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NYOMT ATOTT HUZALOZÁS

nek ellenorzéseszempontjábólegyaránt igen lényegesek,
mert segítségükkelkimutatható az anyag vízfelvétele,
ion- és egyébszennyezodésekrevaló hajlamossága, mely
szennyezodésekrendszeresen elofordulhatnak a nyomtatott huzalozású kártyák gyártása és kezelése során.
A vizsgálatot rendszerint meghatározott idotartamú
nedvesség- és homérsékletigénybevételi ciklus után
végzik oly módon, hogy az áramköri rajzolat két vezetoje. (kétoldalas és többréteges kártyáknál két vezetoréteg) között a szigetelésiellenállást mérik. Az igénybevétel alatt 00. "polarizáló" feszültséget, rendszerint
100 V váltakozófeszültséget kapcsolnak a vezetokre
és az ellenállásméréstközvetlenül az igénybevételután
végzik el. 0,025 mm távolságra fekvo vezetok között
mérheto jellemzo szigetelési ellenállásérték 1000MQ.
A tervezésés a gyártás során a kis szigetelésiellenállásértékek elkerüléséretöbbek között az alábbi szempontokra célszeru ügyelni:

által tárolható elektrosztatikus energiára, vagyis a
szigetelöanyag energiatároló képességére jellemzö adat.
A disszipációs tényezo a dielektromos áramkör helyettesitö kapcsolásában szereplö soros ellenállás és soros
kapacitiv reaktancia hányadosaként definiálható. Ezek
1.13. táblázat. Különbözo feszültségekhez tartozó vezetotávolságok[8]
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1. a vezetok legalább 2,5 mm távolságra legyenek a
kártya széleitol;
2. a kártya méretrevágását lehetoleg forgácsolással
(marással vagy furészelésseI)és ne nyirással (ollóval) végezzék;
3. törekedni kell a kezelésés gyártás során a szennyezödésekelkerülésére;
4. célszerua kártyán védöbevonatok alkalmazása.
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Dielektromos szilárdság. A tapasztalat szerint e
tulajdonság
amelyet átütési szilárdságnak is nevez-

-

nek - csupán a levegö suruségétol és a vezetok közötti
távolságtól függ, és nincs kapcsolatban az anyag
nedvességtartalmával vagy dielektromos állandójával,
ill. a vezetok felületi kikészítésének minoségéveI. A tervezö mérnök feladata annak a feszültségnek a figyelembevétele, amely a vezetösávok közötti légközben átütést
okozhat. A MIL-STD-275 amerikai katonai szabványból átvett 1.13. táblázat használható eszempontból
tervezési útmutatóként. E táblázatból kitunik, hogy a
magasság növekedéséveI a levego szigetelési tulajdonságai csökkennek (ennek oka, hogy könnyebben lép het fel
ionizáció), és ennek megfeleloen nagyobb légközök
szükségesek. Ezen felül a nagy magasságokra való
tervezésnél a készülék nyomás alá helyezéséröl, vagy a
huzalozás védöbevonatáról, ill. beágyazásáról is szükséges gondoskodni (a többréteges huzalozáshoz hasonló
módon). Az 1.13. táblázat 400 Hz-nél nagyobb frekvenciájú váltakozóáram esetén nem érvényes.
Dielektromos állalídó és veszteségi tényezo. Valamely
szigeteloanyag dielektromos álIandóján azoknak a
kapacitás oknak a hányadosát értjük, melyek egy meghatározott elektródarendszer által alkotott kondenzátoron mérhetök akkor, ha az meto anyag vagy pedig a
levego alkotja e kondenzátor dielektrikumát. Más meghatározás szerint a dielektromos állandó a szilárd anyag
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az értékek különösennagyfrekvenciásalkalmazás esetén
fontosak, mert a nyomtatott huzalozású tápvonal
impedanciája a frekvenciával arányos, a legtöbb
ismert kártyaanyagtipus dielektromos állandója pedig a
frekvencia növekedéséveI csökken. Az 1.2. és 1.3.
táblázatban a merev, ill. hajlékony anyagok vonatkozó
adatai megtalálhatók. Olyan kisebb értékekre, mint
amelyek általábfln a nyomtatott huzalozás anyagainál
elöfordulnak, a disszipációs tényezo gyakorlatilag
azonosnak tekinthetö a teljesitménytényezövel.Ajósági
vagy Q tényezo, meIy a disszipációs tényezo értékének
reciproka, egyes esetekben ugyancsak használatos a
szigetelöanyagok jellemzésére. Ha a dielektrikum
.

teljesitményveszteségeit csökkenteni kivánjuk, a veszte-

ségi tényezönek kis értékunek kell lennie, mert a dielektrikumban fellépó átlagos teljesítmény a veszteségi
tényezöveI arányos. A fenti jellemzök közötti összefüggést megadó egyenlet:
e"=Er tga,
ahol er a dielektromos állandó;
E" a veszteségi tényezö;
tga a veszteségi szög vagy disszipációs tényezo.

