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Poziomy montażu
Ze względów technologicznych i eksploatacyjnych urządzenie
elektroniczne powinno być podzielone na mniejsze podzespoły tzw.
MODUŁY. Moduł powinien:

 zawierać obwód elektroniczny

(zamknięty węzeł funkcjonalny)

 być wykonany za pomocą jednej
technologii,

 mieć wymiary identyczne

z wymiarami pozostałych
zespołów tego samego rodzaju.

Felba J., „Montaż w Elektronice”, Oficyna Wyd.
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 2010
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Poziomy montażu
Relacje MODUŁ – POZIOMY MONTAŻU
RODZAJ MODUŁU

RODZAJE POŁĄCZEŃ

POZIOM
MONTAŻU

drutowe; kleje przewodzące; FC

I

lutowane; kleje przewodzące

II

złącza kablowe; elektryczne kable
drutowe

III

kable, druty

IV

struktura półprzewodnikowa

układy scalone

moduł podstawowy; obwód
drukowany

blok

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

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;

Podstawowe zadania płytek drukowanych
 mechaniczne mocowanie elementów elektronicznych

i elektromechanicznych w określonym miejscu urządzenia,

 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)
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
montażu przewlekanego)

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

 małe koszty wytwarzania (czas i koszt wytworzenia niezależny od rodzaju
obwodu, liczby połączeń, kształtu),

 obniżenie kosztów montażu (automatyzacja układania i lutowania),
 zwiększenie powtarzalności właściwości elektrycznych (identyczność
wszystkich kolejnych wyrobów),

 wzrost niezawodności (lepsza jakość i powtarzalność montażu),
 skrócenie czasu kontroli i pomiarów obwodów,
 zmniejszenie ciężaru urządzeń (eliminacja elementów konstrukcyjnych),
 uproszczenie metod zabezpieczania urządzeń przed zagrożeniami
środowiskowymi

Obwody drukowane
WADY:

 trudności przy wprowadzaniu zmian konstrukcyjnych,
 zwiększona wrażliwość na wibracje i udary,
 utrudnione odprowadzanie ciepła.

Obwody drukowane
RODZAJE OBWODÓW DRUKOWANYCH:
wg materiału podłoża:
 Sztywne

 LAMINAT
 CERAMIKA
 SPECJALNE (np. z rdzeniem metalowym;

z kontrolowanym rozkładem impedancji)

 Elastyczne
 Sztywno - elastyczne
wg konstrukcji:

 Jednostronne
 Dwustronne
 Wielowarstwowe
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Obwody drukowane
RODZAJE OBWODÓW DRUKOWANYCH:
wg sposobu montażu:
 Do montażu przewlekanego

 Do montażu powierzchniowego
 Do montażu mieszanego

wg technologii:

 Wykonane metodą subtraktywną
 Wykonane metodą addytywną
 Wykonane metodą póładdytywną

Laminaty sztywne
WYTWARZANIE PODŁOŻY:
Materiał osnowowy

T
Prepreg

Żywica

P

T

Cu
2 – 10 warstw

Cu

Laminaty sztywne
GRUBOŚĆ PŁYTEK IZOLACYJNYCH:

 płytki jednowarstwowe: 0,5 ÷ 3 mm (6 mm),
 płytki wielowarstwowe: 0,05 ÷ 0,75 mm / na warstwę,
GRUBOŚĆ FOLII MIEDZIANEJ:

 5 µm; 9 µm; 18 µm; 35 µm; 70 µm; 105 µm
½ oz; 1 oz;

2 oz
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Laminaty sztywne
POPULARNE TYPY LAMINATÓW SZTYWNYCH:
Typ żywicy

Typ nośnika

Forma materiału

papier
bawełna
fenolowa

aminowa

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

tkanina

C; CE; L; LE

włóknina

szkło

Oznaczenie

arkusz

G-2

tkanina

G-3

nylon

włóknina

N-1

szkło

tkanina

papier

arkusz

FR-3

szkło

tkanina

G-10; G-11; FR-4; FR-5

aramid

włóknina

epoksydowa
alkidowa

szkło

mata

silikonowa

szkło

tkanina

ES-1; ES-3; G-5; G-9

GPO-1; GPO-2

Laminaty sztywne
WŁAŚCIWOŚCI POPULARNYCH TYPÓW LAMINATÓW SZTYWNYCH:
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

450
345

200
221

wytrzy. na zginanie: x,y
z

MPa

130-150
110-130

max temp. pracy

C

105

150

130

higroskopijność

%

0,8

0,35

1,0

Laminaty sztywne
ZALETY LAMINATU FR-4:

 cena adekwatna do własności elektrycznych i mechanicznych,
 łatwa produkcja w skali masowej,
WADY LAMINATU FR-4:

 trudności przy wierceniu otworów,
 mała stabilność wymiarowa,
 niska temperatura zeszklenia żywicy (120 – 160C),
 niedopasowanie TCE laminatu i elementów,
 konieczność utylizacji pyłu szklanego i kurzu żywicznego.
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Podłoża ceramiczne
WŁAŚCIWOŚCI POPULARNYCH PODŁOŻY CERAMICZNYCH:
Parametr

Jednostka

Mullite
AlO6-AlSiO4

AlN

BeO

LTCC

g/cm3

3,7 -3,9

3,1

3,3

2,9

3

20-600C
20-1000C

ppm/K

7,6
8,2

4

4,6

8,1
9,4

4-6
3-8

masa właściwa
TCE:

Al2O3
95%-99,6%

przewodność cieplna

W/mK

25-37

4

170-215

273

stała dielektr. (1MHz)

-

9 – 9,8

6,5

10

6,6

4-8

wytrz. napięciowa

kV/mm

8 -10

13

15

14

20-50

wytrzymałość na
zginanie

MPa

290

140

400-500

170-230

130-300

temperatury spiekania

C

1500-1650

1400-1500

1650-1800

2000

< 900

higroskopijność

%

0

---

0

0

---

Podłoża elastyczne
OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

 połączenia elastyczne między płytkami drukowanymi sztywnymi
różnych podzespołów lub bloków urządzeń elektronicznych,

 części elastyczne w płytkach sztywno-giętkich,
 podłoża do montażu przestrzennego (3D),
 elastyczne połączenia dynamiczne,
 elastyczne obwody drukowane
(np. aplikacje tekstroniczne).

Podłoża elastyczne
PRZYKŁADOWE PODŁOŻA ELASTYCZNE I ICH WŁAŚCIWOŚCI:

Parametr

Poliimid

Poliester

Aramid

Epoksyd

Rozciąganie (MPa)

175-210

154-196

77

245-260

Max wydłużenie (%)

60-80

60-165

7-10

3-5

Temp. pracy (°C)

-200/+300

-60/+105

-55/+200

-55/+150

Temp. zeszklenia (°C)

220-260

90-110

90-165

120-150

TCE (ppm/K)

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

Kapton®
cena :-(

Mylar®
cena :-)

Nomex®
cena :-)
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Metody wytwarzania PCB
Metody wytwarzania folii miedzianych:
 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
 Rodzaje:
 Trawienie zbędnych obszarów miedzi,
 Mikrofrezowanie,
 Obróbka laserowa (laser micromashining).
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Metody wytwarzania PCB
Metoda subtraktywna – trawienie:
 Powszechnie stosowana
metoda maskowania
– fotochemiograficzna;

(1)
FOLIA Cu

(2)

 Maski – fotopolimery

(3)

 Naświetlenie obszarów

stałe, emulsje ciekłe;
LAMINAT

(4)

w celu uodpornienia ich
na czynniki trawiące –
rezysty negatywowe;

(5)
MOZAIKA
PRZEWODZĄCA

Metody wytwarzania PCB
Metoda subtraktywna - ograniczenia:
 ograniczenie szerokości ścieżek,
 podtrawianie ścieżek

1 – maska; 2 – ścieżka drukowana; 3 – podłoże
a – podtrawienie; b – szerokość ścieżki; d – grubość folii

Metody wytwarzania PCB
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,
 oświetlenie laminatu w miejscach występowania mozaiki przewodzącej
(przez kliszę negatywową),

 metalizacja chemiczna Cu,

8

2018-10-09

Metody wytwarzania PCB
Technologia DCB (Direct Copper Bonding):


Powszechnie stosowana ceramika
Al2O3 (96%),



Lepsze parametry cieplne AlN



Ograniczenie wymiarów podłoży
ze względu na deformacje podczas
wygrzewania

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

Technologie grubowarstwowe
Materiały i technologie cienko- i grubowarstwowe
 Kryterium podziału na cienkie warstwy i grube warstwy

 grubość warstwy 1m (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 pomocą której,
można produkować i przekształcać materiał z dokładnością do kilku
warstw atomowych.

 Podstawowe procesy cienkowarstwowe to:
 osadzanie;
 utlenianie;
 trawienie.

Technologie grubowarstwowe
Materiały i technologie cienko- i grubowarstwowe
 Technologie grubowarstwowe należą do standardowych technik

osadzania warstw o grubości powyżej kilku mikrometrów (standardowo
przedział 2 – 35m).

 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.
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Technologie grubowarstwowe
Materiały i technologie grubowarstwowe
 W technologii grubowarstwowej stosuje się pasty lub atramenty 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 lub atramentów:
 przewodzące – palladowo-srebrowe, platynowo-srebrowe, złote,
platynowo-złote i miedziane;

 rezystywne – tlenek rutenu oraz rutenian bizmutu;
 dielektryczne
 półprzewodnikowe

Technologie grubowarstwowe
Materiały i technologie grubowarstwowe
Sitodruk
Forma
drukarska

SITO
SZABLON

Typowa
rozdzielczość
[linie/cm]

Druk
strumieniowy

Grawiura

Fleksografia

Litografia
offsetowa

---

CYLINDER
GRAWEROWANY

RELIEF (płyta
polimerowa)

PŁYTA
ALUMINIOWA

50

60 – 250

100

60

100 – 200

Lepkość
atramentu/pasty
[Pa·s]

0,1 – 50

0,002 – 0,1

0,01 – 0,2

0,05 – 0,5

30 – 100

Grubość warstwy
[m]

5 – 25

0,1 – 3

0,5 – 2

0,5 – 2

0,5 – 2

50 – 150

1 – 20

10 – 50

20 – 50

10 – 15

Wydajność
[m2/min]

< 10

0,01 – 0,1

10

10

20

Szybkość
drukowania
[m/min]

10 – 15

15 – 500

100 – 1000

100 – 500

200 – 800

Szerokość linii
[m]

G. Wróblewski, M. Słoma, D. Janczak, M. Jakubowska, Elektronika drukowana – szansą dla polskiej poligrafii,
Człowiek i Dokumenty, vol. 34, 2014, str. 27-36

Technologie grubowarstwowe
Metoda sitodruku

sito

pasta

rakla

podłoże

nadruk

poziomowanie

suszenie
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Technologie grubowarstwowe
Metoda sitodruku – przykłady
CZUJNIKI TEMPERATURY
REZYSTORY GRUBOWARSTWOWE

ELEMENTY GRZEJNE

www.midasmic.com

Technologie grubowarstwowe
Technologie hybrydowe
 Technologie hybrydowe polegają na

łączeniu na jednej płytce elementów
dyskretnych oraz elementów wykona
-nych w formie warstw drukowanych
bezpośrednio na podłożu.

 W rezultacie otrzymuje się układy
o szczególnych właściwościach
(np. lepszej zdolności do odprowadzania ciepła).

www.midasmic.com

 Układy hybrydowe są na ogół zamykane
we wspólnej obudowie celem lepszej
hermetyzacji elementów.

Miniaturyzacja

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
Wzrost integracji i miniaturyzacji struktur półprzewodnikowych
Ilość bramek w pojedynczej strukturze a ilość wejść/wyjść

Y. Jin, Z. Wang, J. Chen, „Introduction to Microsystem Packaging Technology”, CRC Press, 2011

STRUKTURA
DOPUSZCZALNA TEMP. PRACY

DOPUSZCZALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ

Obudowa elementu elektronicznego

STRUKTURA
W
OBUDOWIE

LATA

Obudowa elementu elektronicznego
Podstawowe zadnia stawiane przed obudowami elementów
elektronicznych:
 Doprowadzenie zasilania do układu elektronicznego,
MONTAŻ

 Przesyłanie sygnałów wejściowych i wyjściowych,
 Odprowadzenie ciepła z układu,
 Zabezpieczenie układu przed niekorzystnym

HERMETYZACJA

oddziaływaniem środowiska.

Technologia „packagingu”:

 Połączenie struktury półprzewodnikowej z podłożem obudowy lub
podłożem mikroukładu,

MONTAŻ

 Wykonanie połączeń pomiędzy metalicznymi kontaktami struktury
półprzewodnikowej oraz kontaktami podłoża mikroukładu

 Hermetyzacja.
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Obudowa elementu elektronicznego
Montaż
Połączenie struktury półprzewodnikowej z podłożem obudowy lub podłożem
mikroukładu może być zrealizowane w technologii:
 lutowanie lutem miękkim
(najczęściej eutektyczne),

 lutowanie lutem twardym,
 klejenie struktur kompozycjami
polimerowymi,

 klejenie struktur kompozycjami
nieorganicznymi.

Obudowa elementu elektronicznego
Montaż
Połączenie pomiędzy metalicznymi kontaktami struktury półprzewodnikowej
a wyprowadzeniami obudowy może być zrealizowane w technologii:
 montaż drutowy,

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

Obudowa elementu elektronicznego
Główne kryteria wyboru typu obudowy:

 Rodzaj elementu,
 Technologia montażu PCB (elementy SMD lub „przewlekane”),
 Moc rozpraszana w elemencie,
 Warunki środowiskowe,
 Dostępność obudowy i koszt elementu.
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Podzespoły do montażu przewlekanego
Podzespoły do montażu przewlekanego
Może podzielić je:

wg ilości wyprowadzeń:
 dwuwyprowadzeniowe,

 wielowyprowadzeniowe.
wg rozmieszczenia wyprowadzeń:
 osiowe,

 radialne.

wg rozmieszczenia
wielowyprowadzeniowe:
 architektura obwodowa,

 architektura powierzchniowa.

Podzespoły do montażu przewlekanego
Podzespoły dwuwyprowadzeniowe:
 Rezystory, kondensatory, diody, niektóre
rozwiązania cewek i dławików

 Często obudowa ma kształt walca.
 Wyprowadzenia umieszczone są w ich

osi (osiowe) lub po jednej stronie obudowy
(radialne).

 Stosunkowo długie wyprowadzenia dają
pewną dowolność w rozmieszczeniu ich
punktów lutowniczych.

www.fonar.com.pl

Podzespoły do montażu przewlekanego
Podzespoły wielowyprowadzeniowe:
 Elementy czynne: tranzystory, układy
scalone.

 Obudowy prostopadłościenne lub kubeczkowe

 Obudowy kubeczkowe: najczęściej metalowe

(TO5, TO18, TO98) rzadziej plastikowe (TO92).

 Obudowy prostopadłościenne: plastikowe

(sprzęt powszechnego użytku) lub ceramiczne
(sprzęt profesjonalny i specjalny).
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Podzespoły do montażu przewlekanego
Układy scalone:
 Układy scalone małej i średniej skali integracji:
DIL / DIP (Dual-in-line Package) lub SIL / SIP
(Single-in-line Package).

 Typ obudowy jest rozszerzony o informacje

określającą liczbę wyprowadzeń np.: DIP14.

SIP

DIP

 Obudowy DIP i SIP ze względu na TCE max
64 wyprowadzeń.

 Układy VLSI: obudowy matrycowe:

PGA (Pin Grid Array) – wyprowadzenia
rozmieszczone pod obudową w kilku
równoległych rzędach.

PGA

 1-szy pin/nóżka jest zawsze oznaczony na
obudowie.

Podzespoły do montażu powierzchniowego
Podzespoły do montażu powierzchniowego powinny charakteryzować się:

 wyprowadzenia przystosowane do montażu na powierzchni płytki PCB;
 kontakty powinny być łatwo i dobrze zwilżalne;
 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
Podzespoły typu „chip”:
 Kształt prostopadłościanu z wyprowadzeniami
na węższych krawędziach zintegrowanymi
z korpusem.

 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

0,06”

1206

 0805: 0,08” x 0,05” = 2mm x 1,27mm
 0402: 0,04” x 0,02” = 1mm x 0,5mm
 0201: 0,02” x 0,01” = 0,5mm x 0,25mm
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Podzespoły do montażu powierzchniowego
Rezystory:
 Zakres rezystancji:

0 , 1   10 M, 10   1 M

 Klasy tolerancji:
 Moc rozpraszana:

5%

1%

1206 – max 250 mW
0805 – max 125 mW
0201 – max 50 mW

Rezystory zero-omowe:
czyli tzw. zworki
 Rezystory

 Użycie „zworek” w postaci rezystorów

SMD o wartości
pozwala uniknąć
stosowania dodatkowych „przelotek”
na płytce PCB.

 Umożliwia to likwidację jednej warstwy
metalizacji.

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

Kondensator tantalowy

 Dwa wyprowadzenia;
 Polaryzacja oznaczona poprzez

kształt elementu lub symbol na
obudowie;
Dioda

47

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

 3 ewentualnie 4 wyprowadzenia
 Moce znamionowe zależą od
wymiarów obudowy

200mW (350mW)

500mW (1W)
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Podzespoły do montażu powierzchniowego
BGA

Układy scalone - SMD:
 Układy scalone oraz układy zintegrowane

 Architektura obwodowa vs

architektura powierzchniowa
wyprowadzeń

 Kształt wyprowadzeń

QFP

CSP

PLCC
QFN
SOIC

SOJ

Podzespoły do montażu powierzchniowego
ZALETY BGA (Ball Grid Array)

 duża liczba wyprowadzeń,
 dobra wytrzymałość mechaniczna,
 eliminacja problemu koplanarności,
 zmniejszenie ilości pasty lutowniczej,
 zmniejszenie wadliwości montażu,
 zwiększenie precyzji montażu.
Zjawisko samocentrowania
kontaktów
sferycznych na polach lutowniczych:
Wadliwość
montażu:
tolerancje pozycjonowania:
PBGA
1÷ 3 ppm
BGA (Ø0,74mm)
– 0,30 mm;
QFP(0,635mm)
15 ÷ 20 ppm
QFP(0,5mm)
15
QFP (0,5mm)
– 0,08 mm;÷ 80 ppm

Podzespoły zintegrowane
Historia rozwoju obudów dla podzespołów elektronicznych

Update on JEDEC Thermal Standards, Electronics Cooling: 2012
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Podzespoły zintegrowane
SiP (System in Package)
SiP jest technologią montażu pozwalającą na połączenie kilku struktur
półprzewodnikowych (o różnej funkcjonalność zawierających zarówno elementy
aktywne jak i pasywne) w taki sposób,
aby możliwe było zamknięci ich w jednej
hermetycznej obudowie:

 na wspólnym podłożu
(side by side placement),

 struktury wielowarstwowe (stucked
structures),

 systemy wbudowane (embedded
structures)

Podzespoły zintegrowane
IPM

Zintegrowane układy automatyki
SiP (System in Package) – złożony układ elektro-niczny
zrealizowany w taki sposób aby możliwe było jego zamknięcie
w jednej obudowie
SoC (System on Chip) – złożony układ elektroniczny
zawierający szereg bloków funkcjonalnych (także nie
elektronicznych) wykonany na jednym podłożu
półprzewodnikowym (chipie)
PoP (Package on Package) – łączenie obudowanych układów
scalonych bądź innych układów elektronicznych w postaci
stosów

SEMIKRON
IPM SKiiP 1213
www.semikron.com

MCM (Multi-Chip Modules) – moduły zawierające w sobie
złożony układ elektroniczny zbudowany z szeregu struktur
półprzewodnikowych (chipów) usytuowanych na jednym
podłożu
IPM (Intelligent Power Modules) – moduły zawierające
przyrządy półprzewodnikowe mocy wraz z układami
sterowania i zabezpieczeń

IPM

IBM mikroprocesor POWER 5
wikipedia.org, fot. C. Schulz

Podzespoły zintegrowane
SiP (System in Package)
Zalety:

 Wyższa wydajność dzięki większej skali integracji;
 Krótsze kanały transmisyjne;
 Heterostruktury, rozwiązania hybrydowe;

www.itrs.net

 Kompaktowe rozmiary;
 Mniejsze zużycie
materiału;
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Podzespoły zintegrowane
SiP (System in Package)
Zalety:

 Wyższa wydajność dzięki większej skali integracji;
 Krótsze kanały transmisyjne;
 Heterostruktury, rozwiązania hybrydowe;

www.itrs.net

 Kompaktowe rozmiary;
 Mniejsze zużycie
materiału;

 Rozwiązania 3D vs.
rozwiązania
na wspólnym podłożu.

Podzespoły zintegrowane
SiP (System in Package)
Wady/wyzwania:

 Wzrost ilości przetwarzanych danych, szerokości pasma i częstotliwości pracy;
 Technologie realizacji połączeń;
 Niezawodność, uzysk;
 Aparatura – koszt, utrzymanie, serwis itp.;
 Nowe materiały;
 Projektowanie;
 Zagadnienia cieplne;
 Testowanie.
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