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Niezawodność

Niezawodność a intensywność uszkodzeń

Niezawodność a intensywność uszkodzeń

Niezawodność jest parametrem wyrobu (np. elementu bądź całego
urządzenia) określającym jakie jest prawdopodobieństwo, że wyrób
będzie pracował bezawaryjnie w określonym środowisku i przez
określoną ilość czasu.

Ze względu na ilość oraz różnorodność przyczyn awarii, proces pojawiania
się uszkodzeń w urządzeniach najczęściej rozkłada się równomiernie
w czasie. W rezultacie niezawodność można zapisać wzorem:

Niezawodność wyraża się wzorem:
gdzie: λ - intensywność uszkodzeń [1/h]; a t – czas [h]

PRZY ODPOWIEDNIO DUŻYM N

gdzie: N – liczba użytkowanych wyrobów; n(t) – liczba wyrobów, które
uległy uszkodzeniu do chwili t

Średni czas do pierwszego uszkodzenia

Intensywność uszkodzeń
Typowe wartości intensywności uszkodzeń dla wybranych elementów
λ[x10-6/h]

Połączenie lutowane

0,01

Połączenie owijane

0,001

Kondensatory

Intensywność uszkodzeń może być wykorzystana do obliczenia
bezawaryjnej pracy urządzenia czyli do wyznaczenia średniego czasu do
pierwszego uszkodzenia MTTF (ang. mean time to failure) :

0,1

Rezystory objętościowe

0,05

Rezystory warstwowe

0,02

Tranzystory germanowe

Ponadto, jeśli λ t ≤ 0,1 to:

Niezawodność

Niezawodność

Rodzaj elementu

Intensywność uszkodzeń w większości przypadków nie zależy od czasu
użytkowania, czyli przyjmujemy że λ(t) = const.

0,5

Tranzystory krzemowe

0,08

Mikroukłady analogowe

0,3

Mikroukłady cyfrowe

0,1

czyli przy założeniu, że λt ≤ 0,1 to:

Kisiel R., Bajera A., „Podstawy Konstruowania Urządzeń Elektronicznych”, wPw, Warszawa: 1999
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Niezawodność

Niezawodność

Intensywność uszkodzeń

Intensywność uszkodzeń a temperatura

Intensywność uszkodzeń w funkcji czasu

Temperatura wpływa na niezawodność a tym samym na intensywność uszkodzeń
elementów elektronicznych

Czas życia wyrobu
żywotność [-]

Intensywność uszkodzeń λ w zależności od temperatury jest opisana zgodnie ze
wzorem Arrheniusa:

żywotność [-]

czas [s]

Kisiel R., Bajera A., „Podstawy Konstruowania
Urządzeń Elektronicznych”, wPw, Warszawa: 1999

gdzie: WA – energia aktywacji procesu degradacji;
k – stała Boltzmanna;
T – temperatura bezwzględna;
λ0 – intensywność uszkodzeń przy WA = 0 eV
Przykłady wzrostu parametru λ wraz ze wzrostem temperatury o 100K:

czas [s]

Dla WA = 1,1 eV (migracja
zanieczyszczeń na powierzchni Si)

Dla WA = 0,3 eV (defekty
objętościowe Si i tlenku)
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Niezawodność

Niezawodność

Niezawodność struktur podstawowych

Niezawodność struktur podstawowych

Struktura szeregowa – warunkiem działania struktury szeregowej
składającej się z k- elementów jest poprawne działanie każdego z tych
elementów. Niezawodność struktury szeregowej wyraża się wzorem:

Struktura równoległa – warunkiem działania struktury równoległej
składającej się z k- elementów jest poprawne działanie co najmniej
jednego z tych elementów. Niezawodność struktury równoległej wyraża
się wzorem:
Jeśli r1(t) = r2(t) = … = rk(t) = r(t)

gdzie: r1(t), r2(t)…rk(t) – niezawodność poszczególnych elementów; λ1(t),
λ2(t)… λk(t) – intensywność uszkodzeń poszczególnych elementów

gdzie: r1(t), r2(t)…rk(t) – niezawodność poszczególnych elementów; λ1(t),
λ2(t)… λk(t) – intensywność uszkodzeń poszczególnych elementów

DLA TRZECH ELEMENTÓW

r1(t)

r2(t)

r3(t)

DLA TRZECH ELEMENTÓW

r1(t)

Struktura sprzętu elektronicznego
Hierarchiczna struktura sprzętu elektronicznego
Ze względów technologicznych i eksploatacyjnych oraz niezawodnościowych urządzenie elektroniczne powinno być podzielone na
mniejsze podzespoły tzw. MODUŁY. Moduł powinien:

r2(t)

r3(t)

Struktura sprzętu elektronicznego
Hierarchiczna struktura sprzętu elektronicznego
RODZAJ MODUŁU

struktura półprzewodnikowa
⇓

zawierać obwód elektroniczny (zamknięty węzeł funkcjonalny)

układy scalone
⇓

być wykonany za pomocą jednej technologii,
mieć wymiary identyczne z wymiarami pozostałych zespołów tego samego
rodzaju.

moduł podstawowy; obwód
drukowany
⇓
blok
⇓

Struktura – nie obudowany przyrząd bądź
układ scalony wraz ze zrealizowanymi
niezbędnymi połączeniami wewnętrznymi;
Element – struktura bądź struktury
zamknięta w obudowie;
Moduł podstawowy – funkcjonalnie
połączony obwód elektroniczny;
Blok – zespół modułów podstawowych
tworzących zespół funkcjonalny urządzenia
(moduły + połączenia + elementy
mocujące, ustalające położenie);

zespół bloków, system

Kisiel R., „Podstawy Technologii dla Elektroników”, btc, Warszawa: 2005

2

Materiały

Materiały

Materiały stosowane w elektronice

Materiały stosowane w elektronice

Materiały konstrukcyjne

Materiały konstrukcyjne - muszą charakteryzować się odpowiednimi
właściwościami mechanicznymi;

Materiały przewodzące

Materiały na konstrukcje nośne urządzenia; elementy konstrukcyjne
aparatury technologicznej i pomiarowej; obudowy elementów;

Materiały rezystywne
Materiały dielektryczne

stal (stop żelaza Fe i węgla C ≤ 2%)
– ze względu na skład chemiczny: stale węglowe i stale stopowe;
– ze względu na przeznaczenie – stale konstrukcyjne, narzędziowe
oraz specjalne (odporne na korozję, żaroodporne, żarowytrzymałe
itp.);

Materiały magnetyczne
Tworzywa sztuczne
Materiały półprzewodnikowe

miedź (miedź próżniowa) – szczególnie w lampach elektronowych
(anody; elastyczne złącza próżnioszczelne);

Materiały na powłoki ochronne

nikiel i jego stopy – materiał konstrukcyjny na wnętrza lamp
elektronowych;

Materiały

Materiały

Materiały stosowane w elektronice

Materiały stosowane w elektronice

Materiały przewodzące - muszą charakteryzować się bardzo dobrą
przewodnością elektryczną;
Materiały niezbędne do wykonania połączeń pomiędzy poszczególnymi
elementami układu jak również różnymi blokami urządzenia;
srebro – najwyższa przewodność elektryczna, łatwo pokrywa się siarczkami
i tlenkami;
miedź, stopy miedzi – dobra przewodność, niższa cena, niezłe własności
mechaniczne;

Materiały rezystywne – wykorzystywane do produkcji elementów
grzejnych; rezystorów przemysłowych, laboratoryjnych, hybrydowych;
elementów układów pomiarowych itd.
Powinny one odznaczać się:
odpowiednio duża rezystancja właściwa;
mały współczynnik temperaturowym rezystancji;

aluminium – dobra przewodność elektryczna, mała gęstość;
złoto – cienkowarstwowe pokrycia kontaktów, ochronne ścieżek połączeniowych;

gęstość [kg/m3]
przewodność elektryczna [S/m]
przewodność cieplna [W/mK]

Cu

Ag

Al

Au

8920

10490

2700

19300

59,6⋅106

63⋅106

37,7⋅106

45,2⋅106

398

429

210

317

Materiały
Materiały stosowane w elektronice
Materiały rezystywne
materiały rezystywne metalowe - (RZADKO czyste metale) – wzrost
TWR wraz ze wzrostem temperatury;
stale niskostopowe (Cr+Al+niewielkie ilości Cu) ∼ 0,75 Ωmm2/m
stopy miedzi (Cu <53-60%> + Ni <45-40%>) ∼ 0,5 Ωmm2/m
stopy niklowo-chromowe
(nichromy)

POWSZECHNIE STOSOWANE
W CIENKOWARSTWOWYCH
UKŁADACH HYBRYDOWYCH

bezniklowe stopy żelaza i chromu

stałość rezystancji w czasie;
odpowiednio duża odporność na utlenianie i działanie czynników
chemicznych;
dostatecznie wysoka temperatura topnienia;

Materiały
Materiały stosowane w elektronice
Materiały dielektryczne – wykorzystywane jako tzw. dielektryki izolacyjne
oraz dielektryki kondensatorowe.
Dielektryki powinny charakteryzować się:
Właściwości elektryczne (duża wytrzymałość dielektryczna; niska
rezystywność skrośna i powierzchniowa; niska przenikalność elektryczna
względna i współczynnik strat dielektrycznych);
Właściwości mechaniczne (duża wytrzymałość na zginanie, rozciąganie,
ściskanie; odporność na uderzenia);
Właściwości chemiczne (odporność na utlenianie, odporność na działanie
kwasów i zasad);
Właściwości technologiczne (podatność na procesy obróbkowe);

materiały rezystywne niemetalowe – zmniejszanie się rezystywności
wraz ze wzrostem temperatury;
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Materiały

Materiały

Materiały stosowane w elektronice

Materiały stosowane w elektronice

Materiały dielektryczne – wykorzystywane są w trzech postaciach:
dielektryki gazowe
GAZY SZLACHETNE – argon, neon (lampy wyładowcze, świetlówki);

hel (bardzo rzadko stosowany)
GAZY NIESZLACHETNE – azot (jako gaz obojętny chemicznie w

procesach technologicznych; jako izolator w transformatorach)
dwutlenek węgla;
dielektryki ciekłe – oleje pochodzenia mineralnego; fluorowe związki
organiczne (np. FLUORINERT); wosk;

Tworzywa sztuczne – najczęściej stosowane są do hermetyzacji
elementów i układów scalonych
zależnie od właściwości użytkowych i technologicznych możemy je
podzielić na:
ELASTOMERY – tworzywa sztuczne, które pod wpływem

rozciągania w temperaturze pokojowej wykazują wydłużenie
powyżej 100%
PLASTOMERY – tworzywa pod wpływem wzrastającego obciążenia

zaczynają się odkształcać plastycznie aż do momentu zniszczenia;

• termoplastyczne

dielektryki stałe
ORGANICZNE – głównie pochodne przetworzonej celulozy (np.

• termoutwardzalne
• chemoutwardzalne (żywica poliestrowa, żywica epoksydowa)

papier)
NIEORGANICZNE – materiały ceramiczne; szkło; mika

Materiały

Materiały

Materiały stosowane w elektronice

Materiały stosowane w elektronice

Materiały półprzewodnikowe – najczęściej wykorzystywane są:

Właściwości materiałów półprzewodnikowych zależą od:

PIERWIASTKI – krzem (Si); german (Ge);

typu materiału (szerokość przerwy zabronionej);

ZWIĄZKI PÓŁPRZEWODNIKOWE – arsenek galu (GaAs); fosforek
indu (InP); azotek galu (GaN); węglik krzemu (SiC); krzemogerman
(SiGe);

domieszek;

POLIMERY i inne związki organiczne

gęstość [kg/m3]

formy materiału (monokryształy, polikryształy, materiał amorficzny,
cienkie warstwy);
Materiał półprzewodnikowy musi mieć wysoką czystość; ilość zanieczyszczeń
nie powinna przekraczać wartości jeden atom zanieczyszczeń na 109 ÷ 1010
atomów półprzewodnika;

Si

Ge

GaAs

SiC

2330

5320

5320

3210

przerwa energetyczna [eV]

1,12

0,66

1,43

2,2-3,2

ruchliwość elektronów [cm2/Vs]

1350

3900

8500

500-1000

ruchliwość dziur [cm2/Vs]

450

1900

330

40-120

Materiał półprzewodnikowy powinien charakteryzować się wysokiej jakości
budową krystaliczną (brak defektów) => PROCES MONOKRYSTALIZACJI

Materiały
Materiały na powłoki ochronne
Powłoki ochronne mają za zadanie chronić powierzchnię przedmiotu.
Wymagane jest aby:
powłoka dobrze przylegała do podłoża;
nie łuszczyła się;
była szczelna.
Grubość powłok ochronnych: 0,21 ÷ 25 µm;
Materiały na powłoki ochronne to: nikiel, chrom, miedź, srebro, cyna, cynk,
ołów, kadm, aluminium i złoto;
Metody nanoszenia powłok ochronnych:
elektrochemiczne,
chemiczne,

Technologie
Materiały i technologie cienko- i grubowarstwowe
Kryterium podziału na cienkie warstwy i grube warstwy
grubość warstwy 1µm (NIE JEST TO PODZIAŁ ŚCISŁY);
technologia osadzania warstwy
Technologie cienkowarstwowe to takie techniki produkcyjne, które
wykorzystują zaawansowaną aparaturę produkcyjną i laboratoryjną,
pracującą w warunkach podwyższonej czystości, za której pomocą której,
można produkować i przekształcać materiał z dokładnością do kilku warstw
atomowych.
Podstawowe procesy cienkowarstwowe to:
osadzanie;
utlenianie;
trawienie.

nanoszenie próżniowe.
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Technologie
Materiały i technologie cienko- i grubowarstwowe
Technologie grubowarstwowe należą do standardowych technik
osadzania warstw o grubości powyżej kilku mikrometrów (standardowo
przedział 2 – 35µm).
Wykorzystanie technologii grubowarstwowych na ogół nie wymaga
szczególnych warunków ani procedur i dlatego jest często spotykane
w przemyśle (KOSZT MATERIAŁÓW, APARATURY TECHNOLOGICZNEJ,
POMIESZCZEŃ).
Warstwy wytworzone w tej technologii posiadają na ogół mniejszą czystość
i gorsze uporządkowanie niż powstałe za pomocą technik
cienkowarstwowych.

Technologie
Materiały i technologie grubowarstwowe
W technologii grubowarstwowej stosuje się pasty będące kompozycją:
fazy funkcjonalnej – proszki metali i tlenków metali decydujących
o właściwościach elektrycznych warstw;
fazy wiążącej – odpowiada ona za trwałe połączenie fazy
funkcjonalnej z podłożem (szkliwo borokrzemowe + tlenki modyfikujące)
składnika organicznego – żywice +rozpuszczalniki (właściwości
umożliwiające drukowanie)
Rodzaje past:
Pasty przewodzące – palladowo-srebrowe, platynowo-srebrowe, złote,
platynowo-złote i miedziane;
Pasty rezystywne – tlenek rutenu oraz rutenian bizmutu;
Pasty dielektryczne

Obwody drukowane
Co to jest obwód drukowany?
obwód drukowany – jest to płytka wykonana z izolacyjnego
materiału wraz ze zrealizowanymi na jej powierzchni połączeniami
(ścieżkami) elektrycznymi przeznaczona do montażu podzespołów
elektronicznych;

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
II

Podstawowe zadania płytek drukowanych
mechaniczne mocowanie elementów elektronicznych
i elektromechanicznych w określonym miejscu urządzenia,

Obwody drukowane

Technologie montażu

zapewnienie skutecznych połączeń elektrycznych pomiędzy
wszystkimi elementami

Ważne oznaczenia i skróty
PCB – ang: Printed Circuit Board (płytka drukowana)
SMT – ang: Sourface Mount Technology (montaż powierzchniowy)

przewlekany

powierzchniowy

SMD – ang: Sourface Mount Device (element elektroniczny przystosowany do
montażu powierzchniowego)
THT – ang: Through Hole Technology (montaż przewlekany)
THD – ang. Through Hole Device (elementy elektroniczne przystosowane do

mieszany I

mieszany II

montażu przewlekanego)
CAD – Computer Aided Design – (projektowanie z wykorzystaniem komputera)
CAM – Computer Aided Manufacturing – montaż (ogólnie wykonanie) z pomocą
komputera
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Obwody drukowane
Podstawowe pojęcia
ścieżki, mozaika przewodząca – połączenia elektryczne elementów
elektronicznych w postaci ścieżek prowadzonych po powierzchni
bądź wewnątrz izolatorów
pole lutownicze – fragment powierzchni izolatora pokryty folią miedzianą
umożliwiającą przymocowanie i odpowiednie połączenie elementów
elektronicznych
punkt lutowniczy – to pole/pola lutownicze wraz z wykonanym w nim
otworem metalizowanym

Obwody drukowane
ZALETY:
małe koszty wytwarzania (czas i koszt wytworzenia niezależny od rodzaju
obwodu, liczby połączeń, kształtu),
zwiększenie powtarzalności właściwości elektrycznych (identyczność
wszystkich kolejnych wyrobów),
obniżenie kosztów montażu (automatyzacja układania i lutowania),
zmniejszenie ciężaru urządzeń (eliminacja elementów konstrukcyjnych),
wzrost niezawodności (lepsza jakość i powtarzalność montażu),
skrócenie czasu kontroli i pomiarów obwodów,
uproszczenie metod zabezpieczania urządzeń przed zagrożeniami
środowiskowymi

Kisiel R., „Podstawy Technologii
dla Elektroników”, btc, Warszawa: 2005

Obwody drukowane
WADY:
trudności przy wprowadzaniu zmian konstrukcyjnych,

Obwody drukowane
RODZAJE OBWODÓW DRUKOWANYCH:
wg materiału podłoża:
Sztywne

zwiększona wrażliwość na wibracje i udary,

LAMINAT

utrudnione odprowadzanie ciepła.

CERAMIKA
SPECJALNE (np. z rdzeniem metalowym; z kontrolowanym rozkładem impedancji)

Elastyczne
Sztywno - elastyczne

wg konstrukcji:
Jednostronne
Dwustronne
Wielowarstwowe

Obwody drukowane
RODZAJE OBWODÓW DRUKOWANYCH:
wg sposobu montażu:
Do montażu przewlekanego

Obwody drukowane
RODZAJE OBWODÓW DRUKOWANYCH:
wg stopnia precyzji:
Zwykłe

Do montażu powierzchniowego

Dokładne

Do montażu mieszanego

Precyzyjne
Wysokoprecyzyjne

wg przeznaczenia:
wg technologii:
Wykonane metodą substraktywną

Do sprzętu powszechnego użytku
Do sprzętu profesjonalnego

Wykonane metodą addytywną
Wykonane metodą póładdytywną
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Laminaty sztywne

Laminaty sztywne

WYTWARZANIE PODŁOŻY:

GRUBOŚĆ PŁYTEK IZOLACYJNYCH:

Materiał osnowowy

płytki jednowarstwowe: 0,5 ÷ 6mm,

T

płytki wielowarstwowe: 0,05 ÷ 0,75mm / na warstwę,

GRUBOŚĆ FOLII MIEDZIANEJ:

Prepreg
Żywica

P

T

5µm; 9µm; 17,5µm; 35µm; 70µm; 105µm

Cu
2 – 10 warstw

Cu

Laminaty sztywne

Laminaty sztywne

POPULARNE TYPY LAMINATÓW SZTYWNYCH:
Typ żywicy

fenolowa

aminowa
epoksydowa
alkidowa
silikonowa

Typ nośnika

WŁAŚCIWOŚCI POPULARNYCH TYPÓW LAMINATÓW SZTYWNYCH:

Forma materiału

Oznaczenie

papier

arkusz

FR-2; X; XP; XX; ...

bawełna

tkanina

C; CE; L; LE

szkło

włóknina

G-2

tkanina

G-3

nylon

włóknina

N-1

szkło

tkanina

papier

arkusz

szkło

tkanina

szkło

mata

szkło

Parametr

Jednostka

FR-2

FR-4

GPO-1

masa właściwa

g/cm3

1,3

1,85

1,5-1,9

ppm/K

11
12

11
15

15
21

TCE:

x, y
z

przewodność cieplna

W/mK

0,24

0,35

0,28

stała dielektr. (1MHz)

-

4,5

4,9

4,4

wytrz. napięciowa

kV/mm

60-70

35-65

40

wytrzy. na zginanie: x,y
z

MPa

130-150
110-130

450
345

200
221

max temp. pracy

OC

105

150

130

higroskopijność

%

0,8

0,35

1,0

ES-1; ES-3; G-5; G-9
FR-3
G-10; G-11; FR-4; FR-5
GPO-1; GPO-2

tkanina

Laminaty sztywne
ZALETY LAMINATU FR-4:

cena adekwatna do własności elektrycznych i mechanicznych,

Podłoża ceramiczne
WŁAŚCIWOŚCI POPULARNYCH PODŁOŻY CERAMICZNYCH:
Parametr

Jednostka

95%-99,6%

AlO6-AlSiO4

masa właściwa

g/cm3

3,7 -3,9

3,1

3,3

2,9

20-6000C
20-10000C

ppm/K

7,6
8,2

4

4,6

8,1
9,4

trudności przy wierceniu otworów,

przewodność cieplna

W/mK

25-37

4

170-215

273

mała stabilność wymiarowa,

stała dielektr. (1MHz)

-

9 – 9,8

6,5

10

6,6

wytrz. napięciowa

kV/mm

8 -10

13

15

14

wytrzymałość na
zginanie

MPa

290

140

400-500

170-230

temperatury spiekania

OC

1500-1650

1400-1500

1650-1800

2000

higroskopijność

%

0

---

0

0

łatwa produkcja w skali masowej,
TCE:

WADY LAMINATU FR-4:

niska temperatura zeszklenia żywicy (120 – 160OC),
niedopasowanie TCE laminatu i elementów,
konieczność utylizacji pyłu szklanego i kurzu żywicznego.

Al2O3

Mullite

AlN

BeO
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Podłoża elastyczne

Podłoża elastyczne

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

połączenia elastyczne między płytkami drukowanymi sztywnymi
różnych podzespołów lub bloków urządzeń elektronicznych,
części elastyczne w płytkach sztywno-giętkich,
elastyczne połączenia dynamiczne,
podłoża do montażu przestrzennego (3D),
elastyczne obwody drukowane
(np. aplikacje tekstroniczne).

Wymagania:
stabilność wymiarowa,
odporność termiczna,
odporność na zrywanie,
parametry elektryczne,
elastyczność w temperaturach ekstremalnych,
higroskopijność,
odporność chemiczna,
palność,

Podłoża elastyczne

Mozaika przewodząca

Przykładowe podłoża elastyczne i ich właściwości:
Parametr

Poliimid

Poliester

Metody wytwarzania folii miedzianych:
Aramid

Epoksyd

Rozciąganie (MPa)

175-210

154-196

77

245-260

Max wydłużenie (%)

60-80

60-165

7-10

3-5

Temp. pracy (OC)

-200/+300

-60/+105

-55/+200

-55/+150

Temp. zeszklenia (OC)

220-260

90-110

90-165

120-150

TCE (ppm/OC)

20

27

22

10-12

Przenikalność elektr.

3,4

3,0

2,1

4,5-5,3

Wytrz. napięciowa (kV/mm)

144

136

20

9,6

Higroskopijność (%)

2,9

0,3

8-9

0,05-3

obróbka plastyczna (walcowanie) – Cu 99,9%
ELASTYCZNE OBWODY DRUKOWANE

+ elastyczność (wytrzymałość na zginanie);
- wytrzymałość na rozciąganie; lutowność; ograniczona
szerokość folii;
elektrolitycznie – Cu 99,5%
SZTYWNE OBWODY DRUKOWANE

- plastyczność
naparowywanie w wysokiej próżni

Mozaika przewodząca
Sposoby wytwarzania mozaiki przewodzącej
metoda subtraktywna
metoda póładdytywna
metoda addytywna

Mozaika przewodząca
Metoda subtraktywna:
Materiał wyjściowy – laminat foliowany miedzią;
W celu otrzymania mozaiki przewodzącej usuwa się zbędne obszary
miedzi;
Rodzaje:
Trawienie zbędnych obszarów miedzi,
Mikrofrezowanie,
Obróbka laserowa (laser micromashining).
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Mozaika przewodząca
Metoda subtraktywna – trawienie:

Metoda subtraktywna – trawienie – podejście klasyczne:

(1)
FOLIA Cu

(2)
LAMINAT

Mozaika przewodząca

(3)

(4)

Powszechnie stosowana
metoda maskowania
– fotochemiograficzna;

wiercenie otworów w foliowanym laminacie,

Maski – fotopolimery
stałe, emulsje ciekłe;

maskowanie (maska pomocnicza) płytki w miejscach braku mozaiki,

Naświetlenie obszarów
w celu uodpornienia ich
na czynniki trawiące –
rezysty negatywowe;

metalizacja chemiczna lub elektrolityczna Cu (3 ÷ 5µm),

metalizacja elektrolityczna Cu i pokrycie powłokami
zabezpieczającymi części nie zamaskowanej (np. Sn),
zmywanie maski pomocniczej,
trawienie Cu.

(5)
MOZAIKA
PRZEWODZĄCA

Mozaika przewodząca
Metoda subtraktywna - ograniczenia:
ograniczenie szerokości ścieżek,
podtrawianie ścieżek

Mozaika przewodząca
Metody addytywne:
addytywna z maskowaniem,
wiercenie otworów w laminacie,
maskowanie płytki w miejscach braku mozaiki,
metalizacja chemiczna Cu do wymaganej grubości,
zmywanie maski,

addytywna bez maskowania (fotoaddytywna),
wiercenie otworów w laminacie,
1 – maska; 2 – ścieżka drukowana; 3 – podłoże
a – podtrawienie; b – szerokość ścieżki; d – grubość folii

oświetlenie laminatu w miejscach występowania mozaiki przewodzącej
(przez kliszę negatywową),
metalizacja chemiczna Cu,

Metody wytwarzania PCB

Organizacja powierzchni PCB

Technologia DCB (Direct Copper Bonding):
STREFA I – montażu elementów

Powszechnie stosowana ceramika
Al2O3 (96%),

elektronicznych

Lepsze parametry cieplne AlN
Ograniczenie wymiarów podłoży
ze względu na deformacje podczas
wygrzewania
gdzie Fi – powierzchnia zajmowana przez
i-ty element

STREFA II – złącza
STREFA III – dostępu zewnętrznego
STREFA IV – mocowania

J. Schulz-Hader, A. Dehmel, A. Roth "High reliability
solutions based on DCB substrates", www.curamik.com

Kisiel R., „Podstawy Technologii dla Elektroników”,
btc, Warszawa: 2005
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Projektowanie obwodów drukowanych

Podstawowe reguły projektowania obwodów drukowanych:

Siatka modułowa tzw. raster
UKŁAD
JEDNOSTEK

METRYCZNY

Projektowanie obwodów drukowanych

CALOWY

MILSOWY

Podstawowy

2,5 mm

0,1” = 2,54 mm

100

Pośredni

1,25 mm

0,05”= 1,27 mm

50

wtórny

0,625 mm

0,025”= 0,635 mm

25

pola lutownicze elementów przewlekanych muszą być umieszczone
w węzłach siatki modułowej,
środki geometryczne podzespołów SMD umieszcza się w węzłach
siatki,
ścieżki powinny być prowadzone
po liniach siatki modułowej.

Mil – jednostka miary używana w projektowaniu obwodów drukowanych
1 mil = 1/1000 cala
Kisiel R., „Podstawy Technologii dla Elektroników”,
btc, Warszawa: 2005

Projektowanie obwodów drukowanych

Projektowanie obwodów drukowanych

Pola lutownicze:

Pola lutownicze:
NIEMETALIZOWANE:
D/d=2,5÷3

dla dwypr = 0,5-0,85mm: d = dwyprMAX + 0,10 ±0,05mm,
dla dwypr = 0,85-1,10 mm: d = dwyprMAX + 0,15 ±0,1mm,
dla dwypr = 1,1-2,00 mm: d = dwyprMAX + 0,20 ±0,1mm,

METALIZOWANE:
D/d=1,5÷2

Otwory punktów metalizowanych powinny być
powiększone dodatkowo o 0,15-0,30 mm

Projektowanie obwodów drukowanych

Projektowanie obwodów drukowanych

Pola lutownicze:

Ścieżki drukowane:

ELEMENTY SMD

POLA LUTOWNICZE

dopuszczalna obciążalność prądowa,

S; l; R=const
Rl=R/l

J[A/mm2]

S = 1mm2
□:35µmx28,5mm

T przewodu
T max

JA
I[A]

ob.= 28,6mm
○: r = 1,13mm
ob.= 4,27mm

Pl=I2Rl
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Projektowanie obwodów drukowanych

Projektowanie obwodów drukowanych

Ścieżki drukowane:

Odległości pomiędzy ścieżkami:

dopuszczalna obciążalność prądowa,

różnice napięć na sąsiednich ścieżkach,

dopuszczalny spadek napięcia na długości ścieżki,

wartości szczytowe napięć,

technologia wykonania płytki, np. dokładność procesu trawienia,

rezystancja powierzchniowa materiału podłoża,

znormalizowane szerokości ścieżek,

warunki środowiskowe (wilgotność, zanieczyszczenie atmosfery,

pojawiające się elementy pasożytniczych (indukcyjności, pojemności)

temperatura, ciśnienie),

rodzaj materiału podłoża izolacyjnego,

rodzaj powłoki izolacyjnej,

warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, ciśnienie),

wzajemne oddziaływanie elektromagnetyczne,

sposób montażu elementów,

sposób montażu elementów,

odległość między ścieżkami.

możliwości wykonawcze producenta .

Projektowanie obwodów drukowanych

Projektowanie obwodów drukowanych

Zalecenia szczegółowe:

Rozkład elementów:

Rozkład ścieżek na płytkach powinien być zrównoważony cieplnie,

minimalizacja prawdopodobieństwa powstawania błędów lutowniczych,

Długość ścieżek powinna być jak najkrótsza (ścieżki nie powinny zakręcać

skuteczne odprowadzanie mocy rozpraszanej przez urządzenie,

pod kątem 900),

optymalizacja układania elementów,

Należy stosować możliwie najszersze ścieżki,

możliwość testowania i montażu mechanicznego gotowego pakietu,

Minimalna odległość ścieżek od krawędzi płytki
należy uwzględnić mocowanie elementów ciężkich.

0,4 mm – dla płytek jednostronnych,
0,5 mm – dla płytek dwustronnych,
Połączenia pól lutowniczych powinny
być doprowadzane centralnie i nie przekraczać 1/3 szerokości pola;
Pole lutownicze nie może być częścią ścieżki;
Odległość między korpusami elementów nie może być mniejsza od 0,5 mm.

Miniaturyzacja

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
II
Elementy

PREZSTRZEŃ ZAJMOWANA PRZEZ SYSTEM

Historia rozwoju technik montażu

MONTAŻ
PRZEWLEKANY

MONTAŻ
POWIERZCHNIOWY

MONTAŻ Z UDZIAŁEM
OBUDÓW MATRYCOWYCH
System on Chip
System in Package

1970

1980

1990

2000

2010

Kisiel R., „Podstawy Technologii dla Elektroników”, btc, Warszawa: 2005
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Miniaturyzacja

Miniaturyzacja
c

Wzrost integracji i miniaturyzacji struktur półprzewodnikowych

Element k-razy mniejszy
c’

b

Wg prawa Moore’a: Ilość ilość tranzystorów w układzie scalonym jest
podwajana co 18 ÷ 24 miesiące

b’
a

a’

REZYSTANCJA:

POJEMNOŚĆ:

OBJĘTOŚĆ:

GĘSTOŚĆ
WYDZIELANEJ MOCY:

www.intel.com

Obudowa elementu elektronicznego
Podstawowe zadnia stawiane przed obudowami elementów
elektronicznych:
Doprowadzenie zasilania do układu elektronicznego,
Przesyłanie sygnałów wejściowych i wyjściowych,

MONTAŻ

Montaż
Połączenie pomiędzy metalicznymi kontaktami struktury półprzewodnikowej
a wyprowadzeniami obudowy może być zrealizowane w technologii:
montaż drutowy,
technologia flip-chip,

Odprowadzenie ciepła z układu,
Zabezpieczenie układu przed niekorzystnym
oddziaływaniem środowiska.

Obudowa elementu elektronicznego

HERMETYZACJA

Technologia „packagingu”:

technologia TAB (TAPE AUTOMATED BONDING) ,
lutowanie lutem miękkim,
klejenie przy zastosowaniu klejów
przewodzących.

Połączenie struktury półprzewodnikowej z podłożem obudowy lub
podłożem mikroukładu,
MONTAŻ
Wykonanie połączeń pomiędzy metalicznymi kontaktami struktury
półprzewodnikowej oraz kontaktami podłoża mikroukładu
Hermetyzacja.

Obudowa elementu elektronicznego
Główne kryteria wyboru typu obudowy:
Rodzaj elementu,

Podzespoły do montażu przewlekanego
Podzespoły do montażu przewlekanego charakteryzują się tym że ich
wyprowadzenia są przewlekane przez otwory w płytce drukowanej a następnie
są do niej lutowane. Może podzielić je:

Technologia montażu PCB (elementy SMD lub „przewlekane”),
Moc rozpraszana w elemencie,
Warunki środowiskowe,

wg ilości wyprowadzeń:
dwuwyprowadzeniowe,
wielowyprowadzeniowe,

Dostępność obudowy i koszt elementu.
wg rozmieszczenia wyprowadzeń:
osiowe,
radialne.
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Podzespoły do montażu przewlekanego

Podzespoły do montażu przewlekanego

Podzespoły osiowe:
Najczęściej mają kształt walca.

Podzespoły radialne:
Różne kształty obudów: płaskie okrągłe,
prostopadłościenne, kubeczkowate.

Wyprowadzenia umieszczone są w ich osi.

Wyprowadzenia umieszczone są po
jednej stronie elementu i są do siebie
równoległe.

Przystosowane do lutowania ręcznego
oraz lutowania na fali.
Stosunkowo długie wyprowadzenia dają
pewną dowolność w rozmieszczeniu ich
punktów lutowniczych.

www.fonar.com.pl

c

Wyprowadzenia wykonane są z drutów
(najczęściej miedzianych) o średnicach
0,38 do 0,81 mm pokrytych powłokami
o dobrej lutowności.

L

Rozstaw wyprowadzeń jest wielokrotnością
(sporadycznie ułamkiem) wymiaru charakterystycznego 2,54 mm = 100 milsów.
Niektóre rezystory, większość kondensatorów
oraz elementy optoelektroniczne np. diody LED.

R
A

A = L + 2c + 2R + dw = n * 50mil

Rezystory, kondensatory, diody, niektóre
rozwiązania cewek i dławików

c = 1 – 4 mm
Rmin = 1 mm

Podzespoły do montażu przewlekanego

Podzespoły do montażu przewlekanego

Podzespoły wielowyprowadzeniowe:
Elementy czynne: tranzystory, układy
scalone.

Układy scalone:
Układy scalone małej i średniej skali integracji:
DIL lub DIP (Dual-in-line Package) – wyprowadzenia w dwóch rzędach wzdłuż dłuższych boków
SIL lub SIP (Single-in-line Package) – wyprowadzenia jednorzędowe.

Obudowy prostopadłościenne lub kubeczkowe
Obudowy kubeczkowe: najczęściej metalowe
(TO5, TO18, TO98) rzadziej plastikowe (TO92).

Typ obudowy jest rozszerzony o informacje
określającą liczbę wyprowadzeń np.: DIP14.

Układy scalone w obudowach kubeczkowych
- liczba wyprowadzeń 4, 6, 8, 10, 12 lub 14.

1-sza nóżka jest zawsze oznaczona na obudowie. Dalsza numeracja przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.

Obudowy prostopadłościenne: plastikowe
(sprzęt powszechnego użytku) lub ceramiczne
(sprzęt profesjonalny i specjalny).

DIP

SIP

Układy scalone VLSI: obudowy DIP i SIP nie
mogą być stosowane ze względu na niedopasowanie TCE (max 64).

Podzespoły do montażu przewlekanego

Podzespoły do montażu przewlekanego

Układy scalone:
Układy VLSI: obudowy matrycowe:
PGA (Pin Grid Array) – wyprowadzenia
rozmieszczone pod obudową w kilku
równoległych rzędach.

Tranzystory:
Obudowy serii TO (Transistor Outline)
- plastikowe (TO-92), metalowe (TO-5)

PGA

Sposoby montażu: bezpośrednio jako
element przewlekany bądź
w tzw. podstawkach / gniazdach.
Różne typy obudów:
PPGA: Plastic pin grid array – np. Intel Celeron w Socket 370.
FCPGA: flip-chip pin grid array – np. Intel Pentium III i Intel Celeron, wciąż
wykorzystywany dla rozwiązań przenośnych.

TO-92A

Dla tranzystorów średniej i dużej mocy
(obudowy metalowe) kolektor jest
połączony galwanicznie z obudową
Różne typy tranzystorów mogą mieć
tą samą obudowę, ale inaczej
ułożone wyprowadzenia !!!

TO-18

Niektóre obudowy zawierają „miniradiator” pełniący również rolę
elementu mocującego (TO-3, TO-220).

SPGA: Staggered pin grid array – np. Socket 5, Socket 7.
CPGA: Ceramic pin grid array – np. AMD Athlon i Duron w Socket A.
OPGA: Organic pin grid array – np. procesory AMD w Socket 754, Socket 939,
Socket 940, Socket AM2, oraz Socket AM2+.

TO-220

TO-3

13

Podzespoły do montażu przewlekanego

Podzespoły do montażu przewlekanego

Diody:
Dwa wyprowadzenia

Elementy bierne:
Rezystory, kondensatory, cewki.

Rozróżnienie i orientacja wyprowadzeń!

Wymiary obudowy zależą od mocy elementu biernego, a nie od wartości
jego rezystancji, pojemności czy indukcyjności.
E6
E12

Obudowa zależna od typu diody i jej mocy.

20%

Typowe wartości – szereg wartości
znamionowych (SZEREG GEOMETRYCZNY
gdzie n jest ilością
elementów w szeregu)
O ILORAZIE

Typowe szeregi E6, E12, E24, E48, E96
oraz E192 odpowiednio o tolerancjach
wykonania 20%, 10%, 5%, 2%, 1% oraz 0,5%.

Podzespoły do montażu przewlekanego

10
15
22
33
47
68

10%
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
83

Podzespoły do montażu powierzchniowego
Podzespoły do montażu powierzchniowego powinny charakteryzować się:
wyprowadzenia przystosowane do montażu na powierzchni płytki PCB;

Złącza, podstawki:
Obudowy wielonóżkowe;
Standaryzacja rozwiązań;

kontakty powinny być łatwo i dobrze zwilżalne;

Różne rodzaje obudów – płaskie, kątowe,
do układów scalonych, itp...

kształty i wymiary muszą być zunifikowane i przystosowane do montażu
automatycznego;
lepsze odwzorowanie kształtu korpusu; odporność na mycie (rozpuszczalniki,
woda);
odporność na naprężenia mechaniczne i termiczne w trakcie lutowania;
mniejsze, bardziej zwarte konstrukcje pozwalają na pracę z wyższymi
częstotliwościami.

Podzespoły do montażu powierzchniowego

Rezystory:
Zakres rezystancji:

Podzespoły typu „chip”:
Kształt prostopadłościanu z wyprowadzeniami
na węższych krawędziach zintegrowanymi
z korpusem.

Klasy tolerancji:
Moc rozpraszana:

Rezystory, kondensatory oraz niektóre typy
bezpieczników i cewek.
Znormalizowane wymiary to długość
i szerokość. Wysokość oraz wielkość
kontaktów zależą od innych czynników.
1206: 0,12” x 0,06” = 3mm x 1,5mm

Podzespoły do montażu powierzchniowego

0,06”

Temperaturowy współczynnik rezystancji: typ. 0,02%/K

1206

Rezystory zero-ohmowe czyli tzw. zworki

0805: 0,08” x 0,05” = 2mm x 1,27mm

Użycie „zworek” w postaci rezystorów SMD o wartości 0 ohmów pozwala
uniknąć stosowania dodatkowych „przelotek” na płytce PCB.

0402: 0,04” x 0,02” = 1mm x 0,5mm

Umożliwia to likwidację jednej warstwy metalizacji.

0201: 0,02” x 0,01” = 0,5mm x 0,25mm
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Podzespoły do montażu powierzchniowego
Kondensatory ceramiczne:
konstrukcja płaska złożona z ceramicznych metalizowanych płatków
(nawet do 50 warstw);

Podzespoły do montażu powierzchniowego
Elementy polaryzowane:
Diody, kondensatory elektrolityczne
tantalowe, aluminiowe;

zbyt szybkie nagrzewanie może powodować pęknięcia w wewnętrznych
warstwach;

Kondensator tantalowy

Dwa wyprowadzenia;
Polaryzacja oznaczona poprzez
kształt elementu lub symbol na
obudowie;
Dioda

elektroda

86

ceramika

Podzespoły do montażu powierzchniowego
Tranzystory:
Typowe obudowy tranzystorów
– SOT (Small Outline Transistor)

Podzespoły do montażu powierzchniowego
Układy scalone - SMD:
Układy scalone małej i średniej skali integracji:
SO (Small Outline) lub SOIC (Small Outline
Integrated Circuit) – wyprowadzenia w dwóch
rzędach wzdłuż dłuższych boków. Raster
wyprowadzeń 1,27 mm = 50mils

3 ewentualnie 4 wyprowadzenia
Moce znamionowe zależą od
wymiarów obudowy

200mW (350mW)

Typ obudowy jest rozszerzony o informacje
określającą liczbę wyprowadzeń np.: SO16.

SOIC

SOJ

1-sza nóżka jest zawsze oznaczona na obudowie. Na płytkach PCB nóżka nr 1 oznaczona
polem prostokątnym.
Typowa liczba wyprowadzeń w SO wynosi 8 – 32.
Zminiaturyzowana wersja VSO (Very Small Outline)
może posiadać nawet do 56 wyprowadzeń.

500mW (1W)

Ograniczenie - nadmierne naprężenia ścinające.

Podzespoły do montażu powierzchniowego
Układy scalone - SMD:
Zwiększenie liczby wyprowadzeń
- obudowy kwadratowe z wyprowadzeniami rozmieszczonymi na
czterech bokach:

Układy scalone – PLCC, QFP:
Koplanarność wyprowadzeń;

PLCC

Zwichrowania płytek podłożowych obwodów drukowanych;
Jakość pól lutowniczych;

PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)
wyprowadzenia w kształcie litery „J”
rozstawione co 1,27 mm;
do 84 wyprowadzeń;
QFP (Quad Flat Package) wyprowadzenia w kszatłcie spłaszczonej
litery „Z”; rozstaw wyprowadzeń
od 1mm do 0,4mm; ilość wyprowadzeń od 32 do 304;

Podzespoły do montażu powierzchniowego

Technologiczne możliwości realizacji połączeń (rozdzielczość druku pasty
lutowniczej).

QFP
QFN

QFN (Quad Flat No-Lead) – obudowy
„bezwyprowadzeniowe”; rolę wyprowadzeń
pełnią „pola lutownicze” na spodzie obudowy.
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Podzespoły do montażu powierzchniowego
BGA (Ball Grid Array), CSP (Chip Scale Package), Flip Chip

Podzespoły do montażu powierzchniowego
ZALETY BGA (Ball Grid Array)

duża liczba wyprowadzeń,
dobra wytrzymałość mechaniczna,
eliminacja problemu koplanarności,
zmniejszenie ilości pasty lutowniczej,
Obudowa

Liczba
wej/wyj

Raster
[mm]

Ø kontaktu
[µm]

Wymiary
zewn.[mm]

PBGA

<200

1,5; 1,27; 1,0

450÷760

20 ÷ 40

CSP

30÷300

0,75; 0,65; 0,5

190÷350

12 ÷ 20

100÷1300

0,457
0,350
0,254
0,204

190
160
135

10,2
5,8
5,08
2,5

flip chip

zmniejszenie wadliwości montażu,
zwiększenie precyzji montażu.

Wadliwość montażu:
PBGA
QFP(0,635mm)
QFP(0,5mm)

1÷ 3 ppm
15 ÷ 20 ppm
15 ÷ 80 ppm

Zjawisko samocentrowania kontaktów sferycznych na polach lutowniczych:
tolerancje pozycjonowania:
BGA (Ø0,74mm) – 0,30 mm;
QFP (0,5mm)

– 0,08 mm;

16

