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Představení

 Naše společnost byla založena v roce 

2013 v Plzni a zaměřuje se na vývoj IoT 

řešení

 Zabýváme se návrhem a vývojem 

embedded elektroniky, zejména IoT 

bateriových zařízení

 Naše společnost je také jako jedna z 

mála v České republice design 

partnerem společnosti Microchip

 Distributor elektronických součástek pro 

průmyslovou výrobu

 SOS electronic je součástí silného německého 

holdingu Conrad Electronic a autorizovaným 

distrubtorem senzoriky společnosti Sensirion

 Děkujeme za podporu IoT workshopu 

zvýhodněnými cenami součástek a vybavení



1. Harmonogram projektu

IoT SensorTeorie k výrobě SPSE-WS01-TEMP

Teorie (středa 12. 2. 2020) Praxe osazení (středa 11. 3. 2020) Programování (středa 18. 3. 2020)



1. Vývoj elektroniky

Zakázkový vývoj elektroniky

Doplňující materiály naleznete na: https://tdata.cz/workshop



1. Obecný postup vývoje

 Definice klienta

 Dokument 
specifikace 
požadavků

 Původní 
dokumentace

Zadání Koncept
Volba 

komponentů PoC
Návrh 

schéma
Návrh 
PCB

Výrobní 
data

 Blokové 
schéma řešení

 Určení 
klíčových prvků

 Definice všech 
sběrnic, 

rozhraní, zdrojů 
napájení, atd.

 Vytvoření 
seznamu 
základních 
zvolených 
komponentů

 IC, konektory 
polovodiče, 
atd.

 Tvorba 
prototypů 
případně PoC

 Použití 
vývojových 
platforem

 Tvorba 
jednoduchých 
2 vrstvých PCB 
pro PoC

 Navrhneme 
elektrotechnick
é schéma řešení

 Kontrolní 
procesy

 Dokumentace 
(včetně BOM 
listu)

 Navrhneme 
design PCB

 Kontrolní 
procesy

 Dokumentace

 Příprava dat pro 
odeslání do 
výroby PCB

 Dokumentace



1.1 Potřeba, myšlenka

 Návrh kostry řešení na základě prvotní definice 

požadavku 

 Vytvoříme blokové schéma řešení

 Určíme sběrnice, vstupy, atd.

 V tuto chvíli máme ověřeno: kompatibilita 

komponent, sběrnice, zapojení sběrnic, fyzické 

rozměry, …

 Určíme postup vývoje elektroniky projektu

 Rapid protyping

 3D tisk – vytištěný pcb model, krabička, panel..

 Testování klíčových obovdů - nepájivé pole, 
prototypové pcb, …

 Bude potřeba PoC ?



1.2 Výběr klíčových komponent

Na co si dát tedy pozor:

 Zvolte si max. dva až tři výrobce hlavních komponent

 Velikost součástek – malé ale správně dimenzované

 Minimalizujte počet typů součástek, nejlépe bez TH

 Volte i podle teploty prostředí při provozu

 Pozor na cenu konektorů a krabiček

Co výběr komponent hlavně ovlivňuje:

 Cenu řešení

 Velikost PCB

 Stabilitu a kvalitu obvodů



1.3 Vytvoříme elektrotechnické schéma

 Připravte si knihovnu zvolených 
součástek

 Footprint

 Nejlépe vlastní, cizí alespoň 
ověřím

 Obsahuje nejméně 5 vrstev

 Foot layout není pin layout

 Schematická značka

 Zleva doprava nebo dle pinoutu
součástky

 Obsahuje nejméně 3 vrstvy

 Referenční zapojení dle výrobce 
součástky

 Jako inspirace nebo k 
prototypování

 Finální design obvodu může 
vypadat jinak

 Názvy sítí

 Určete si a vždy dodržujte názvy 
sítí

 Napájecí, VF, datové…

 Provádějte kontrolu 
nepřipojených sítí (ERC)

 Testovací a pájecí body

 SMD nebo header pin

 Napájení větších bloků oddělte 
SP nebo 0 odporem

 Na datové linky přidejte header

 Nezapomeňte na GND

 Montážní díra, je také součástka ve 
schématu



1.4 Design – Vlastní layout desky

 Nejdříve vrstvy

 Nastavím routovací pravidla (DRC)

 Vytvořím obrys desky

 Rozmístím konektory a jiné montážní prvky s vazbou na krabičku

 Rozmístění součástek

 Dle schématu a určení

 Co nejkratší předpokládané cesty

 Dopředu přemýšlím nad signálem součástky

 Umisťujte součástky do horní vrstvy



1.5 Routování

 Autorouter?

 Nastavím si viditelné vrstvy pro routing

 správná šíře vodiče v celé délce signálu

 nedělat pravé ani ostré úhly

 Křížení sběrnic a signálů – crosstalk

 Když to jde, držte signály dál od sebe

 Routujte pouze v signálových vrstvách

 Šíře a počet prokovů v signálech

 Berte ohled na distribuci tepla (chladiče, 
moduly, thermaly u padů)

 pozor na létající ostrovy



1.6 Generování výrobních dat

 Ověřte si design papírovým modelem

 Dle zadání výrobce plošných spojů

 Příprava dat pro šablonu

 Gerber Viewer



2. Výroba elektroniky

Technologie ruční výroby prototypů



2.1 Techniky pájení 

 Techniky pájení

 Ručně - páječkou

 Ručně – „horkovzduchem“

 Strojně – pecí, vlnou, selektivní vlnou, laserem

 Používáme olovnaté a bezolovnaté pájky, 

 Tyčové pájky, trubičkové, drátové (stroje), laserem



2.2 Tavidla

 Cílem je zabránit nebo odstranit oxidaci

 Kalafuna (z pryskyřice) 

 Nízký bod varu

 Dříve se kalafuna rozpouštěla v lihu nebo acetonu

 Dnes se používají technická tavidla

 Na bázi kalafuny nebo plně syntetická

 Oplachová / bez oplachová

 Pro ruční pájení

 V tubě nebo součástí trubičkové pájky– aplikace na kontakt

 Ruční pájení malých konektorů, opravy xFN nebo BGA

 Pro automatické postupy

 Hlavně pájení vlnou – tekutá tavidla



2.3 Pastování

 Nejprve vyndáme pastu z lednice

 Příprava desky pro pastování

 Kontrola čistoty šablony

 Důkladné promíchání pasty

 Fixace šablony a nanesení pasty

 Stěrkování pasty

 Úhel 45 stupňů,

 Lehký přítlak aby stěrka nezanechávala pastu 

ale aby zároveň nebyla pasta protlačena pod 

šablonu



2.4 Osazení

 Ruční – prototypová výroba

 Pinzeta

 volba vhodné pinzety

 pozor na esd

 Ruční manipulátory

 Osazení až 2000 ks/h

 Automatické

 Osazovací stroje

 SMD i TH, ale TH je výrazně dražší



2.4 Pájení v peci

 Různé druhy (vakuové, řízená atmosféra, atd.)

 Statická / průběžná pec

 Teplotní křivka

 Čas chladnutí s ohledem na velikost prvků na desce

 Opravíme slité kontakty

 Kontrola proměřením



2.5 Čištění / oplach

 Automatické mycí stroje nebo stolní pro ruční postup

 Přibližně stejný proces pro obě možnosti:

 Saponát na 40°C, oplach vlažnou vodou, oplach DI 

vodou, sušení v peci

 Někdy se přidávají antikorozivní prostředky



2.6 Bezpečnost práce a prostředí

 Větraná místnost, bezpečné uložení chemie, …

 Pracovní podložka, odsavače výparů, …

 ESD ochrana



3. Architektura

Architektura, schéma, výroba HW



3. Architektura sensoru

M.2 Komunikační karta LoRa WAN 

I2C Sensor teploty, vlhkosti ( Sensirion SHTC3) 

Microchip SAM L11 LowPower MCU

Debug serial UART interface Uživatelské tlačítko (pro různé akce ve FW)

ARM Cortex programovací rozhraní

Uživatelská LED, 3 LED stav napájení

Sledování stavu baterie (batt. gauge)

Konektor pro připojení baterie

Tlačítko pro reset MCU

I2C Header pro možnost debug sběrnice



3. Architektura: LoRa a portál



Děkujeme za pozornost
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