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Abstrakt: 

Táto bakalárska práca sa zaoberá systémom ANSYS a jeho použitím na simulácie 

termomechanického namáhania SMD súčiastok. Na začiatku sa rozoberá metóda 

konečných prvkov a jej využitie pre modelovanie a riešenie rôznych úloh. Ďalej práca 

pokračuje popisom systému ANSYS. Zaoberá sa detailným vysvetlením užívateľského 

rozhrania a možnosťami jeho ovládania. V druhej polovici teoretickej časti je popis 

technológie povrchovej montáže a spôsoby starnutia spoja.V závere práce je názorne 

vypracovaná úloha na simulovanie termomechanického namáhania SMD rezistoru 

a výsledky sú overene meraniami v praxi.  

Abstract:  

 

This thesis deals with ANSYS and its usage for simulation of thermo-mechanical 

straining of SMD components. At first, the Finite Element Method and its application 

for modeling and problem solving is discussed. The ANSYS system is described next. 

The user interface and the possibilities for its operating are described in details. The 

final part is an illuminating. In the second part of this work is description surface mount 

and aging defects. In the end is simulation example of thermo-mechanical straining of a 

SMD rezistor and results are certified by experiment . 
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1. Úvod 
V dnešnej dobe sa čim ďalej berie na zreteľ efektívnosť výroby. Tá sa dá z časti docieliť 

presnou a prepracovanou simuláciou, ktorá môže odhaliť prípadné problémy  a chyby 

ešte pre samotnou fyzickou výrobou a ušetriť nemalí finančné prostriedky. Jedným 

z programov vytvorených na simuláciu je systém ANSYS používaný v rôznych 

odvetviach, funguje na princípe metódy konečných prvkov a je určený na široké 

spektrum úloh z kategórii ako sú napríklad mechanika telies, prenos tepla, prúdenie 

kvapalín, magnetizmus, elektrické polia a ďalšie. Tento projekt sa zaoberá simuláciami 

termomechanického namáhania SMD súčiastok, pretože spoľahlivosť povrchovej 

montáže SMD je značne ovlivnená zmenou diaľkovej rozťažnosti plošného spoja ako aj 

súčiastok pri zahrievaní behom montáže, opravy a samotnom používaní zariadenia. 

V úvode práce je popísaná metóda konečných prvkov a systém ANSYS. Prostredná 

časť sa zaoberá zostrojením modelu a jeho samotnou simuláciou a praktickým meraním. 

V záverečnej časti sú vyhodnotené výsledky a obrázkové výstupy programu.    
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2. Základné typy numerických metód modelovania 
 

• Metóda konečných prvkov (FEM – Finite elements method)  

Prevedie riešenie parciálnej deferenciálnej rovnice na riešenie potenciálov             

v uzloch siete 

• Metóda hraničných prvkov (BEM – Boundary elements method)  

Pomocou nej sa dá priestorová úloha riešiť ako plošná  

• Metóda konečných diferencií (FDM – Finite diference method) – více 

v hydrologii 

Podstatou metódy je náhrada parciálnych derivácií podľa ich definície 

diferenciami.  

• Metóda kontrolných objemov (CVM – Control dolume method) 

Body siete tvoria bunky v tvare štvoruholníka. Bunky sa interpretujú ako 

kontrolné objemy. V strede objemu sa nachádza výpočtový bod, ktorý 

reprezentuje celú bunku. 

2.1 Vznik metódy kone čných prvkov (MKP) 
Pri matematickom modelovaní inžinierskych úloh (v mechanike poddajného telesa) 

vznikali zložité, dovtedy neriešiteľné systémy obyčajných alebo parciálnych 

diferenciálnych rovníc. Z toho vyplynula potreba vývoja numerických počítačovo 

orientovaných metód, ktorými by sa tento problém zvládol. MKP začali súčasne vyvíjať 

matematici (R. Courant), fyzici (J. L. Synge) a inžinieri (J. H. Argyris a S. Kelsey). 

Významné prvotné publikácie z počiatku rozvoja MKP publikovali J. H. Argyris, O. C. 

Zienkiewicz a Y. K. Cheung. Názov metódy stanovil R. W. Clough. Prudký rozvoj 

MKP začal počiatkom 60-tych rokov minulého storočia. Jej vývoj nie ešte je ukončený 

ani v súčasnosti. MKP sa v počiatkoch rozvíjala len pre oblasť mechaniky pevných 

a poddajných telies. Ukázalo sa však, že je ju možné použiť aj na riešenie iných tried 

úloh, ako je: teplotné pole, prúdenie plynov a kvapalín, elektrina a magnetizmus, 

žiarenie a prenos hmoty, viazané úlohy, analýzy mikro- a nanoštruktúr, atď. 

V súčasnosti patrí medzi najuniverzálnejšie, najrozšírenejšie a najefektívnejšie 

numerické metódy riešenia inžinierskych úloh, resp. riešenia úloh poľa. 
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2.2 Metóda kone čných prvkov 
Podmienky, ktoré sú kladené na diskretizáciu metódou konečných diferencií pomerne 

limitujú jej použitie pre komplikované geometrie priestoru prúdenia. FDM bola 

zdokonalená a formulovaná ako tzv. metóda konečných prvkov FEM a bola pôvodne 

vyvinutá ako procedúra pre riešenie všeobecných úloh pevnostnej analýzy založených 

na parciálnych diferenciálnych rovniciach. Metódou sa dajú počítať napätia a posunutia 

v materiály za rôznych okrajových podmienok. Dnes našla metóda konečných prvkov 

uplatnenie nielen v strojárenstve ale aj v elektrotechnike. 

Základom metódy konečných objemov (FEM) je  

• generovanie siete bodov,  

• zostavenie prvkov z bodov siete  

• interpolácia pre spojenie lokálneho riešenia s uzlovými bodmi  

• riešenie v uzlových bodoch  

Uzlové body sú body, v ktorých sa vypočítavajú funkčné hodnoty riešenia, prípadne 

derivácie určujúcich veličín prúdového poľa. Uzlové body siete vytvárajú štruktúru 

prvkov, ktoré vyplňujú fyzikálnu oblasť objektu. Prvky môžu byť jedno, dvoj alebo 

trojrozmerné. Hranica každého prvku je určená uzlovými bodmi, ale uzlové body sa 

môžu nachádzať vo všeobecnosti i vo vnútri a na stenách prvku. Steny prvku môžu byť 

lineárne, ale i kvadratické čiary, resp. plochy. (viz. obr. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Neštruktúrované rozdelenie oblasti dvojrozmernými prvkami a rozmiestenie 

uzlových bodoch na prvkoch 
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2.3 Postup riešenia úlohy pri použití MKP  
 

Postup riešenia úlohy metódou konečných prvkov možno zovšeobecniť 

do týchto bodov:  

• Zostavenie fyzikálneho modelu úlohy a definovanie podmienok jednoznačnosti 

riešenia  

• Diskretizácia analyzovanej oblasti (teleso alebo sústava telies) na konečné prvky  

• Identifikácia primárnych neznámych a voľba vhodných interpolačných 

(tvarových, náhradných) funkcií poľa  

• Definovanie konštitutívneho vzťahu medzi akciami a reakciami riešeného poľa  

• Odvodenie prvkových rovníc  

• Odvodenie rovníc MKP pre celú riešenú oblasť a ich riešenie pre primárne 

neznáme  

• Výpočet sekundárnych neznámych  

• Interpretácia výsledkov riešenia a optimalizácia riešenej úlohy  

 
3. Programový systém ANSYS 
 

Program ANSYS je organizovaný v dvoch úrovniach :  

• počiatočná úroveň 

• procesorová úroveň 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Členenie programu ANSYS 

3.1 Počiatočná úrove ň 
 

• základné prostredia, z ktorého vstupujeme do jednotlivých modulov 
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3.2 Procesorová úrove ň 
 

• PREP7 (preprocessor) – modul v ktorom sa vytvára geometria model, volia sa 

typy elementov 

• SOLUTION – modul, v ktorom sa zadáva záťaž, okrajové podmienky 

a vykonáva sa vlastný výpočet 

• POST1 (general postprocessor) – modul obsahujúci príkazy na prácu 

z výsledkami ich zobrazenie a ďalšie výpočty  

• POST26 (time-history postprocessor) – slúži na prehliadanie výsledkov 

transietnej analýzy 

• OPT (desing optimalization processor) – optimalizačná analýza 

 

Z počiatočnej úrovne vstupujem do preprocesorovej úrovne. Na procesorovej úrovni 

vytvárame model, riešime ho a pracujeme s výsledkami. 

 

3.3 Pracovná plocha 
 

Pracovná plocha (viz. obr. 2) je delená na päť častí v pozadí je šieste výstupne okno. 

 

1. Ansys Utility Menu – nachádza sa vo vrchnej časti obrazovky. Slúži na prácu so 

súbormi, prácu z grafikou, atd.  

2. Ansys Main Menu – obsahuje primárne funkcie ANSYSu. Cez neho vstupujem 

do jednotlivých procesorových úrovni (preprocesor, solution, general 

postrocesor atď). 

3. Ansys toolbar – menu v pravej časti nad grafickým oknom obsahuje užívateľom 

pripravené makrá. 

4. Ansys Input – príkazový riadok. Môžeme z neho zadávať priamo príkazy na 

ovládanie programu. 

5. Graghics Window – pracovné okno. V tomto okne sa zobrazuje model aj. 

výsledky riešenia. 

6. Output Window – výstupne textové okno programu. Obyčajne je za ostatnými 

oknami a môžeme ho v prípade potreby dať do popredia. 
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Obr. 3  Pracovná plocha systému Ansys 

3.4 Zadávanie príkazov 
 

Príkazy je možné zadávať dvoma spôsobmi: 

 

1. Pomocou menu v ANSYS Utility Menu a ANSYS Main Menu. Po zadaní 

príkazu sa objaví dialógové okno pre definovanie parametrov príkazu. V okne 

ANSYS Toolbar sú zobrazené makrá. 

2. Napísaním príkazu do príkazového riadku v okne ANSYS Input. 

 

Pri začatí riešenia problému v ANSYSe je možnosť zvoliť si typ úlohy, ktorá má 

byť riešená. V jednotlivých menu sa nám budú zobrazovať len potrebné príkazy reps. 

Veličiny. Typ úlohy sa zadáva v ANSYS Main Menu – Preference. Na obr. 4 je 

zobrazená voľba typu disciplíny (Structural, Thermal, ANSYS Fluid, FLOTRAN CFD) 

a Electromagnetic (Magnetic-Nodal, Magnetic-Edge, High-Frequency, Electric) 
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4. Povrchová montáž 
  

Technológia povrchovej montáže predstavuje v súčasnej dobe jeden z dominantných 

smerov vo vývoji mikroelektronických montážnych technológii. Charakteristickou 

operáciou je spájkovanie pretavením, kde sa súčiastky so špeciálnymi vývodmi 

usádzajú do spájkovacej pasty a potom v jednom kroku pretavia a tým aj pripoja. Pritom 

je patrné, že povrchová montáž sa neustále vyvíja, snaha sa hlavne smeruje na 

miniaturizáciu a optimalizáciu technologického procesu. S tým sa nepretržite stupňujú 

tiež požiadavky na zlepšovanie parametrov zariadení, a materiálov. 

Obr. 4 – Voľba typu úlohy 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 SMT odpory realizovane povrchovou montážou 

  

4.1 Postupnos ť operácií v povrchovej montáži  
Technologický sled operácii v povrchovej montáži môže byť usporiadaný či 

kombinovaný rôznym spôsobom, charakteristické su vždy tri základné operácie: 

 

• nanášanie pájecích past a lepidiel 

• osadzovanie súčiastok  

• pájení pretavením 

Tieto výrobné operácie môžu byť rôzne kombinované, napríklad ručným spájaním 

alebo spájaním vlnou, ručným osadzovaním a podobne. Častým prípadom je zmiešaná 

montáž, kedy sú vedľa súčiastok s drátovými vývodmi montované na spodnú stranu 

DPS aj súčiastky pre povrchovú montáž. Pripojenie je potom prevedené spájaním vlnou. 

Pre tento druh spájania sú charakteristické súčiastky s vývodmi v tvare plošiek, ktoré sú 

zvolené tak aby slúžili pre vytvorenie spoja vzlínaním spájky, za predpokladu ich dobrej 

zmáčavosti. Spájka sa nanáša na kontaktné plôšky na substráte vo forme pasty buď po 

tiskom, dávkovačom alebo hrotom. Existujú dva základné smery aplikácie povrchovej 

montáže podľa materiálov základnej nosnej podložky. Ten môže byť realizovaný 

jedným z dvoch spôsobov:  
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• substrát môže byt najčastejšie z anorganických keramických materiálov 

• substrát môže byt z organických materiálov, väčšinou na bázi papiera 

a laminátov. 

Konštrukčné prevedenie obvodov technológií povrchovej montáže má oproti 

klasickému prevedeniu s montážou súčiastok do dier celú radu výhod: 

 

• skrátenie dĺžky vodičov a tým zrýchlenie spracovania signálov 

• vyššia spoľahlivosť 

• zníženia spotreby metariálu 

• zníženie nákladov na výrobu 

•  zmenšenie rozmerov 

 

 4.2 Bezolovnaté spájky 
 

Väčšina bezolovnatých spájok je dvoj alebo trojzložková a to z dôvodu zachovania 

potrebných fyzikálnych vlastností. Viaczložkové spájky môžu totiž tvoriť nežiaduce 

vnútorné (lokálne) štruktúry s rôznou teplotou tavenia. Dôsledkom nerovnomerného 

rozloženia teplôt v spoji môžu potom vzniknúť mechanické a elektrické nehomogenity. 

Preto sú tieto typy spájok málo používané a sú v podstate v štádiu predaplikačných 

skúšok.  

  

Sortiment spájok ktoré sú teraz pre bezolovnatý proces k dispozícii je aj z týchto 

dôvodov obmedzený. Najväčší svetoví výrobcovia elektroniky stále hľadajú najlepšiu 

bezolovnatú spájku. Produkt typu „ drop in“  však ešte stále nie je k dispozícii. 

Cena zliatiny závisí od ceny jej zložiek a preto je potrebné zvážiť používanie tej ktorej 

spájky aj z tohto hľadiska. 

  

- Zmršťovanie bezolovnatých spájok je podstatne vyššie ako pri Pb spájke. Odtrh 

nastáva najmä pri menisku. Sklon k tomu klesá s teplotou spájkovania. 

  

- Zmršťovanie taveniny aj pod terminálom. Nastáva pritom odvrstvenie. Je to dôsledok 

príliš rýchleho ochladenia. Nemalo by presiahnuť 1,5 °C/min. 
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- Štruktúra spájky (hrúbka kryštálov) nemá (podľa publikácie z Frauenhofer Institut) 

vplyv na spoj a jeho životnosť. Pre prax z toho vyplývajú tieto odporúčania: 

  

• rýchle chladenie za pecou je nežiaduce,  

• žiadne chladenie za vlnou,  

• zabezpečiť konštantné podmienky chladenia (najlepšie  na teplote miestnosti).  

  

- Zvýšené rozpúšťanie Cu v LF spájkach. Takto sa zvyšuje koncentrácia Cu v kúpeli. 

Koncentrácie Cu okolo 0,8 až 1,1 % sú už kritické. V praxi sa zisťuje táto koncentrácia 

veľmi prozaicky. Zníži sa teplota spájkovacieho kúpeľa na hranicu likvidu, vezme sa 

sito a precedí sa kúpeľ. Zachytené Cu ihličky sa potom hodnotia. 

  

- Povrch spoja vytvoreného LF (SAC) je matný, pretože Cu kryštalizuje najskôr a 

spôsobuje nehomogénnu štruktúru povrchu. Sú to vlastne Cu ihlice zatavené v okolitom 

materiáli. 

  

-  Limity kontaminácie Pb z terminálov sú: 0,1 % až 0,5 %, v praxi 0,3 až 0,5 %. 

Olovo sa hromadí v matrici SnAgCu a vytvára samostatnú Pb matricu. Vznikajú tak 

mikrotrhliny, čo predstavuje nebezpečenstvo únavy spoja. Kritická hodnota obsahu Pb 

je 0,1 %, vyššie hodnoty sú už menej nebezpečné, ale to už nie je LF. 

  

- Korózia vaní pájkovacej vlny cínom je často diskutovaným problémom. Pri kontakte 

s oceľovou vaňou vzniká cínan železitý (FeSn2). Nepomáha ani použitie NEREZ-

u (AUSTENIT Cr18Ni8Fe), lebo pri korózii nerezu sa môže následkom cínu 

znečisteného As (recykel)  vytvoriť sekundárna zlúčenina AsCrSn. Najlepšie je preto 

používať čistý, elektrolytický cín a nie recyklovaný. 

 



19 
 

4.3 Tepelné spracovanie bezolovnatých spájok 

Vzhľadom k tomu, že proces pretavenia bezolovnatej spájky prebieha v ďaleko užšom 

rozsahu teplôt, než je tomu pri klasických olovnatých spájkach, je vyžadované, aby 

spájacie vlny a pece pre spájanie pretavením fungovali s oveľa vyššou presnosťou. 

V prípade spájania pretavením, ktoré dnes v technológií povrchovej montáže prevláda, 

je preto vhodné použiť pece s urýchleným prúdením, kde ide jednoduchšie  kontrolovať 

teplotu aj pri vyšších hodnotách. 

Rada dodávateľov bezolovnatých pást taktiež do poručuje použitie ochranné atmosféry 

s dusíkom. Ten redukuje tvorbu oxidu v spájanom spoji, a tým výrazne podporuje 

nielen lepšiu zmáčavosť, ale aj vyššiu akosť samotného spoja. 

Pretože sú spoje vytvárané užitím bezolovnatých spájok sú vzhľadovo matnejšie, než 

spoje vytvárané spájkami Sn/Pb,  ide v ochrannej dusíkovej atmosfére čiastočne potlačiť 

aj tento vzhľadoví jav. 

Pece pre spájanie pretavením prechádzajú neustálym vývojom, nielen v systéme 

urýchleného prúdenia, ale aj v ďalších konštrukčných zlepšeniach, ktoré zahŕňajú 

predovšetkým: 

• zväčšenie počtu pretavovacích zón a zmenu v konfigurácie týchto zón,  

• redukciu celkovej dĺžky pece,  

• zlepšené možnosti centrovania dosky. 

Pece konštruované pre pretavenie bezolovnatých spájok sú typické viac sektorovou 

pretavovaciou zónou, pričom dĺžka jednotlivých zón sa skracuje. Táto nová 

konfigurácia prináša lepšiu kontrolu procesu. Moderné výrobné pece majú 

predhrievaciu, pretavovaciu i chladiacu zónu, ich celková dĺžka je okolo 350 cm, a to 

pri rovnakej priepustnosti akú majú obvyklé pece dĺžky 400 cm a viac. Centrovanie 

dosky spočíva v reagovaní na vliv vyšších teplôt na spájanej doske. Ak vzrastie teplota 

nad 150 °C, vstupuje spájaná doska do tzv. fáze skleného prechodu, ktorý vyvoláva 

prehnutie dosky. Vyššia teplota zvyšuje mieru prehnutia a taktiež nebezpečenstvo 

trvalej deformácie dosky. To je kritické práve pri pretavení prvej osádzanej strany pri 

obojstranne osádzaných dosiek, pretože následné osadzovanie druhej strany prehnutej 
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dosky by bolo zložité. Najnovšie riešenie podpory centrovania dosky zahrnujú tento 

mechanizmus len v tých sekciách pece, kde je to vyžadované. Najviac pretavovacie 

pece využívajúce dusík vyžadujú oddelenie zberu tavidla za účelom jeho odstránenia 

z pece.  

4.4 Význam ochranné atmosféry pri spájaní 

V priebehu klasického spájania je teplota v peci vysoká a vo vzduchu je obsiahnutý 

kyslík, čo vedie k rýchlejšej oxidácii kovových povrchov, než pri normálnych 

podmienkach. K odstráneniu tohto javu ešte pred prevedením samotného spájacieho 

procesu sa bežne používajú tavidlá obsiahnuté v paste. Tie však môžu negatívne 

ovplyvniť následnú spoľahlivosť a životnosť spoja. Dôvody pre použitie ochranné 

atmosféry sú tiež stále prísnejšie predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, 

a rastúce požiadavky na akosť. Dosiahnutie určitého zlepšenia u spájaného spoja 

pretavením je pozorovateľné už od hladiny kyslíku 1000 ppm. Pri hodnote 500 ppm už 

ide pozorovať zreteľne dobrú zmáčavosť a tiež potlačenie možnej zmeny farby dosiek 

plošných spojov v blízkosti spojov.  

Hlavné výhody spájania v ochrannej atmosfére sa dajú zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

• redukcia použitia tavidiel  (aspekt ochrany životného prostredia),  

• ide spájať priamo na povrch Cu a ďalšie typy nepocínovaných povrchov,  

• lepší zmáčavosť súčiastok,  

• nižšia pravdepodobnosť opálenia dosky 

• obmedzenie tvorenia skratov a nespájaných (studených) spojov. 

K nevýhodám spájaní v ochranné atmosfére patria vyššie vstupné i prevozné náklady, 

spôsobené stálou spotrebou plynu. Z cenových dôvodov je k výrobe ochrannej 

atmosféry používaný dusík. Spotreba je závislá na propustnosti a rozmeroch dosky, 

rovnako ako na počte a type súčiastok. [6] 

4.5 Teplotný profil pre spájanie pretavením 

Stanovenie optimálneho teplotného profilu prechádza istým vývojom. Optimálnym 

teplotným profilom sa rozumie taký profil, ktorý za istí maximálnu akosť a životnosť 

spájaného spoja. 
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Okrem vyšších teplôt vyžaduje väčšina bezolovnatých spájacích pást aj predĺženú dobu 

zotrvania v tekutom stave, obvykle 60 až 90 s oproti tradičným 40 až 60 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Teplotní profil bezolovnatej pájky 

 
4.6.1 Akosť spájaného spoja 

Akosť spájaných spojov môže byť posudzovaná z rôznych hľadísk. Z funkčného 

hľadiska je vo väčšine prípadov rozhodujúcim parametrom je životnosť spájaného 

spoja. Je to čas, po ktorý je zaručená spoľahlivosť funkcie, to znamená vodivosť spoja. 

Pôsobí na to veľa faktorov: 

• starnutie materiálov,  

• mechanické namáhanie,  

• teplotné namáhanie. 

4.6.2 Mechanické namáhania 

Mechanické namáhanie rozlišujeme dvoch typu: 

• externé (na spoj pôsobí zvonku)  

• interné (spoj je namáhaný v dôsledku zmien vnútorných pomerov) 

Mechanické namáhanie spôsobuje únavu materiálu spoja, ktorá sa následne prejavuje 

znížením jeho mechanických vlastností a následným mechanickým narušením. 
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Namáhanie spôsobené rozdielnymi dĺžkovými rozťažnosťami materiálov spoja je 

vyvolané tepelným ohrevom. 

4.6.3 Tepelné namáhanie 

Tepelné namáhanie je dôsledkom tepla pôsobiaceho na spájaný spoj. Môže býť 

spôsobené vplyvom okolia napríklad aplikácia v automobile, v armáde, tepelne 

nestabilných podmienkach, alebo vzniká v samotnom obvode ako vedľajší produkt 

v dôsledku vyžarovaného ztrátového výkonu.  Pôsobenie tepla vyvoláva javy, ktoré sú 

buď nevratné (starnutie materiálu v dôsledku zmeny štruktúry, difuzie apod.), alebo 

vratné (zmeny rozmerov, priehyby materiálov apod.).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Simulacia teplotnej deformacie SMD z 80 °C 

 

4.6.4 Životnosť spájaných spojov 

Životnosť výrobku je obecne definovaná dobou, za ktorú sa výrobok opotrebuje 

natoľko, že nemôže plniť svoju funkciu. Pretože životnosť väčšiny výrobkov sa 

pohybuje v rozmedzí niekoľko rokov, už v minulosti u klasických súčiastok sa zisťovala 

s pomocou tzv. zrýchlených skúšok. Jedná sa o simuláciu pracovného režimu za 

zvýšené teploty resp. v režime striedaní záporných a kladných teplôt a v prípadne 

zvýšenej relatívnej vlhkosti. To urýchľuje starnutie, dochádza k simulácií vnútorných 

javov v spájaných spojoch a súčiastkach nastavajúcim za bežného používania, a tým je 

urýchľovaná ich degradácia. Jedná sa predovšetkým o fyzikálne procesy difúzie 
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a elektrochemický proces korózie. Difúzia materiálov sa prejavuje už zmieneným 

vznikom intermetalických zliatin a ich neustálym nárastom. Vzhľadom k tomu, že tieto 

vrstvy vykazujú zhoršené elektrické vlastnosti, predovšetkým vodivosť, vede tento 

proces k degradácií, a postupne k nefunkčnosti spoja. Elektrochemická korózia mení 

vlastnosti materiálu spoja, predovšetkým narušuje jeho homogenitu, zhoršuje adheziu 

a taktiež vedie k jeho deštrukcií. Pre testovanie životnosti spájaných spojov je možné 

stanoviť skúšky teplotnými cyklami, napr. od 0 °C do +100 °C po určitú dobu, napr. 

1000 hodín, alebo pre určitý počet cyklov, napr. 1000. Tieto skúšky môžu prebiehať 

naviac za zvýšenej relatívnej vlhkosti.  Pre simuláciu mechanického namáhania, sa dajú 

použiť aj simulácie vibrácii Sleduje sa vodivosť spojov, ich vzhľad, a mechanická 

pevnosť. 

Postupom starnutia hrúbka intermetalickej vrstvy nielenže rastie, ale súčasne sa 

zväčšujú aj trhliny a postupne sa spojujú, až dôjde k úplnej degradácií spájaného spoja. 

Kritické miesta spájaných spojov sú predovšetkým na kraji štruktúry. Tu sa starnutie 

a namáhanie prejavuje nielen samotným rastom vrstvy, ale aj vznikom trhlín v tejto 

štruktúre. Každé zväčšenie vrstvy a trhlín zo sebou prináša zhoršenie jak mechanických, 

tak i elektrických vlastností, ktoré sa prejavujú poklesom elektrické vodivosti spoja. 

Čím viacej trhlín sa vo vrstve objavuje, tím vzniká väčší prechodový odpor, ktorý 

spôsobuje vyššie tepelné namáhanie spoja a vrstva aj trhliny sa ďalej rozširujú. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Obr. 8 Prasklina spôsobené techmomechanickým namáhaním, zväčšenie 1000x 
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Obr. 9 Prasklina spôsobené techmomechanickým namáhaním, zväčšenie 1000x a  

  6000x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 10 Prasklina spôsobené techmomechanickým namáhaním, zväčšenie 100x  
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Obr. 11 Prasklina spôsobené techmomechanickým namáhaním, zväčšenie 100x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12 Prasklina spôsobené techmomechanickým namáhaním, zväčšenie 100x  
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5. Zadanie úlohy 

5.1 Zadanie 
 

• Vytvorte geometrie rôznych modelov  

• Definujte jednotlivé materiálové konštanty a priraďte vlastnosti jednotlivým 

materiálom a potom nadefinujte  teploty pre simuláciu, nadefinujte okrajové 

podmienky simulácie 

• Vytvorte sieť konečných prvkov a vypočítajte výsledné pnutie spôsobené 

termomechanickým namáhaním pri postupnom chladnutí pre spájky  SnAgCu 

a teploty (120 až -20)°C 

• Vytrovte dosku DPS osadne ju súčiastkami SMD 

• Dosku vložte do cyklovacej komory 

• Na zariadení pre mechanické namáhanie spojov strihom odmerajte silu potrebnú 

na ich odtrh 

• Spracujte a vyhodnoťte dosiahnuté výsledky. 

 

 

Materiál  

 

 

Modul 

pružnosti  
 [Gpa]   

 

Poissonovo číslo 

µ 
 [ - ]   

 

TCE  

[ppm/K] 

 

Modul pružnosti v šmyku 
 [Gpa] 

 

FR4 

Ex =16,8   

Ey=7,3 

Ez =16,8 

PRyz=0,29 

PRxz=0,11 

PRxy=0,29 

TCEx=14,5 

TCEy=67,2 

TCEz=14,5 

Gyz=2,6 

 Gxz=1,7  

Gxy=2,6 

BaTiO3 130 - 8.5 - 

Cu 117 0.35 17.6 - 

SnAgCu 52.6 0.34 21.4 - 

SnZnBi 31 0,35 24.5 - 

Sn 55 0.45 22.05 - 

Tabulka 1: Mechanické vlastnosti vybraných materiálů 
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5.2 Vytvorenie modelu 
Pri modelovaní modelu programom ANSYS musíme dodržať danú hierarchiu postupu. 

Objemový model je tvorený, plochami, čiarami a keypointy. Treba dodržať hierarchiu 

entit nieje možné zmazať nižšiu entitu pre vyššou. 

 

• bottom-up modelovanie (zo spodku navrch) – najskôr kreslime body, ty 

spojíme čiarami vytvoríme plochy a následne objem 

• top-down modelovanie (od vrchu dole) – nakreslíme objem, ktorý môžeme 

rozdeliť na plochy, čiary, body. 

 

5.2.1 Nakreslenie modelu rezistora na podložke  

Main Menu – Preprocesor- Modeling – Create    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 – Zostavenie modelu  

 

5.2.2 Definovanie materiálu  

Pre simuláciu pnutia vznikajúceho v pájke v závislosti na teplote je nutné zadať tieto 

materiálové vlastnosti : 

 

• youngov modul pružnosti (E), 

• poissonova konštanta (µ), definované ako pomer podielneho predĺženia 

a priečneho zúženia tyče, 
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• súčiniteľ teplotnej rozťažnosti (TCE), predstavuje zmenu dĺžky materiálu pri 

zmene teploty o 1 °K,  

• modul pružnosti v smyku (G) (iba pri orthotropných materiáloch) Jedná sa 

o tvarovú deformáciu, kde sa nemení objem ale iba je tvar.   

 

Main Menu – Preprocesor-Material Props-Metial Library –Material models 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 – Definovanie materiálov  

 

5.2.3 Okrajové podmienky  

Okrajové podmienky môžeme nadefinovať ako v postprocesore tak aj riešení. Je lepšie 

používať definovanie v postprocesore, pretože pokiaľ potom manipulujeme z modelom, 

tak nám nastavenie zostáva. Pri nastavení v riešení niesu podmienky trvalé, pretože sa 

aplikujú iba na mriežku a uzly. Poznáme päť kategórii zaťaženia: 

 

• okrajové podmienky 

• koncentrované podmienky 

• plošné podmienky 

• objemové podmienky 

• zotrvačné podmienky 
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Main Menu – Preprocesor-Loads-Define Loads-Apply 

 

5.2.4 Vytvorenie siete konečných prvkov 

Mapovanie je proces, pri ktorom vyplníme uzly a elementy. Vytvoríme sieť konečných 

prvkov s ktorou ANSYS ďalej pracuje, pretvorí si model na iba na elementy a uzly a s 

nimi ďalej pracuje. Mapovanie sa robí v troch krokoch: 

 

• definovanie vlastností elementov 

• nastavenie vlastností mapovania 

• generovanie mriežky 

   

Main Menu – Preprocesor-Element type- Add/Edit/Delete 

Main Menu – Preprocesor-Meshing-MeshTool 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 15 – Vytvorenie siete konečných prvkov 
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5.2.5 Spracovanie výsledkov 

Vyjadruje sa pomocou farebnej škály od modrej až po červenú. Modra označuje 

najmenšie zaťaženie a červená najväčšie a pravdepodobné miesto poruchy. Ďalej je 

možné z programu získať vektorové riešenie zo zobrazením príslušných vektorov, uzlov 

a ich smer alebo pôvodný stav a stav po výpočte. Zobraziť môžeme všetky vlivy 

pôsobiace na teleso v závislosti na prevedenej analýze. 

 

General Postproc- Plot Results – Deformed shape    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 16 – Výsledné  maximálne pnutie 
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6. Výsledky  
 
Na obrázkoch sa dá vidieť rozloženie síl v štruktúre v závislosti na chladnutí systému 

a rozdiel medzi spajkou SzZnBi a bezolovnatou pájkou SAC. Hodnoty SMN,SMX  

ukazujú minimálnu a maximálnu hodnotu pnutia v Pa.  

 

 
 
Obr. 17 SMD rezistor 1812 z SnZnBi  pri teplote 100°C 
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Obr. 18 SMD rezistor 1812 z SnZnBi  pri teplote 20°C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 19 SMD rezistor 1812 z SnZnBi  pri teplote -10°C  
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Obr. 20 SMD rezistor 1812 z SnAgCu  pri teplote 100°C , biele čiary zobrazujú obrysy 
pôvodného modelu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 21  SMD rezistor 1812 z SnAgCu  pri teplote 80°C , biele čiary zobrazujú obrysy 
pôvodného modelu  
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Obr. 22 SMD rezistor 1812 z SnAgCu  pri teplote -10°C , biele čiary zobrazujú obrysy 
pôvodného modelu  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf 1 Výsledný graf priemernej sily potrebnej na otrh súčiastky v [N] 
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Graf 2 Výsledný graf priemernej sily potrebnej na otrh súčiastky v [N] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 23 DPS po 1500 cykloch a s odrtrnutými súčiastkami 
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7. Záver 
Na výsledkoch simulácii je možné pozorovať rozloženie síl na SMD súčiastke 

a maximálne hodnoty pnutia pri rôznych teplotách a druhoch použitej pájky. Výsledné 

hodnoty simulácií ukazujú miesta kde by malo s najväčšou pravdepodobnosťou 

dochádzať k poruchám. Tento predpoklad mali potvrdiť praktické skúšky, skúšky 

prebiehali v cyklovacej komore za postupného zvyšovania a následného znižovania 

teploty. Na Obr 23. je vidieť použitá DPS po 1500 cykloch teplôt od 0-100ᵒC, miesta 

odtrhu potvrdzujú predpokladané miesta odtrhu simulovanej súčiastky. Z grafu 2. 

vyplýva že použitý materiál puzdra značne ovlivnuje celkovú pevnosť spoja po 

cyklickom termo-mechanickom namáhaní. Spájka SnZnBi sa prejavila väčšou 

odolnosťou  cyklickému teplotnému namáhaniu ako spájka SnAgCu, predpoklad pre 

tento fakt je väčšia hustota spájky a rozdielne materiály a ich konkrétne pomery v nej 

obsiahnuté. Na Grafe 1. je patrný rapídny úbytok pevnosti spájaného spoja SMD 

kondenzátoru o veľkosti 2512 z použitím bezolovnatej spájky SnAgCu po 6000 cykloch 

teploty od -20 do 120oC. Zadanie úlohy bolo splnené a všetky simulácie prakticky 

overené.      
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