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KOMPUTERISASI ALAT GAMBAR SKEMA ELEKTRONIK PERMUKAAN PCB (TAHAP I)

AbdulHafid,A. Pinitoyo,DemonH.,KussigitS., Paidjo,RiswanDj., M.Natsir,DedyH., EdyKaryanta,EdyS.

ABSTRAK

KOMPUTERISASI ALAT GAMBAR SKEMA ELEKTRONIK PERMUKAAN PCB (Tahap I).
Sebagai upaya meningkatkan kemampuan alat mesin celup PCB yang telah diperoleh sebelumnya,
pembuatan gambar dengan bantuan komputer sangat bermanfaat untuk meningkatkan basil produk yang
berkualitas dengan ketelitian yang tinggi. Penggunaan alat gambar ini adalah sebagai kerja awal
pembentukan gambar pacta permukaan PCB. Diawali dengan membuat gambar rangkaian elektronik
dengan bantuan software PROTEL. Plotter jenis datar dimana papan PCB dapat diletakkan di-atasnya
dipergunakan untuk mencetak basil gambar yang telah dibuat. Agar gambar tersebut dapat diproses lebih
lanjut pacta mesin celup PCB maka tinta plotter disesuaikan clan dipilih dari jenis water proof Plotter
yang semula digunakan untuk mencetak gambar pacta kertas gambar dimodifikasi sistem penyangganya
sedemikian rupa hingga dapat dipergunakan untuk pembuatan gambar pactapapan PCB.

ABSTRACT

COMPUTERIZATION OF THE ELECTRONIC SCHEME DRAWING EQUIPMENT ON
PRINTED-CIRCUIT- BOARD (PCB) SURFACE (Phase One). To increase the cability of the PCB
immersion machine developed previousl a computerized drawing machine on PCB suifaceis proposed
For drawing the shcematic electronic, PROTEL software is used Used is Roland DXY 1100 type which
had been modified to accommodate the PCB characteristic, because it is used originally for paper.
Concerning, the plotter ink, the waterproof type must be used

PENDAHULUAN

Pembuatan gambar pactapapan PCB secara

manual melalui dua tahap pengerjaan, yaitu

bermula dari penggambaran rangkaian

elektronik pacta kertas kalkir kemudian

pemindahan gambar pacta papan PCB dalam

teknik sablon. Proses ini kurang efisien schab

sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan

pacta setiap peralihan proses pemindahan

gambar tersebut. Guna mengatasi hal tersebut,

ide proses komputerisasi diajukan untuk

menyederhanakan proses pemindahan gambar

clan memperkecil kesalahan. Komputerisasi

akan mengubah proses dua tahap penggambaran

pactaPCB menjadi satu tahap saja.

Kemajuan teknologi bidang komputer saat

ini sudah memasuki semua bidang. Hal ini

terjadi karena proses komputerisasi dapat

meningkatkan kuantitas kerja, mengurangi jam

kerja clan menghasilkan kualitas kerja yang

lebih baik. Oleh karena itu sejalan basil kegiatan

sebelumnya tentang Pembuatan Mesin Celup

PCB (I) clan hasilnya telah ditunjukkan pacta

kegiatan Karakterisasi Proses Pencelupan PCB

(2) maka kegiatan komputerisasi pembuatan

gambar pactapapan PCB akan dapat diharapkan

menyempurnakan basil kegiatan sebelumnya di

Balai Keteknikan. Fokus kegiatan pacta saat ini

adalah pengalihan gambar desain elektronik

(gambar rangkaian) secara langsung dari media

gambar komputer ke papan PCB dengan

menggunakan mesin penggambar elektronik

(plotter) sehingga proses ini akan berlangsung

tanpa melalui proses-proses lain; gambar

rangkaian yang dicetak di PCB siap untuk

proses pencelupan pactamesin celup PCB.

Gambar rangkaian elektronik dibuat

dengan menggunakan software yang

semaksimal mtmgkin memiliki berbagai fasilitas

yang diperlukan dalam pembuatan gambar

rangkaian elektronik. Selain itu, proses

pencetakan gambar pacta papan PCB mestilah

dapat digunakan pacta proses pencelupan. Oleh

karena itu saat membuat gambar raJa papan
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PCB, jenis tinta yang digunakan masuk katagori

water proof Pemakaian jenis tinta ini ditujukan

agar gambar pacta papan PCB dapat diproses

pacta mesin celup sebagaimana proses yang

berlangsung secara manual.

PERMASALAHAN

Dalam perencanaan komputerisasi

pembuatan gambar pacta papan PCB ini, perlu

dipertimbangkan beberapa hal, yaitu software

pembuat gambar rangkaian, rioter untuk

memindahkan gambar daTikomputer ke papan

PCB clan jenis tintanya. Untuk software yang

perlu disediakan, sudah barang tentu yang

memiliki keragaman (features) untuk

menggambar berbagai simbol komponen

elektronik clan sederhana penggunaannya.

Untuk ini, banyak tersedia pilihan.

Papan PCB bempa lempengan bahan

berlapis tembaga. Bentuknya rata, kaku clan

tidak dapat digulung. Oleh karena itu, perlu

dipilih plotter yang sesuai untuk karakteristik

papan PCB. Plotter yang ada, semula

pemakaiannya khusus untuk kertas maka pen

plotter hams dirancang sedemikian mpa

sehingga dapat digunakan untuk pembuatan

gambar pacta permukaan papan PCB.

Sedangkan, jenis tinta juga hams disesuaikan

dengan kebutuhan yang sesuai dengan

karakteristik PCB, yaitu tidak luntur saat

dicelup dalam media pencelup.

METODE PENYELESAIAN

Gambar rangkaian elektronik dapat dibuat

dengan software PROTEL. Proses pembuatan

gambar dapat berlangsung dengan sangat baik

karena adanya simbol-simbol gambar rangkaian

elektronik yang tersedia pactasoftware tersebut.

Komponen-komponen elektronik seperti

resistor, diode, transformator, clan sebagainya.

dapat dipilih dari menu wiring tool. Susunan

komponen diatur sesuai posisi masing-masing

pacta rangkaian yang sesungguhnya. Dalam

penyusunan komponen, agar tiap-tiap

komponen dapat dihubungkan satu sarna lain

digunakan menu drawing tool. Dalam hal ini,

pengguna PROTEL dapat memilih bentuk garis,

lingkaran, persegi maupun garis menyilang.

Saat membuat gambar pacta papan PCB,

jenis tinta yang digunakan sesuai dengan

karakteristik pencelupan PCB adalah kelompok

tinta waterproof Pemakaian tinta ini diharapkan

dapat secara langsung pactapen plotter. Sebagai

pilihan yang paling mungkin digunakan adalah

tinta spidol permanen yang seringkali

digunakan untuk menulis pacta lembar

transparansi.

Jenis rioter datar (jlat plotter) menjadi

pilihan yang paling sesuai untuk pembuatan /

pencetakan gambar secara langsung pactapapan

PCB. Berdasarkan ketersediaan alat yang actadi

P2TKN, rioter yang dapat digunakan adalah

Roland Plotter DXY-1100. Spesifikasi teknis

alat ini adalah ukuran maksimum gambar pacta

kertas berukuran A3 (420 x 297 mm). Oleh

karena papan PCB lebih tebal daTikertas maka

dudukan lengan rioter hams dimodifikasi.
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Gambar I. Plotter ROLAND DXY-IIOO

Bentuk ploter Roland DXY 1100

sebagaimana pada Gambar I, terdiri atas

rangka, dudukan kertas (daerah

pembacaan/pembuatan gambar), pemegang pen

ploter, tempat pella, control board, lengan

ploter bagian atas (A) daD lengan ploter bagian

bawah (B). Untuk kepentingan pembuatan
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gambar, panjang lengan ploter bagian atas 53

mm (Gambar 2) daD lengan bagian bawah 64

mm (Gambar 3). Ukuran lengan tersebut tidak

memadai apabila kertas diganti dengan papan

PCB. Oleh karena itu perlu dilakukan

modifikasi di bagian lengan atas daDbawah.
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Gambar 2. Lengan plotter bagian atas (A) sebelum perubahan

BASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menyesuaikan dengan karakteristik

papan PCB, bagian lengan plotter ROLAND

DXY 1100 harus dimodifikasi, yaitu dengan

menambah panjang sebesar 2 milimeter baik

bagian atas maupun bagian bawah. Dengan

demikian panjang lengan untuk bagian A

menjadi 55 rom. Perubahan ini juga dilakukan
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terhadap bahan lengan rioter yang semula

plastik menjadi pelat besi. Guna mengurangi

efek beban akibat perubahan panjang clanbahan
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lengan rioter maka pelat besi yang digunakan

dengan teball hingga 1,5 milimeter.
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Gambar 3. Lengan Plotter Bagian Bawah (B) sebe1umperubahan

Hal yang sarnajuga dilakukan pada lengan

rioter bagian bawah (B). Perubahan dilakukan

guna mengimbangi perubahan yang terjadi pacta

lengan rioter bagian atas. Oleh karena itu,

panjang rioter yang semula 64 mm diubah
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menjadi 66 mm. Perubahan bahan pun juga tak

dapat dihindari, dari bahan plastik menjadi pelat

besi. Hal ini disebabkan keterbatasan alai untuk

proses modifikasi plastikdalam bentuk

sebagaimana aslinya.
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Gambar 4. Lengan Plotter Bagian Atas (A) sesudah perubahan

Dalam hal perubahan tinta plotter, teknik

perubahan dapat dilakukan dengan mengganti

isi tinta pen plotter dengan tinta spidol

permanen. Proses ini dimulai dengan
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membersihkan selongsong clan mala vena

dengan air hangat lalu dikeringkan. Setelah
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kering selongsong diisi dengan tinta spidol.
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Gambar 5. Lengan Plotter Bagian Bawah (B) sesudah perubahan

KESIMPULAN

Guna meningkatkan kinerja pembuatan

PCB maka diajukan teknik pembuatan gambar

pada pavao PCB dengan bantuan komputer.

Pembuatan gambar rangkaian elektronik

dilakukan pada komputer dengan bantuan

software PROTEI. Proses pencetakan gambar

secara langsung dengan bantuan plotter datar,

jenis DXY II0p merk Roland. Karena

perbedaan karakter antara kertas gambar dengan

pavao PCB, maka pada komponen lengan plater

bagian alas clan lengan bagian bawah dilakukan

perubahan panjang yaitu dari 53 mm diubah

menjadi 55 mm untuk bagian alas clan bagian

bawah dari 64 mm menjadi 66 mID.Tinta plater

juga disesuaikan dengan karakter pencelupan

PCB, untuk itu tinta yang digunakan masuk

dalam kelompok waterproof Dalam hal ini,

yang paling mirip dengan vena yang ada pada

plater adalah spidol permanen.
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DISKUSI

Pertanyaan : Histori

Apakah berat lengan pengganti yang termuat dari pelat tersebut tidak mempengaruhi daya motor

Yang acta?

Jawaban : Abdul Hafid

Pengaruh berat sangat keeil, karena bentuk lengan dengan ketebalan :!: lmm hanya akan memiliki

selisih berat yang sangat kecil dalam hitungan gram.

Pertanyaan : Surip Widodo

Apakah tinta untuk PCB yang dikemas untuk ploter dalam penelitian ini tersedia di pasaran ?

Jawaban . : Abdul Hafid

Tinta untuk PCB dengan jenis ploter yang acta tidak tersedia namun demikian untuk dapat dibuat

sesuai maksud penelitian ploter dimanipulasi dengan mengubah isi penelitian ploter dengan tinta

spidol permanen yang akan digunakan pactaproses peneelupan.
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