriskajiem 

izmēriem

• Elementu korpusu bibliotēka

• Iespēja veidot un pievienot savus elementus

• Demo (CadSoft Eagle):
– http://www.youtube.com/watch?v=gdNNWRMSLXo (6:00 – 8:46)



Maketplates

• Iespiesto plašu aizvietotājs ātras 

prototipēšanas darbiem

– gatavi urbumi (holes)

– gatavi kontaktlaukumi (pads) vai pat veseli celiņi



Lodalvas un kušņi

alvas/svina 
sakausējums 1mm

alvas/svina 
sakausējums 3mm

kolofonijs
lodēšanas pasta



Lodēšanas piederumi

• Lodāmuri

• Izlodēšanas 

palīgierīces

alvas atsūcējs adatas izvadu atbrīvošanai

mazais (25W) lielais (100W) lodēšanas stacija



Iespiesto plašu izgatavošana I

• Materiāls

– ar vara foliju pārklāts tekstolīts

– augstām frekvencēm - keramiska pamatne

– automotive pielietojumiem – lokana plastmasa



Iespiesto plašu izgatavošana II

• Celiņu zīmējuma pārnešana

– manuāli (ar roku)

– ar izdruku no lāzerprintera un gludekli

– ar gaismjutīgu materiālu (photoresist)

– mehāniski (ar CNC darbgaldu)



Iespiesto plašu izgatavošana III

• Kodināšana

– dzelzs hlorīda šķīdums

– skābes šķīdums

– elektrolīze

• Ir jāuzmanās ar

– temperatūru

– šķīduma koncentrāciju



Iespiesto plašu izgatavošana IV

• Pēcapstrāde

– caurumiņu urbšana

– alvošana

– lakošana (mask)

• Demo:

– http://www.youtube.com/watch?v=mv7Y0A9YeUc



Piezīmes uz tāfeles


