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GÜÇ KAYNAĞINDA KULLANILACAK BASKI DEVRE 

PLAKETİNİN ÇIKARILMASI 

Şeması Verilen Devrenin Alt ve Üst Görünüşlerinin Aydınger Kâğıdına Çizilmesi 

Güç kaynağının devresi Şekilde verilmiştir. 

Güç kaynağı devresi, 

 0 - 12V DC gerilim ayarlı, 

 +12V DC gerilim çıkışı, 

 -12V DC gerilim çıkışı özeliklerine sahiptir. 

 

Güç kaynağında, bir adet 2x12V 6W gücünde transformatör, 500 mA sigorta, anahtar, dört adet 1N 

4001 diyot, 0-12 V çıkış gerilimini ayarlamak için bir adet 5 KΩ potansiyometre, 1000 μF /25 V iki 

adet giriş filtre kondansatörü, üç adet 470 μF /25 V çıkış filtre kondansatörü ve regüleli çıkışlar için 

7812, 7912 ve LM 317 entegreleri kullanılmıştır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 

 

ARAŞTIRMA 

 

Güç kaynağı devresi 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri yüksek akım geçecek yolların daha kalın 

yapılmasıdır. Yol kalınlığını belirlerken Çizelgede uyulması gerekir. 

 



 

Baskı devre yol kalınlığı tablosu 

 

Kullanılan elektronik elemanların boyutları önceden bilinirse bire bir uygun olarak baskı devre 

çıkarılabilir. Baskı devre plaketine mutlaka alttan görünüş çizilmelidir. Entegre devre kullanılan 

devrelerde, bu kurala dikkat edilmezse entegre ayaklarında uyumsuzluk olur. Devre giriş ve 

çıkışlarının genellikle baskı devre kenarında olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Çizim bittikten sonra birkaç sefer kontrol edilmelidir. 

 

 

Güç kaynağının baskı devresi alttan görünüş 

 

Baskı devrenin üstten görünüşü Şekilde verilmiştir. Üstten görünüş baskı devre çıkarıldıktan sonra 

elemanları yerleştirirken kolaylık sağlar. 

 

 



 

Güç kaynağının baskı devresi üstten görünüş 

 

Aydınger Kâğıdına Çizilmiş Olan Alt Görünüşün Baskı Devre Plaketine Aktarılması 

Baskı devre çıkarmada çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlar: 

 Baskı devre kalemi yöntemi 

 Foto rezist yöntemi 

 Serigrafi yöntemi 

 Ütü yöntemi 

 

Bu yöntemler arasında en kolayı baskı devre kalemi metodudur. Aydınger kâğıdında görülen şekil, 

bakır plakete aynen çizilir. Fakat biraz zaman alır. Burada daha kolay ve yaklaşık % 95 başarı 

yakalayabileceğiniz ütü yöntemi anlatılacaktır. 

 

I. adım: Plaket 10x7 cm boyutunda Resim 2.1’de olduğu gibi kesilir. 

 

 

Baskı devre plaketinin testere ile kesilmesi 



 

Bakır yüzeyinde hiçbir yağ kalmayacak şekilde Resimde görüldüğü gibi kimyasal bir madde ile 

temizlenir. 

 

 

Baskı devre plaketinin yüzeyinin temizlenmesi 

II. adım: Resimde görüldüğü gibi temizlenen baskı devre plaketinin yüzeyine kesinlikle elle 

dokunulmaz. 

 

 

Yüzeyi temizlenmiş baskı devre plaketi 

 



 

Ütü yöntemine göre baskı devrenin kâğıt çıktısı 

 

Kuşe kâğıda tonerli bir yazıcıdan baskı devrenin Şekildeki gibi çıktısı alınır. Burada çıktısı alınan 

kâğıdın bakır yüzeye ters çevirerek yapıştırılacağı unutulmamalıdır. Aydıngerden bakır yüzeye çizilen 

şekil ile ütü yönteminde kullanılan şekil ayna görüntüsü durumundadır.     Yani birbirine göre 

simetriktir. 

 

 

Baskı devre çıktısının plakete yapıştırılması 

 

Resimde görüldüğü gibi bakır yüzeye yapıştırılır. Resimde görüldüğü gibi üzerine bir kâğıt konarak 

3.derecede ısıtılmış bir ütüyle yaklaşık 5 dakika ütülenir. 

 



 

Baskı devre plaketinin ütülenmesi 

 

III. adım: Ütülenmiş plaket soğuduktan sonra Resimde görüldüğü gibi bir lavabo altında yıkanarak 

üzerindeki kuşe kâğıt kaldırılır. 

 

Baskı devre plaketinin ütülenmesi 

Plaket yıkandıktan sonra çıkmayan yollar Resimde olduğu gibi baskı devre kalemi ile tamamlanır. 

 



 

Baskı devre plaketine çıkmayan yolların düzeltilmesi 

 

Çizilmiş Olan Baskı Devrenin Hazırlanmış Olan Asit Çözeltisinde Eritilmesi 

 

 

Yolları düzeltilmiş baskı devre plaketi Resimde olduğu gibi % 20’lik perhidrol çözeltisinin içerisine [1 

ölçü hidrojen peroksit, 5 ölçü tuz ruhu (HCl)] atılır. Bakır tamamen eriyene kadar içerisinde tutulur. 

 

 

Baskı devre plaketinin aside atılması 

 

Eritilmiş Olan Baskı Devre Yollarının İzolasyonunun Temizlenmesi 

 

Bakır eridikten sonra su ile yıkanıp yine bir kimyasal temizleyici veya tiner ile boya 

artıkları temizlenir Resimde baskı devre kartının son hâli görülmektedir. 

 



 

 Baskı devre plaketinden tonerin temizlenmesi 

 

 

 

 Baskı devre kartının son hâli 

 


