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קריטריונים מספק אינו זה תקן אלקטרוניות. להרכבות קבלה איכות דרישות של חזותי אוסף הינו זה תקן היקף 1.1
חתך. להערכת

האלקטרוניים ההרכבה תקני היסטורית, מבחינה ואלקטרוניות. חשמליות הרכבות ליצרן קבלה דרישות מציג זה מסמך
להשתמש ניתן זה, שבמסמך והמלצות דרישות של יותר מושלמת להבנה יותר. מקיפות וטכניקות הדרכה עקרונות כוללים

.IPC J-STD-001 ו- IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 עם בשילוב

של שינוי או תיקון/עיבוד לאשר נועדו לא ואף הרכבה פעולות לביצוע תהליכים להגדיר נועדו לא זה בתקן הקריטריונים
ליפוף של והתיאור רכיבים, בהדבקת שימוש מרמז/מאשר/דורש אינו רכיבים להדבקת קריטריונים קיום למשל, לקוח. מוצר

השעון. בכיוון ילופפו הרגליות/חוטים שכל מרמז/מאשר/דורש אינו למסוף מסביב השעון בכיוון רגלית

ליישמן. וכיצד המסמך של היישימות הדרישות את להכיר צריכים זה בתקן המשתמשים

סקירה לשקול צריך הארגון זמינה, אינה האובייקטיבית שהראיה היכן להישמר. צריכה הידע להוכחת אובייקטיבית ראיה
כהלכה. מובנים חזותיים קבלה שקריטריוני לקבוע כדי העובדים מיומנויות של תקופתית

עבודה ומיומנויות מכאני טיפול דרישות המגדירים IPC J-STD-001 שב- להיקף מחוץ קריטריונים יש IPC-A-610 ל-
קשורים. מסמכים של סיכום מהווה 1-1 טבלה אחרות.

קשורים מסמכים של סיכום 1-1 טבלה
המסמך מספרמטרת הגדרהמפרט

תכנון (סדרה)תקן IPC-2220
IPC-7351

IPC-CM-770

ג) ו- ב א, (קבוצות מורכבויות של קבוצות 3 המשקפות תכנון דרישות
בתהליך נוספים צעדים יותר, גדולה צפיפות עדינות, גיאומטריות המציינות

המוצר. ייצור
ערום כרטיס לתכנן לסייע שנועדו ורכיבים הרכבה לתהליכי מנחים קווים

של מוליכים במשטחים מתרכז הערום הכרטיס שבהם בתהליכים והרכבה
שטח פני על הרכבות בעקרונות מתרכזת וההרכבה שטח פני על הרכבות
והתיעוד. התכנון בתהליך כלל, בדרך קדחים, דרך חודרים רכיבים ומשלב

למעגלים דרישות
מודפסים

( (סדרה IPC-6010
IPC-A-600

אחרים וסוגים גמיש קשיח גמיש, קשיחים, למעגלים וקבלה דרישות מסמך
המצע. של

המוצר מסמכי
הסופי

IPC-D-325על-ידי מתוכנן הסופי המוצר לדרישות אופייני ערום כרטיס המתאר תיעוד
יכולים אינם או, יכולים, פרטים הסופי. המוצר של הרכבה דרישות או הלקוח

העדפת כמו עבודה, מיומנות מפרטי או תעשייתיות, ייצור לדרישות להתייחס
פנימיים. מפרטים דרישות או לקוח

המוצר תקן
הסופי

J-STD-001קבלה מאפייני מתארות ואלקטרוניות, חשמליות מולחמות להרכבות דרישות
תדירות בחינה) (שיטות הערכה שיטות גם כמו סופי, מוצר של מינימאליים

תהליך. לבקרת דרישות של יישום ויכולת הבחינה
קבלה ההרכבהIPC-A-610תקן ו/או הכרטיס של שונים מאפיינים ומפרש המתאר חזותי מסמך

המינימאלי המתקבל המאפיין של הרצויים למצבים וקשורה כמתאימה
מגבול יציאה של שונים מצבים ומשקף הסופי המוצר של ביצוע רמת המראה

בפעולה לצורך ושיפוט להערכה שיסייעו פגם) או תהליך, (מציין הבקרה
מתקנת.

הדרכה תוכניות
(אופציונאלי)

יישום, וטכניקות נהלים תהליכי ולמידת ללימוד מתועדות הדרכה דרישות
דרישות או קבלה, תקני הסופיים, מהמפרטים אחד כל של קבלה דרישות

הלקוח. תיעוד של מפורטות
ועיבוד הרכיב,IPC-7711/7721תיקון מקום ושינוי הסרה קונפורמי, ציפוי להשלמת נהלים המספק תיעוד

מצופים. וקדחים מוליכים המודפס, המעגל מצע תיקון הגנה, מסכת תיקון

אלקטרוניות הרכבות של קבלה 1

(המשך) הקדמה
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