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Abstrakt 
 

Práce se zaměřuje na popis aktuálních způsobů montáže mikroelektronických a 
elektronických modulů v elektronických zařízeních. Smyslem práce je na základě zavedených 
technologií vyhodnotit jejich spolehlivost a nedostatky. Nedostatky nynějších technologií jsou 
podnětem k návrhu, realizaci a testování vlastního způsobu montáže elektronických modulů. 
Hlavními materiály, se kterými se tyto činnosti provádějí jsou elektrotechnická keramika a 
deska plošných spojů. 

 

Abstract 
 

Project is focused on describe modern assembly of microelectronic and electronic 
modules in electronic devices. Sense of the project is to analyze reliability and inadequacies 
electronic devices assembled by modern technologies. Inadequacies modern technologies are 
impulse for design, implementation and testing new our way of assembly microelectronic 
modules. Main kind of materials which are used in this project are ceramics Al2O3 and printed 
circuit board FR4. 
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Úvod 

 

Tato práce se zabývá stávajícími technologiemi návrhu, osazováním, testováním a 
spolehlivostí elektronických systémů složených z modulu umístěného na základní desce.  

Materiál modulu a základní desky je v převážné většině aplikací různý, obě části proto 
mají různé vlastnosti. K zajištění spolehlivosti celku je třeba nalézt vzájemně kompatibilní 
materiály, s ohledem na mechanické, elektrické, a jiné požadavky na ně kladené. 

Cesta k dosažení vysoké spolehlivosti je však i jiná, a to ve způsobu montáže modulu 
na základní desku. Způsob montáže je již dlouho zavedený, známý a hojně používaným 
standardem, avšak je neustále vyvíjena snaha o jeho zdokonalení a o dosažení vyšší 
spolehlivosti.  

Nynější způsoby montáže, možnosti propojení a jistě i vlastnosti materiálů jsou proto 
rozebírány a ve výsledku bude představen, realizován a analyzován nový, alternativní způsob. 
Skutečné nedostatky a nedokonalosti dnešních postupů budou podrobně rozebrány. Podstatou 
problému je termomechanické namáhání spojů mezi modulem a základní deskou. Tyto 
problémy jsou podrobně rozebírány. Eliminací těchto nedostatků bude zvýšena spolehlivost 
celých systémů. 

Smyslem práce je proto popsat dnešní používané technologické postupy a standardy. 
V popředí práce budou vyzdviženy typy materiálů, používané v průmyslové praxi, typy 
pouzder a moderní směry v technologiích. Významným pilířem jsou zde stávající typy 
pouzder integrovaných obvodů, respektive systémů realizovaných v jednom pouzdře. 
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1 Základní desky – substráty 

 

1.1 Funkce substrátu (DPS) 

 

Základem téměř každého elektronického zařízení je základní deska. Základní deska je 
vytvořena deskou plošných spojů (DPS).  

DPS slouží jako mechanický prvek pro umístění součástek, kterými mohou být pasivní 
prvky (R,L,C), aktivní prvky (tranzistory, diody) a integrované obvody, které budou dále 
popsány. Na DPS jsou jednotlivé prvky propojeny podle potřeby a zároveň s ohledem na 
vzájemnou kompatibilitu. K propojení jednotlivých prvků na plošném spoji je využito 
vodivého tenkého materiálu na povrchu desky z jedné nebo z obou stran. Podle toho 
rozlišujeme plošné spoje jednostranné či oboustranné. Pro vysokou hustotu propojení se 
využívají vícevrstvé desky, přičemž jednotlivé vrstvy desky vznikají již během její výroby. 
Ke zrealizování libovolného propojení, respektive obrazce je možno použít více metod, 
v základu se jedná o dvě:  

− substraktivní 
− aditivní.  

V Evropě je používána převážně substraktivní technologie, která využívá materiálu 
DPS s nalaminovanou měděnou fólií na povrchu. Na základě navržené předlohy se na měděné 
fólii opět několika možnými technologiemi vytváří leptuodolná vrstva. Místa na fólii, která 
nejsou kryta jsou odleptána. Nejvýznamnějšími technologiemi zhotovování leptuodolné 
vrstvy jsou techniky Pattern plating a Panel plating. Aditivní technologie je založena na 
nanášení vodivé vrstvy na materiál substrátu. Vodivé vrstvy jsou nanášeny například 
sítotiskem a jsou ve formě past. Po nanesení vrstvy je proveden její výpal, jímž se zásadně 
změní vlastnosti vrstvy. 

DPS má plnit tedy elektrické funkce pro potřeby daného obvodu, to je vodivé 
propojení konkrétních prvků a naopak izolační oddělení prvků jiných. Zároveň s tím také 
funguje jako konstrukční prvek pro uchycení součástek. Důležitou funkcí DPS je pak také 
odvod tepla vznikajícího činností na něm umístěných elektronických součástek. 

  

1.1.1 Složení desek plošných spojů (DPS) 

 

Desky plošných spojů jsou složeny z organických, anorganických i vzájemně 
kombinovaných materiálů. Materiál desek plošných spojů je elektroizolační, až na jeho 
povrchu je vytvářena požadovaná vodivá vrstva. 

Hlavními prvky DPS jsou 
− výztuž 
− pojivo 
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Výztuží plošného spoje může být tvrzený papír, skleněná tkanina, skleněná rohož. Ve 
speciálních případech mohou být výztuží také uhlíková či kevlarová (aramidová) vlákna.  
Materiál výztuže zde tvoří vnitřní kostru plošného spoje a určuje tak jeho mechanické 
vlastnosti. Je rozhodující také pro elektrické vlastnosti, podstatný je vnitřní a povrchový 
izolační odpor, elektrická pevnost, permitivita a ztrátový činitel materiálu.  

Výztuž DPS musí být dále opatřena pojivem. Pojivu desku ochrání před účinky 
chemických vlivů při procesu výroby a také v průběhu celé životnosti desky. Typ výztuže 
mimo jiné určuje, zda bude deska ohebná nebo pevná. Pro ohebné desky se jako pojivo 
používají termoplasty, pro neohebné naopak termosety, nejčastěji reaktoplastové pryskyřice. 

Mezi reaktoplastové pryskyřice patří v tomto oboru nejpoužívanější epoxidové 
pryskyřice. Tyto pryskyřice u DPS ve výsledku zajišťují dosažení velmi dobrých elektrických 
i mechanických vlastností. V převážné většině praktických aplikací je použito desek, jejichž 
základní struktura je tvořena skelnou tkaninou impregnovanou právě epoxidovými 
pryskyřicemi. 

V této práci budeme využívat pouze s pevnými deskami, jejichž pojivem jsou 
epoxidové pryskyřice. Základní rozdělení desek plošných spojů je do kategorií, určených 
zejména elektrickými vlastnostmi či složením, jsou k dispozici materiály s označeními FR1 až 
FR 6, kompozitními materiály s označením CEM 1. Zařazení materiálu do skupin FR1 až FR6 
se posuzuje podle těchto kritérií: mechanické, elektrické vlastnosti a tepelná, chemická 
odolnost základního materiálu, odolnost fólie na povrchu vůči odtrhnutí, navlhavost. 
Nejpoužívanějším materiálem je FR4, který pro běžné aplikace svými vlastnostmi plně 
dostačuje. Při realizaci zkušebních vzorků bude použito tohoto materiálu. 

 

1.2 Další typy substrátů 

 

Kromě těchto materiálů jsou používány i jiné materiály, charakteristické svými 
výjimečnými vlastnostmi. Tyto materiály jsou používány jako základ pro realizaci 
integrovaných obvodů. Jedná se o speciální druhy elektrotechnických keramik. 

 Keramika používaná jako substrát pro integrované obvody je nejčastěji korundová 
s označením Al2O3. Tyto materiály jsou v elektrotechnickém materiálu velmi důležité, 
například ve vysokofrekvenční technice prakticky nepostradatelné. Keramický materiál na 
bázi oxidové keramiky, kam spadá i konkrétně Al2O3 je definován jako anorganická nekovová 
látka s polykrystalickou strukturou. Je připravena procesem slinování za vysokých teplot. 
Díky tomu dosahuje tento materiál vysoké tvrdosti a pevnosti. Keramika jako základ pro 
integrovaný obvod znamená splnění vysokých nároků na kvalitu, spolehlivost a zejména na 
velmi dobré elektrické vlastnosti realizovaného systému. Proto výběr korundové či jiné 
podobné keramiky je možno považovat za spolehlivé řešení při konstrukci obvodů, které 
vyžadují vysoké izolační odpory, velkou elektrickou pevnost a minimální dielektrické ztráty, 
předností je také vysoká tepelná vodivost. 
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Tabulka 1.1: Srovnání některých elektrických vlastností materiálů pro DPS a keramických materiálů [4], [13] 

Elektrické parametry CEM1 FR4 
Korundová 
keramika 

Al 2O3 

Beryliová 
keramika 

LTCC 

Vnitřní izolační odpor [Ωm] 2.1011 8.1012 7.1013 1014 8.1012 

Permitivita (při f = 1 MHz) 4,7 4,7 9,0 6,5 7,8 

Keramické materiály jako korundová keramika, beryliová keramika a LTCC jsou 
velmi náročné pro provádění operací mechanického vrtání či řezání. Proto se k jejich obrábění 
používá například výkonného laserového svazku, běžně využívaného k dělení keramických 
substrátů. 

Porovnání elektrických parametrů výše uvedených materiálů pro plošné spoje a keramiku je 
uvedeno v tabulce 1.1. Plošné spoje a keramické materiály mají rozdílné i mechanické 
parametry, jejich srovnání je v tabulce 1.2. 

 

Tabulka 1.2: Srovnání mechanických vlastností materiálů[4], [13], [12], [15] 

Mechanické 
parametry 

FR4 
Korundová 
keramika 

Al2O3 

Beryliová 
keramika 

LTCC 
Eutektická 
pájka SnPb 

Pájka SAC 
(95,5/3,8/0,7) 

TCE [ppm/K] 18 6,4 8,5 5,8 21,0 21,4 

Modul 
pružnosti 

[GPa] 
22 255 až 380 330 120 32 až 21 52,6 

Souč. tepelné 
vodivosti 
[W.m-1K-1] 

- 10 až 35 150 až 250 3,3 50 - 

Všechny hodnoty platí pro teplotu 20 °C. 

 

1.3 Zpracování anorganických substrátů 

 

Alternativa zmíněných úkonů je součástí řešení této práce. Zhotovení elektronického 
obvodu na keramickém substrátu spočívá v následujících technologických krocích: Na 
substrát musí být nejprve naneseny elektricky vodivé obrazce a plochy, na které mohou být 
následně umísťovány aktivní a pasivní součástky. Realizace takovýchto propojení a prvků je 
možná hned několika způsoby, závislými na stupni integrace a samozřejmě na konkrétní 
technologické vybavenosti. Pro tuto činnost existují dvě rozšířené technologie, a to 
tenkovrstvé a tlustovrstvé.  

Obě technologie jsou aditivní, čímž je definován způsob vytváření prvků a propojení 
postupným přidáváním na substrát. Tenkovrstvé a tlustovrstvé technologie mají oblast 
uplatnění danou zejména stupněm integrace. Obecně je pro rozlišení vodivých obrazců 
velikosti řádově v desítkách mikrometrů používána tenkovrstvá technologie. Pro rozlišení 
větší než asi 50 µm jsou používány tlusté vrstvy. 
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1.3.1 Tenké vrstvy 

 

Tenkovrstvé technologie jsou technologicky náročnější postupy, vyžadující nezbytné 
náročné vybavení. Nároky jsou určeny hlavně potřebou uzavřeného systému s velmi nízkým 
tlakem, kde dochází k vytváření vrstev vakuovým napařováním nebo katodovým 
naprašováním. Vyrobit je možné vodivé, rezistivní nebo dielektrické povrchy o požadovaném 
tvaru a tloušťce. Tloušťka vyrobených vrstev může být v rozmezí desetin až jednotek 
mikrometrů. Dané tloušťky nejsou zcela jednoznačné, protože například pro technologii 
napařování je problém zajistit aby vzniklá vrstva byla homogenní po celém povrchu. Pro jiné 
než elektrotechnické účely toto význam nemá, avšak při výrobě vodivých cest zde nastává 
problém v rozdílné tloušťce. Problém rozdílné tloušťky vrstvy je spojena s jejím 
mikroskopicky nerovným povrchem, který je možno přirovnat k pórovitému. Tyto jevy pak 
stojí před rozdílnými vnitřními odpory vrstev a je velmi obtížné jejich polohu a charakter při 
návrhu předvídat. 

Z těchto důvodů je většina tenkých vrstev využívána pro aplikaci na velmi malých 
plochách na úrovni čipu. Zde mohou být technologie napařování a naprašování použity pro 
výrobu kontaktních ploch na čipech, například vytvoření kontaktů EBC bipolárního 
tranzistoru. Použití je možné také pro výrobu přesných pasivních obvodových prvků. 
Nejčastějšími materiály používanými v této technologii pro vakuové napařování jsou zlato, 
hliník a chromnikl. Nanášet více materiálů zároveň dovolí při reaktivním napařování 
vytvoření slitin či jiných sloučenin přímo na povrchu, čímž je možno měnit například 
vodivost vytvářené vrstvy. Problematickým je zde nemožnost přesného řízení koncentrace 
jednotlivých prvků. Pro naprašování jsou využívány vodivé i nevodivé materiály. Není proto 
problémem vytvořit vodivou, odporovou či dielektrickou vrstvu, přičemž každá vrstva musí 
být vytvářena zvlášť postupným nanášením. Výsledné vrstvy jsou pak tvořeny konkrétním 
prvkem či sloučeninou, která byla vybrán pro jejich zhotovení. 

Výhodné vlastnosti tenkých vrstev jsou ve vysoké dosažitelné přesnosti, vysoké 
stabilitě a minimální teplotní závislosti rezistivity. Vytváření rezistorů v sítích na malých 
rozměrech a na jednom substrátu s sebou přináší i dosažení teplotního souběhu vlastností 
prvků, tedy nejen že se dosahuje nízkého teplotního součinitele, ale i jeho prakticky stejné 
hodnoty pro vybranou skupinu prvků. 

 

1.3.2 Tlusté vrstvy 

 

 Pro nižší rozlišení vytváření vodivých cest a obrazců se používá tlustovrstvá 
technologie. Tlusté vrstvy se realizují sítotiskek. Jako podklad slouží téměř výhradně 
keramické substráty. Tloušťka vrstev se pohybuje v desítkách mikrometrů a jejich struktura je 
amorfní.  

 Sítotisková technologie výroby nevyžaduje speciální náročná zařízení, je však třeba 
příprava či pořízení nanášeného materiálu v takové formě, jež by umožňovala tištění na 
substrát sítotiskem. Proto jsou materiály ve formě past. Obecně je taková pasta složena ze tří 
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složek zajišťujících její použití a správnou funkci. To zda bude vytvořená vrstva vodivá, 
odporová či dielektrická určuje první, funkční složka.  

Funkční složka u vodivých past je zastoupena vodivými materiály jako například 
zlato, palladium či platina a u dielektrických skelnou fritou. Pro odporové vrstvy jsou 
používány směsi dvou předešlých, rezistivita pasty je pak nastavena poměrem těchto složek. 
Všechny tyto materiály musí být ve formě malých zrn průměru řádově do desíti mikrometrů. 
Velikost zrn udává rozlišení vytvářených vrstev a také jejich tloušťku, přičemž rozlišení lze 
špičkově dosáhnout i 50 µm.  

 Druhou složkou je organická látka zajišťující aplikaci prvků funkční složky na substrát 
technologií sítotisku. Tato složka tak zajišťuje nanášení pasty protlačováním přes síto, kde 
hlavním faktorem daným vlastnostmi pasty je její viskozita. Viskozita tlustovrstvých past je 
při běžných tlacích řádově 104 Pa.s. Při tisku je však postupně na jednotlivé části hmoty pasty 
vyvíjen tlak, čímž díky vlastnostem přidané organické látky dochází k výraznému snížení 
viskozity až o čtyři řády a pasta tím přechází ze síta na substrát. Organická látka zde splní 
svůj účel a při dalších krocích se ze vzniklé soustavy odpaří. Dále již musí působit třetí složka 
pasty. 

Jakmile se materiál konkrétní pasty dostane do kontaktu se substrátem, musí dojít ke 
vzniku vzájemné vazby tavivovou složkou. To znamená, že zrna funkční složky pasty musí 
vytvořit spolu se substrátem jeden celek. Touto složkou může být skleněná frita či látka 
tvořená oxidy. Dalším technologickým krokem, který dokončí funkci tavivové složky je 
výpal.  

Výpal nanesených vrstev probíhá při teplotách a teplotních gradientech definovaných 
vlastnostmi pasty. Parametry výpalu jsou udávány výrobcem pasty. Vodivé pasty je vypalují 
při teplotách okolo 850 °C, odporové a dielektrické pasty kolem 650 °C. Během tohoto 
tepelného zpracování dochází ke změknutí či natavení tavivové složky, ve které se 
homogenně rozprostírají zrna složky funkční. Dojde tím ke vzniku vazby mezi substrátem a 
hmotou pasty. Ve výsledku je taková tlustá vrstva tvořena zrny usazenými ve ztuhlé tavivové 
složce, čímž je vytvořena souvislá vrstva.  

 

2 Funkční podoba vyrobených obvodů 

 

Činnost této práce bude založena na návrhu elektrického obvodu, realizovaného na 
keramickém substrátu technologií sítotisku. Budou použity diskrétní součástky pro 
povrchovou montáž. Volba a postup takového řešení bude postupně v práci popsán. Pasivní 
součástky, potřebné pro obvod, mohou být použity nejlépe jako produkt tlustovrstvé 
technologie, případně jako diskrétní pro povrchovou montáž. Smyslem využití keramického 
substrátu je využití jeho specifických vlastností, zejména velkým vnitřním odporem, kterých 
se v praxi běžně využívá. 

Způsob kontaktování a připevnění zmíněných součástek k podložce bude ještě dále 
upřesněn. Stěžejní část práce následuje jako způsob propojení vzniklého obvodu s deskou 
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plošných spojů alternativním způsobem. Výsledkem takového propojení by mělo být nalezení 
výhod a nevýhod tohoto způsobu, případně rozbor vzniklých problémů a jejich řešení.  

Jako základ činnosti návrhu nové technologie a nového způsobu propojování integrovaných 
obvodů s deskami plošných spojů je třeba nejprve ujasnění přehledu pouzder, která budou 
dále zmiňována. 

Pouzdro integrovaného obvodu je důležitou částí celé součástky. Materiál, na kterém 
je realizován konkrétní integrovaný obvod tvoří základ, na který je dále aplikován krycí 
prvek. Tento může být plastový, kovový či keramický. V praxi se v drtivé většině vyskytují 
pouzdra plastová, keramická a kovová se používají velmi málo. 

Pouzdro integrovaného obvodu má teoreticky plnit několik základních úkolů. Logickou 
stěžejní funkcí je ochrana celého vnitřního obvodu před okolními vlivy, zejména před 
možností mechanického poškození. Pouzdro často slouží i jako zprostředkovatel přenosu tepla 
od jeho zdroje, tedy od prvků obvodu do okolí. Nejvýznamnějším posláním pouzdra však je 
propojení integrovaného obvodu s dalším okolím, nejčastěji deskou plošných spojů. Podle 
způsobu propojení s deskami plošných spojů se pouzdra dělí do tří skupin s různými počty 
vývodů, různým tvarem a uspořádáním.  

Podle tvaru vývodů se tyto rozlišují jako pouzdra s kulovými vývody anebo 
kontaktními ploškami tvaru „J“ nebo Gull-wing. 

 

2.1 Typy pouzder 

 

Nejjednoduššími pouzdry integrovaných obvodů jsou DIL (Dual In Line). Tato 
pouzdra byla zavedena firmou Fairchild v roce 1965 pro dosažení vyšší hustoty prvků. Tento 
krok dovoloval realizaci komplexních systémů, jako například počítačů. Pouzdra DIL jsou 
charakteristická svými vývody umístěnými na protilehlých stranách se vzájemnou roztečí 2,54 
mm. Podle počtů kontaktů je v dnešní době toto pouzdro vhodné pro integrované obvody 
s nižším stupněm integrace a počtem vývodů do 20-ti. Důvodem zastavení se na tomto počtu 
vývodů jsou velké potřebné rozměry pouzdra a tím nutnost prodlužování kontaktovacích 
vodičů mezi čipem obvodu a kontakty pouzdra, což má negativní vliv na elektrické vlastnosti 
celého obvodu. Pouzdra se používají v kombinované montáži, kdy je sloučena povrchová a 
zástrčná montáž. Pouzdro však svou velikostí nutilo k dalším snahám zmenšovat rozměry 
elektronických systémů a nahrazení vývodové montáže. Další pouzdra SOIC (Small Outline 
Integrated Circuit) již poskytují možnost čistě povrchové montáže, zabírají až o dvě třetiny 
méně plochy než předchozí a jejich tloušťka je až o 70% menší. Pouzdro SOIC je 
charakteristické vývody tvaru Gull-wing a vyskytuje se dále ve dvou modifikacích s vyšší 
hustotou vývodů, a to SSOP (Shrunk Small Outline Package) s charakteristickou roztečí 
vývodů 1,27 mm a TSSOP (Thin Shrunk Small Outline Package) s roztečí 0,4 až 0,65mm. 

Pouzdrem, které je charakteristické svou vysokou odolností proti poškození připojovacích 
kontaktů je PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier), plastové pouzdro s vývody po čtyřech 
stranách. Tvar vývodů tohoto pouzdra je „J“, přičemž je možno jej použít pro klasickou 
povrchovou montáž, ale také i k montáži do patic. Tím se otevírá možnost pro osazování 
integrovaných obvodů, které z různých důvodů nelze vystavovat vysokým teplotám při pájení. 
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Uspořádání vývodů a jejich tvar „J“ dovoluje oproti předešlým pouzdrům s vývody po dvou 
stranách tvaru Gull-wing výrazně snížit plochu zabírající na desce plošných spojů.  

Keramickou modifikací pouzdra PLCC vhodnou pro vysokofrekvenční aplikace je CLCC 
(Ceramic Leadless Chip Carrier). Tato pouzdra jsou tvořena keramickou destičkou, na které je 
připevněn čip. Pouzdra jsou již však bezvývodová. 

Pouzdra, která nastoupila za PLCC byla charakteristická svou velmi malou roztečí mezi 
vývody, která se v současné době pohybuje v rozmezí 1 až 0,3 mm, čímž je při rozmístění 
vývodů po obvodě pouzdra možno vyvést více než 200 kontaktů. Vývody pouzdra jsou ve 
tvaru Gull-wing. Popisovaný typ pouzdra nese název QFP (Quad Flat Package), jsou to 
plochá plastová pouzdra s vývody na čtyřech stranách, jejichž výskyt je nejčastější ve 
spotřební elektronice. 

 Významným typem pouzdra je BGA (Ball Grid Array), pouzdro, na které získala 
patent firma IBM už v šedesátých letech. Pouzdro však představovalo drahou variantu 
ostatních právě dostupných, proto pro něj nebylo nalezeno uplatnění. S postupně vzrůstajícím 
zájmem o vyšší integraci a tím vyššími nároky na dobré elektrické vlastnosti propojení se 
BGA ukázalo jako velmi vhodná varianta. Pro pouzdra s vývody tvaru „J“ či Gull-wing je 
charakteristická určitá hustota vývodů – jejich rozteč. Čím vyšší bude hustota vývodů, tím 
bude muset být jistě každý vývod tenčí a vývody budou navzájem blíže. Tím se bude 
zvyšovat pravděpodobnost poruchy, která může být způsobena vychýlením vývodu 
v horizontálním či svislém směru. Dojde-li k vychýlení v laterárním (horizontálním) směru u 
vývodu na rohu pouzdra, dostane se vývod mimo svou příslušnou pájecí plošku na desce 
plošných spojů a výsledkem bude jeho nezapájení. Pokud se tento jev vyskytne u jiného 
vývodu, dojde ve výsledku k propojení dvou či více kontaktů. Ve vzniku poruchy vlivem 
rozdílné koplanarity (rovinnosti) vývodů, dojde tehdy, kdy bude překročena stanovená mez 
dovolené koplanarity tak, že některé vývody budou ve větší vzdálenosti od pájecích plošek a 
nedojde k jejich zapájení. Tyto poruchy jsou opravitelné, avšak při sériové výrobě jejich 
hledání a opravy výrazně zpomalují a prodražují celý výrobní proces. Z toho důvodu je třeba 
pracovat s velmi nízkými tolerancemi polohy vývodů oproti své ideální poloze. Takovému 
požadavku ale není vždy možné vyhovět, což představuje další důvod proč využít technologii 
využívající vlastností pouzder BGA. U pouzdra QFP, kde jsou vývody rozmístěny po obvodu 
součástky s určitou hustotou, která je konečná a v dnešní době dosahuje špičkově 3 vývody na 
1 mm je při stejných vnějších rozměrech pouzdra možno u BGA rozmístit stejný počet 
vývodů v podstatně menší hustotě, čímž se nesporně zvýší spolehlivost připojení obvodu 
k desce plošných spojů. BGA se navíc připojují k deskám plošných spojů zcela odlišným 
způsobem než všechna předešlá pouzdra. Pouzder BGA nyní existuje řada, liší se počtem a 
uspořádáním vývodů a materiálem z něhož jsou zhotovena. Pouzdra BGA se dále rozdělují 
podle materiálu, ze kterého je zhotovena nosná část pouzdra na keramická a plastová. 
Keramická nesou označení CBGA a plastová PBGA. CBGA pouzdro se vyznačuje vyšší 
hmotností a jeho montáž na základní desku je odlišná od montáže pouzdra PBGA. 

Čipy v pouzdru BGA jsou upevněny podobně jako u ostatních integrovaných obvodů 
na horní části substrátu a kontaktovány. Samotný čip je po mechanické stránce přilepen 
epoxidovým lepidlem k substrátu. Elektrické připojení je provedeno ultrazvukovým pájením 
či termokompresně. Pro dosažení co nejlepších elektrických vlastností, jako je přechodový 
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odpor, parazitní indukčnost a kapacita spoje, je nutné, aby spoje, kterými je provedeno 
kontaktování čipu se substrátem byly co nejkratší a navzájem se nekřížily.  

Princip pouzder BGA spočívá ve využití spodní plochy substrátu pro připojení k desce 
plošných spojů. Na základě typu materiálu, z něhož je vyroben substrát pouzdra BGA se 
rozlišují možnosti připojování čipu ke kontaktům. Pro pouzdra PBGA je připojení provedeno 
drátkem na plochu substrátu shora, kde se nachází čip. Pouzdra CPGA dovolují i jiný způsob 
připojování, a to čipů otočených kontaktními plochami dolů směrem k substrátu, takový 
způsob je charakteristický pro pouzdra Flip Chip. Ve výsledku je však třeba, aby kontaktní 
plošky byly umístěny ze spodní strany substrátu. Horní a spodní strana substrátu jsou vodivě 
propojeny prostřednictvím průchozích odporů v substrátu, které jsou pokoveny. Na spodní 
straně substrátu je tak vytvořena matice plošek pro připojení. S deskou plošných spojů je pak 
takové pouzdro propojeno kuličkami či sloupky pájky a celý systém následně přechází 
procesem přetavení. Osazené keramické pouzdro v řezu je schématicky znázorněno na 
obrázku 2.1. 

 Obrázek 2.1: Osazené pouzdro CBGA v řezu. 

 

Pouzdra CBGA jsou podle IBM [2] charakterizována keramickým substrátem tloušťky 
1,4 až 4,2 mm. Dovolená koplanarita vývodů je 0,15 mm, tato míra představuje vertikální 
vzdálenost mezi nejhůře umístěnou ploškou a referenční ploškou pouzdra. Materiál používaný 
pro výrobu kuliček i sloupků pájky je slitina olovnaté pájky 10 Sn/90 Pb. Dále se používá 
slitiny 63 Sn/37 Pb jako výplně mezi kontaktní ploškou a propojovacím prvkem, jak je 
vyznačeno v obrázku 2.3. 
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Obrázek 2.2: Sled technologických operací při osazování pouzdra BGA podle IBM. [2] 

 

 

Obrázek 2.3:  Schematický detail propojení pouzdra CBGA s DPS (vlevo), 

Skutečné propojení podle Freescale Semiconductor (vpravo) [1] 

 

Rozteč kontaktních ploch může být 1,27 či 1,00 mm, podle níž jsou určeny další 
parametry pro propojovací prvky, uvedené v tabulce: 
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Tabulka 2.1: Propojovací elementy [2],[1] 

Typ propojovacího prvku Parametr Hodnota parametru 

Kuličky pájky Průměr 
0,89 mm pro rozteč 1,27mm 

0,80 mm pro rozteč 1,00 mm 

Sloupky pájky 
Průměr 0,50 mm 

Výška 2,18 mm 

 

Velmi důležité pro dosažení co nejvyšší spolehlivosti je správné dávkování pájecí 
pasty. Pro pouzdra BGA s roztečí 1,27 mm firma IBM definuje dávkování a nanášení pájecí 
pasty primárně jako dovolený interval objemu nanesené pasty. Minimální objem pasty je 
stanoven na 0,089 mm3. Maximální objem na 0,16 mm3, kde tento je takový objem, při němž 
již dochází ke tvorbě můstků pájky, jež jsou příčinami zkratů. Dochází také k nežádoucímu 
jevu, kde se kuličky pájky začínají pohybovat v roztavené pájecí pastě na velké vzdálenosti. 
Některá propojení tak vůbec nemusí vzniknout, jiná mohou být vzájemně zkratována. 
Optimální dávkování pasty se provádí v objemech od 0,10 do 0,12 mm3. Standardně se při 
dávkování pasty povoluje odchylka objemu 7 až 10 %. Při optimálním dávkování je zajištěna 
vysoká pravděpodobnost vzniku kvalitního a spolehlivého propojení do přetavení.  

Před tím, je však potřeba zajistit přesné umístění kuliček pájky do pasty na příslušné plošky a 
následně přesné osazení pouzdra. Osazování provádí je prováděno Fine pitch automaty. Velmi 
důležitá je kontrola mezi kroky nanesení pasty a osazení. Zde se provádí vizuální kontrola, 
která má zachytit hrubé nepřesnosti v nanášení pasty na nesprávná místa, nerovnoměrnost a 
neúplnost nanášení. Vizuální kontrola je důrazně doporučována pro předejití následných 
odprav, které finančně i časově silně zatěžují výrobu mnohem více než kontroly.  

IBM definuje také velikost pájecích plošek pro osazení pouzder BGA. Plošky by měly 
být kulaté s průměrem odpovídajícím přibližně 0,8 násobku průměru propojovacího prvku. 
Pro rozteč plošek 1,27 mm budou mít plošky průměr 0,72 mm, pro rozlišení 1,00 mm průměr 
0,68 mm. Počet propojení, které v současné době pouzdra BGA umožňují, se pohybuje 
v rozmezí 250 až 600. Tento fakt dokazuje vysokou úsporu plochy v elektronických 
zařízeních. Pouzdro BGA dovoluje také možnost individuálního počtu kontaktních plošek, 
který je menší než maximální možný počet. Počtu plošek pak bude roven počet prokovů 
v substrátu. Průměry kuliček jsou normalizovány, jak bylo uvedeno, mají průměr okolo 0,80 
mm. Vzdálenost spodní hrany pouzdra od povrchu plošného spoje je pak dána průměrem 
těchto kuliček, po přetavení se tato vzdálenost ještě nepatrně zmenší.  

 U keramických pouzder BGA byl zmíněn termín Flip Chip. Jak již bylo nastíněno, 
jedná se o čip, který je oproti jiným čipům pouzdřených výše popsanými způsoby umístěn 
svými kontaktními ploškami k substrátu. Substrátem, na který může být Flip Chip umístěn 
může být jak keramika, tak i organický materiál plošného spoje. Pouzdro tohoto prvku je 
tvořeno samotným čipem, prvek tak zabírá místo pouze o velikosti čipu čímž dochází k velké 
úspoře místa. Velmi pozitivním přínosem Flip Chip je také fakt, že připojovací kontaktní 
plochy nejsou kontaktovány drátky o jisté délce, ale naopak jsou připojeny přímo na příslušné 
plošky na DPS, čímž se velmi zkracuje délka vedení spojujícího čip s okolím. Flip Chip tím 
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vykazuje výrazné zkvalitnění elektrických vlastností oproti všem ostatním technologiím 
pouzdření, pro srovnání jsou v tabulce 2.2 uvedeny parazitní vlastnosti přívodů pouzder.  

 

Tabulka 2.2: Parazitní indukčnosti a kapacity  pouzder pro povrchovou montáž 

Pouzdro Indukčnost přívodu Kapacita přívodu 

DIL 3 8 – 20 

SOIC 1 1 – 12 

QFP 1 1 – 6 

BGA 1 2 

Flip Chip 0,10 0,01 

 

To že je čip připevněn přímo k DPS, znamená i velmi dobrou možnost realizace 
teplovodné cesty z čipu. Flip Chip má proto velmi dobrou možnost odvodu tepla, čímž se 
otevírá i cesta k výkonovým aplikacím, kde dochází ke vzniku tepla vždy. Technologie Flip 
Chip je proto považována za doposud nejpokročilejší způsob pouzdření.  

Způsob propojení tohoto pouzdra s okolím je realizován podobně jako u pouzder 
BGA. Propojovací element má většinou tvar blízký bradavce, může být realizován více 
způsoby, například nejpoužívanější jsou kuličky pájky, které jsou přetavením pouze částečně 
zapájeny na kontaktní plošku anebo měděné trny mající na své špičce malou kuličku pájky. 
Vytvoření těchto elementů se provádí ještě při výrobě samotného čipu na úrovni waferu, před 
operací osazení již součástka tyto kontakty obsahuje. Existuje i alternativní technologie, kdy 
jsou výstupky pájky vytvořeny na DPS, na než se přikládá čip z zapájení. Zapájení se prování 
přetavením, přičemž výstupky z kuliček pájky se nesmí zcela roztavit, musí dojít pouze 
k jejich natavení. Propojovací prvky potom svou výškou určují montážní výšku pouzdra vůči 
desce. Při procesu přetavení u pouzder s bradavkovitým tvarem připojovacích elementů dojde 
zároveň k velmi užitečnému jevu samovystředění, to znamená, že dojde-li i přes přesné 
manipulační pohyby osazovacích automatů k nezcela ideálnímu položení součástky na 
příslušné plošky na DPS, součástka se při vysoké teplotě vlivem povrchového napětí sama 
vystředí na správnou polohu. 

Prvky CSP (Chip Scale Package) jsou pouzdra, u kterých je čip již umístěn na 
anorganickém či organickém substrátu. Plocha čipu je zde však větší než plocha samotného 
substrátu, ne však více jak 1,5krát. Charakteristickým rysem těchto pouzder je jejich snazší 
osazování na DPS než Flip Chip, protože dovolují použití prakticky stejného technického 
vybavení pro montáž jako pouzdra BGA. Schematické znázornění osazeného pouzdra CSP je 
na obrázku 4.4. 
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Obrázek 2.4: Řez osazeným pouzdrem CSP [4] 

 Funkční využití doposud popsaných pouzder může být široké, od analogových obvodů 
až po sofistikované systémy pracující s daty v číslicovém tvaru. Systémy, které se v těchto 
pouzdrech v současnosti často vyskytují, jsou například moduly Bluetooth. 

Bluetooth je bezdrátová technologie, umožňující komunikaci počítačů, telefonů a 
jiných zařízení na krátké vzdálenosti. Technologie používá frekvenční pásmo 2,4 GHz. 
Použitá vysoká frekvence klade náročné požadavky na realizaci těchto zařízení při tendenci 
neustálého snižování rozměrů. 

Moduly Bluetooth jsou realizovány v podobných pouzdrech jako GBA převážně 
v keramickém provedení. Použití keramiky je zdůvodněno výše, jedná se o vysokofrekvenční 
aplikace. Příklad zapouzdřeného modulu Bluetooth osazeného technologií povrchové montáže 
je uveden na obrázku 2.5.  

 

 

Obrázek 2.5: Modul Bluetooth náhlavní soupravy Hands-free firmyDataSoft Systems 

 

Pouzdro s tímto modulem může obsahovat funkční části jako je příslušný řadič, 
sloužící jako komunikační část celého modulu s ostatními částmi systému, dále blok, jímž 
jsou zadaná data v digitální podobě připravována ke vstupu do aktivní části. Aktivní část 
následně zajišťuje vyslání dat do antény, která je integrovaná v pouzdru modulu. Propojení 
celého tohoto bloku je realizováno velmi podobně jako u pouzder BGA, tedy prostřednictvím 
kuliček pájky, blok je zapájen přetavením. Komplikace vyskytující se při procesu osazení a 
dále při samotné funkci vyrobeného zařízení jsou shodné s problémy u pouzder BGA. 
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3 Problémy vznikající spojením systémů složených z různých 
materiálů 

 

Materiál pouzdra integrovaného obvodu či modulu a materiál základní desky není 
tentýž, na základě jejich případné nekompatibility může vystupovat jisté ohrožení životnosti a 
tím i celkové spolehlivosti vzniklého systému. Je třeba, aby vytvořené propojení bylo kvalitní 
a odolné proti běžným vlivům, jako je například tepelné namáhání celého systému.  

Ke vzniku tepla bude ať už přímo nebo nepřímo zcela jistě docházet. V samotném 
pouzdru může být zdrojem tepla pracující čip. Čip je epoxidovým lepidlem připevněn k 
substrátu pouzdra, teplo se tak přenáší přes přetavené kuličky pájky do materiálu desky 
plošných spojů. Při uvedení do provozu se tedy pouzdro i základní deska začínají ohřívat. 
Materiál pouzdra a plošného spoje bude na toto reagovat změnou svých rozměrů. Projev 
teplotní roztažnosti je pro každý materiál charakterizován příslušnou konstantou, zde 
koeficientem teplotní roztažnosti.  

Koeficient teplotní roztažnosti se značí TCE (Temperature Coefficient of Expansion) a 
je definován vztahem 

dT

dl

l
TCE

0

1=                                                                 (1) 

kde dl je změna délky při změně teploty dT a l0 je délka daného materiálu při vztažné 
teplotě. Jednotkou TCE je K-1. V praxi se pro tento koeficient běžně používá jednotky ppm/K. 

 Hodnota TCE není pro velký rozsah teplot konstantní, dokonce ani lineární. Bude tedy 
vhodné při popisu dějů teplotní roztažnosti uvažovat úzký interval teplot. Dojde-li tedy ke 
změně rozměru pouzdra a desky plošných spojů, musí dojít také ke vzniku mechanického 
pnutí mezi oběma součástkami. Pokud toto pnutí bude velké, bude docházet k narušování 
kontaktních plošek na čipu i na desce plošného spoje a k praskání materiálu přetavených 
kuliček, což se projeví velkým zhoršením elektrických parametrů propojení. K tomuto dojde, 
bude-li změna rozměrů obou součástí nestejná. Klíčovým parametrem určujícím dlouhodobou 
spolehlivost osazeného integrovaného obvodu či systému na desce plošného spoje je tak různá 
změna rozměrů součástí vlivem působení tepla, tedy rozdílná velikost TCE obou materiálů 
součástí. 

Plastová pouzdra PBGA jsou realizována na materiálu, který se vlastnostmi blíží 
materiálu pro výrobu plošných spojů. Používá se nejčastěji materiál FR-4, ze kterého je také 
velmi často vyrobena deska plošných spojů. I když je substrát pouzdra tvořen několika 
vrstvami, je možné považovat jeho koeficient TCE shodný s materiálem DPS. Výsledný 
systém tak bude mít jinou spolehlivost, než v případě rozdílných materiálů.  

U keramických pouzder CPGA je již situace odlišná.  

Příkladem, bude-li jako materiál plošného spoje nejčastěji používaná FR4 s  

TCE1=18,0 ppm.K-1 a podložkou osazovaného modulu korundová keramika (96% Al2O3) 
s TCE2=6,4 ppm.K-1, bude docházet ke změnám délek obou materiálů podle vztahu 2 takto: 
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( )6
0 101 −⋅⋅∆+=∆ TCETll          (2) 

 

pro změnu délky v závislosti na teplotě, platného v malém teplotním rozsahu, je zřejmé, že při 
zmíněných hodnotách TCE obou materiálů bude docházet k přibližně trojnásobně větší změně 
délky materiálu FR4 oproti změně délky pouzdra z keramiky. Na následujícím obrázku je 
znázorněno, jakým způsobem se rozdílná teplotní roztažnost materiálů projevuje. 

 

Obrázek 3.1: Teplotní roztažnost v sestavě keramika – FR4 

 

Nestejné rozměry l1 a l2 způsobené různou teplotní roztažností keramiky a FR4 mají za 
následek vznik mechanického namáhání pájených spojů. Příčinou snížené spolehlivosti 
propojení je v praxi převážně velké smykové namáhání pájky ve spoji, která má konečnou 
mez pevnosti. 

 Rozdíl délek l1 a l2 je možno definovat vztahem 3, pokud bude k propojení použita 
bezolovnatá pájka. 

 

h

TCEdF
d

ϑ∆⋅⋅∆⋅⋅=∆
−610

        
(3) 

kde            [14] 

F  – technologická konstanta (≈0,7 až 1,2) 
d  – vzdálenost spoje od středu sestavy [m] 
∆TCE  – rozdíl koeficientů teplotní roztažnosti TCE1 - TCE2 [ppm.K-1] 
∆υ  – změna teploty [K] 
h  – vzdálenost součástky od základní desky [m] 

 

 Pro posouzení pružnosti pájky, případně jiného materiálu byla definována veličina 
zvaná modul pružnosti. Modul pružnosti udává velikost odporu materiálu proti působící síle, 
která způsobuje jeho deformaci. Jednotkou modulu pružnosti je násobek jednotky tlaku, tedy 
GPa. Tak jako tlak, je i modul pružnosti definován poměrem síly a plochy, na již síla působí. 
Modul pružnosti je měřen pro takové síly, které způsobí pouze malé deformace materiálu a 
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závisí pouze na vlastnostech materiálu tělesa, nezávisí na jeho rozměrech. Hodnota modulu 
pružnosti klesá s rostoucí teplotou. 

 Modul pružnosti je možno využít k definování smykového namáhání, které je svým 
přírůstkem přímo úměrné délce součástky a modulu pružnosti, nepřímo úměrné je vzdálenosti 
součástky od základní desky. Uvažujeme, že keramická součástka má koeficient TCE1 a 
základní deska TCE2, rozdíl těchto koeficientů také lineárně zvyšuje přírůstek smykového 
namáhání. Přírůstek smykového namáhání je vyvolán změnou teploty ϑ∆ . Vzniklé 
mechanické namáhání je udáváno v MPa a je vyjádřeno vztahem (4), jež platí v lineární 
oblasti namáhání, dokud ještě nenastává tečení materiálu: 

 

h

ETCEl

2

10 6 ⋅∆⋅⋅∆⋅=∆
− ϑγ

        
 (4) 

 kde 

l  – délka součástky [m] 
∆TCE  – rozdíl koeficientů teplotní roztažnosti TCE1 - TCE2 [K

-1] 
E  – modul pružnosti použité pájky [MPa] 
h  – vzdálenost součástky od základní desky [m] 

 

 

3.1 Možné projevy poruch 

 

 V elektronických zařízeních je asi 90 % vzniklých poruch právě ve spojích. Poruchy je 
proto třeba včasně diagnostikovat a předcházet jim. Metod, jimiž se v dnešní době provádí 
kontrola správnosti osazení a propojení je celá řada. Provádí se opticky, elektricky a pomocí 
záření. Diagnostika spojů u pouzder BGA je náročnější než u vývodových součástek, protože 
spoje nejsou viditelné. Optickou cestou je možné zkontrolovat pouze krajní spoje, to jsou ty, 
které se nacházejí v posledních řadách na vnější straně pouzdra. Je třeba však kontrolovat 
všechny spoje, což vyžaduje využití jiných technologií. Pro tyto účely se používá Rentgenova 
záření, které prochází substrátem pouzdra, analyzovanými spoji z materiálu pájky prochází 
s útlumem. 

 Možné důsledky různé tepelné roztažnosti se projevují jako deformace pájených spojů, 
které mají konečnou pružnost. Příklad defektu spoje zatíženého teplotním cyklováním 
v intervalu teplot 0 až 100 °C pro 3000 cyklů ve zkoušce dle IBM je uvedeno na obrázku 3.2. 
[2]  
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Obrázek 3.2: Rentgenový snímek spoje na kraji pouzdra (vlevo), spoj uprostřed plochy pouzdra (vpravo) [2] 

 

Použití korundové keramiky má své opodstatnění pro náročné aplikace vyžadující 
vysoký izolační odpor pro citlivé zesilovače a nízké ztráty pro vysokofrekvenční aplikace. 
Bude-li většina důležitých funkcí vykonávat obvod na keramickém substrátu, nebude nutno 
klást vysoké požadavky na DPS. Materiál DPS proto je vhodnou volbou pro většinu aplikací. 
Materiály tedy zůstávají stejné i se svými koeficienty teplotní roztažnosti.  

 

3.2 Předcházení poruch 

 

Řešení problematického jevu rozdílné teplotní roztažnosti je třeba hledat v oblasti, kde 
jsou obě části propojeny. Je třeba snížit míru mechanického namáhání spojů použitím 
elementů, které svou elastičností dovolí větší změny velikosti součástí bez projevu defektů. 
Potřebné je však zachování co nejlepších vlastností propojení. Logicky se nabízí možnost 
použití sloupků pájky s výškou vyšší než jejich průměr anebo naskládání více kuliček pájky 
na sebe. Problémem jsou ale následné komplikace a vyšší cena výrobního procesu. Obecně je 
třeba pro udržení kroku s rostoucí úrovní integrace udržovat rozměry funkčních celků co 
nejnižší. Zvětšováním vzdálenosti pouzdra od DPS bude docházet k mírnému zvětšování 
rozměrů, respektive výšky součástek na desce, což může být v mnohých aplikacích ještě 
přijatelné. Pokud budou použity například dvě kuličky umístěné na sobě, bude třeba při 
osazování nejprve nanést pájecí pastu 63 Sn/37 Pb na pájecí plošky plošného spoje, zde 
položit kuličku z materiálu 10 Sn/90 Pb a totéž se provede s pouzdrem obvodu. Plošný spoj a 
pouzdro BGA budou opatřeny kuličkami pájky. Mezi oba tyto díly bude muset být navíc 
aplikována tatáž pájecí pasta. Pouzdro je následně přiloženo kontakty na plošný spoj a 
připájení je opět provedeno přetavením. 

Jiným způsobem předcházení velkého pnutí v propojích je použití elastických 
propojovacích prvků, které jsou schopny absorbovat nestejné změny rozměrů součástky a 
základní desky. Touto problematikou se zabývá firma Autosplice, která produkuje součásti 
sloužící přímo jako propojovací prvky. Tyto prvky jsou k dostání v kotoučích, které se 
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používají pro balení SMD součástek. Práci s těmito součástmi je tak možno snadno 
implementovat do sériové výroby, neboť tyto součásti mohou být osazovány automaty. Mezi 
nejvýznamnější produkty firmy Autosplice patří S-Tab terminály. 

 

3.2.1 S-Terminály 

 

S terminály svým tvarem předpovídají vysokou pružnost. U propojení modulu se 
základní deskou výrobce zaručujue vysokou spolehlivost díky tříosém možném výkyvu, který 
absorbuje různé změny rozměrů součástí. S-Tab terminály jsou vyráběny v pěti variantách 
značených S-1 a S-5. Osazení terminálu a výsledné propojení je provedeno technologií 
povrchové montáže na desce ležící pod modulem, na tedy základní desce a technologií 
vývodové montáže na osazovaném modulu. 

 

Obrázek 3.3: Sortiment S-Tab terminálů vyráběných firmou Autosplice [6] 

 

 

3.2.2 Solderball Piny™ 

 

Technologie propojování Solderball Pin™ využívá vysoce vodivé měděné kolíčky na 
jejichž konci je kulička pájky, která spolu s pájkou na kontaktních plochách zajišťuje 
propojení s DPS. Na druhém konci kolíčku je připojen modul, který má být osazen. Kolíček je 
v desce tohoto modulu zasunut v díře opatřené vodivou pastou. 

 

 

Obrázek 3.4: Sortiment Solderbal™l Pin vyráběný firmu Autosplice [7] 
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Obrázek 3.5: Propojení vytvořené Solderbal™l Pinem – po přetavení [8] 

Prvky Solderball Pin™ jsou samozřejmě použitelné pro osazování automaty. Izolační disk 
slouží jako plocha pro vakuové podavače u osazovacích automatů. 

 

3.2.3 Piny TreadHead™ a Minifoot™ 

 

 Novým produktem firmy Autosplice jsou také komponenty pro vzájemné propojení 
dvou desek plošných spojů. Výhodou těchto pinů je velmi malá plocha potřebná pro osazení 
propojovacího elementu možnost automatizovaného osazování. TreadHead prvky mají na 
povrchu unikátní profil, který umožňuje odvod plynů vznikajících při pájení, čímž pájka 
vyvíjí vyšší tlak na celou součást a přitlačuje ji k pájecí plošce na DPS. Plochy pro prvky 
Minifoot mají tvar motýlku, který zajišťuje jejich stabilní polohu vůči DPS. Výsledkem 
propojení pomocí těchto prvků je zaručená stejná vzdálenost propojů od DPS, jejich přesné 
umístění a vynikající mez pevnosti v tahu. Autosplice vyrábí v základu propoje datové a 
napájecí. Obecný tvar prvků Minofoot a TreadHead je zobrazen na obrázku 3.6.  

  

Obrázek 3.6: Propoj Minifoot, propoj TreadHead [9], [10] 
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4 Alternativní způsob propojení 

 

Na spolehlivost celé sestavy má vliv několik faktorů ovlivnitelných již při návrhu základní 
desky, modulu a samotného způsobu jejich vzájemného propojení. Tyto faktory mají různou 
důležitost, to znamená, že každý z nich ovlivní výslednou spolehlivost sestavy jinou měrou. 
Nejdůležitější faktory přináší vlastnosti propojovacího elementu, a to velikost použité SMD 
součástky, případně jiného propojovacího terminálu a pak také vlastnosti použité pájecí slitiny 
a další dále uvedené. 

 

4.1.1 Základní důležité parametry 

 

Nestejný TCE – Zcela nevyhnutelný faktor vyvolaný vlastnostmi použitých materiálů. 
Je dán rozdílem teplotní roztažnosti dvou materiálů, vzájemně mechanicky spojených. 
V mnoha případech se jedná o rozdíl TCE mezi materiálem elektronického modulu a 
substrátu coby základní desky. Rozdíl TCE by měl být co nejnižší, Závisí však na dostupnosti 
potřebných materiálů a na jejich použitelnosti. 

Velikost součástky – Velikost propojovacího prvku udává potřebné množství pájky a 
hlavně plochu, kterou prvek zabírá na spojovaných částech. Velikost prvku potom určuje 
velikost změny plochy i prostoru způsobené roztažením respektive smrštěním vlivem změny 
teploty. Důkazem může být výpočet termomechanického pnutí vyjádřeného podle vztahu 5, 
s hodnotami dosazenými podle tabulky 3.2, základní deska materiál FR-4, materiál součástky 
Al 2O3, potom ∆TCE=11,6 ppm/K. Vzdálenost součástky od materiálu základní desky je dána 
tloušťkou laminované měděné fólie, tj. 0,35 µm. Po dosazení do vztahu (4) je 
termomechanické pnutí vyvolané změnou teploty o +50 °C: 

 

Pro součástku velikosti 0805 (délka pouzdra 2,1 mm) 
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Pro součástku velikosti 1205 (délka pouzdra 3,1 mm) 
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Podle uvedeného vztahu platí přímá úměra mezi délkou součástky a vznikajícím 
termomechanickým pnutím. U SMD součástky velikosti 1205 bude vznikat o 46,7 % vyšší 
pnutí než u velikosti 0805. Platí tedy obecně pravidlo, že s rostoucími rozměry součástky 
roste i pravděpodobnost poruchy propojení prvku se substrátem. 

Propojovací materiál – V dnešní době jsou používány stále olovnaté eutektické SnPb 
a od roku 2007 na základě směrnice EU nově i bezolovnaté pájky. Bezolovnaté pájky jsou 
nejčastěji slitinami cínu a dalších prvků jako například měď, stříbro, indium, bismut. Velmi 
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rozšířená je pájka SAC, to je slitina cínu, stříbra a mědi. Typ použité pájky určuje maximální 
úroveň mechanického pnutí, které může být testováno aplikací teplotního cyklování na pájený 
spoj. Pevnost spojů s bezolovnatými pájkami je za hranicemi pevnosti spojů 
tvořených olovnatými pájkami. Spolehlivost pájeného spoje se potom odvíjí od pevnosti 
pájky. Proto výběr pájky určuje spolehlivost testovaného modelu, jež je podroben teplotnímu 
cyklování či praktickému provozu. Platí pravidlo, čím nižší je pevnost, respektive křehkost 
pájeného spoje, tím vyšší bude jeho odolnost vůči mechanickému namáhání a tím i 
spolehlivost, protože spoj bude schopen absorbovat změny rozměrů obou komponent [12]. 
Toto je podloženo faktem, že s rostoucí pevností se zvyšuje křehkost materiálu, což plně 
koresponduje s rozdíly mezi pájkami olovnatými a bezolovnatými. Nižší pevností jsou 
charakteristické olovnaté pájky, které proto poskytují vyšší spolehlivost s nižším počtem 
poruch, které ve stejném časovém úseku vzniknou u spojů bezolovnatými pájkami. 
Předmětem zájmu v dnešní době na základě směrnic Evropské unie jsou až na určité výjimky 
bezolovnaté pájky. 

Tvar propojovacího pole – Plocha využitá pro uskutečnění propojení substrátu a 
dílčího obvodu je prakticky vždy čtvercová, vzácně obdélníková. Pro takové pravidelné 
plochy platí fakt, že nejvíce mechanicky namáhány pnutím jsou propojení, které se vyskytují 
v oblastech blízkých rohům plochy. Propojení, která jsou mezi krajními plochami jsou 
vystaveny mnohonásobně menšímu působení pnutí. Nejvyšší výskyt poruch v propojení je 
proto vždy v rozích plochy využité plochy. 

Výška spoje – Určuje velikost pnutí při experimentu. Výška pájky spolu s výškou 
součástky určuje vzdálenost připojovacích plošek obvodu od kontaktu na substrátu. Větší 
sloupce pájky redukují pnutí vznikající v propojích, čímž dochází k růstu spolehlivosti. 

Hustota propojů – Velká hustota zaplnění plochy propoji je žádoucí pro dosažení 
nižšího pnutí v propojích. Hustota propojů na konečné ploše je však také konečná. Je ale 
důležité plochu, která je využita pro propojení substrátu a modulu využit co nejvíce, což může 
být výhodné z funkčního hlediska, žádoucí je zejména pro zvýšení spolehlivosti.  

 

4.1.2 Objem pájky, pájený spoj 

 

Pevnost pájeného spoje mimo jiné velmi ovlivněna množstvím aplikované pájky, 
respektive pájecí pasty v procesu výroby. Při předpokládání splnění všech požadavků na 
pájený spoj jako jsou dobré smáčení dané úhlem smáčení, vytvoření správného menisku mezi 
pájecí ploškou a součástkou, žádné krátery v pájce a dalších, bude kvalita spoje zejména po 
mechanické stránce dána kvalitou výroby. Samotná sočivost povrchu pájkou je důležitá pro 
dosažení dobrých elektrických a mechanických vlastností pájeného spoje. Při nedostatečné 
smáčivosti vystavujeme spoje většímu riziku působení vlhkosti, která se dostává i do nitra 
slitiny, kde dochází k oxidaci a degradaci materiálu pájky.  

Je nutné brát také ohled na množství, objem a tvar pájky, což je možné ovlivnit právě 
smáčivosti povrchů a pochopitelně také dávkováním pájky. Ideální množství pájky je možné 
najít bohužel pouze experimentálně, v praxi na základě zkušeností. Ve výrobě lze zajistit 
dávkování pájky, její rozložení po pájených plochách a také vznik drobných dutin v objemu 
pájky. S rostoucím množstvím pájky ve spoji můžeme zajistit vyšší pružnost spoje, větší 
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množství pájky zde však musí zajistit zvětšení výšky propoje. S vyšší pružností dosáhneme i 
vyšší odolnosti vůči termomechanickému namáhání. Množství pájky vyšší než jaké je nutné 
pro spolehlivé smočení pájených ploch a navázání kvalitního spoje, přináší vždy zmenšení 
pružnosti spojů. Obecně nejvhodnější je aplikace takového množství pájky, při kterém jsou 
spojeny základní požadavky na pájený spoj uvedené výše a všeobecně známé. Při aplikaci 
pájky ve formě pasty, formou dávkování dispenzerem, sítotiskem či šablonovým tiskem může 
dojít ke vzniku vzduchových dutin v objemu pasty, které jsou při procesu pájení nadále 
ovlivněny vznikem zplodin v důsledku vysoké teploty, čímž dochází ke vzniku dalších. 
Dutiny malých rozměrů se ve výsledku vyskytují téměř v každém pájeném spoji a mají vliv 
na odolnost spoje vůči mechanickému pnutí. Spoj s obsahem dutin se potom vyznačuje vyšší 
pružností a tím i vyšší spolehlivostí. Výskyt dutin je možné zjistit rentgenováním spoje. 
Bohužel místa s většími dutinami ve spoji se stávají počátečním místem růstu trhlin 
vyvolaných působením pnutí. Proto výsledná spolehlivost spoje vzhledem k výskytu dutin 
závisí na jejich poloze a velikosti.  

Zamezení vzniku dutin ve spoji je možno dosáhnout aplikací konformních materiálů, 
které mají zajistit mechanické zpevnění, nejlépe však plynotěsný spoj, který nemůže být 
zevnitř narušován oxidací okolního prostředí.V průmyslové praxi je samozřejmostí využití 
automatizovaných procesů, proto je možno předpokládat reprodukovatelné výsledky. To 
znamená, že každý vytvořený pájený spoj bude v rámci tolerancí výrobního procesu vytvořen 
za stejných podmínek jako ostatní a nedojde k situaci, kdy by se v sestavě vyskytoval byť 
jediný spoj s podstatně nižší spolehlivostí než ostatní.  

Pro testování vlivu jednotnosti spojů jsou aplikovány zkoušky, u nichž jsou propojení 
vystavena nejprve řízenému pnutí s vysokou rychlostí cyklování teplot o širokém rozsahu. Při 
zkouškách nejsou žádné pauzy, při kterých by nedocházelo ke změnám teplot. U takových 
zkoušek lze v krátkém čase indikovat výskyt poruch u propojů, které nebyly schopny odolat 
velkému pnutí. Tyto propoje byly právě v důsledku nejednotnosti vůči většině ostatních 
vystaveny vyššímu mechanickému pnutí. Takto extrémní zkoušky nejsou tak časově náročné 
jako zkoušky spolehlivosti systému propojení jako celku, jejich účelem je zejména indikace 
konstrukčních slabin, které se při klasických zkouškách simulujících běžný provoz zařízení ve 
standardních podmínkách neprojeví. Proto základem i pro nový alternativní způsob 
propojování je maximální ohled na jednotnost spojovacích elementů z hlediska jejich 
odolnosti vůči mechanickému pnutí. U tohoto alternativního způsobu je nutné brát ohled i na 
jednotnost uspořádání a rozložení elementů, což může představovat problém v podobě 
efektivity využité plochy. Při samotném návrhu testovacího systému a jeho propojení s DPS 
bude nutné učinit jistý kompromis mezi využitím plochy a jednotností propojů.  

 

4.1.3 Testování kvality a funkčnosti spojů 

 

Osazené součástky je před zkouškami a na konci testování nutné zkontrolovat a zjistit, 
kde došlo k výskytu poruch. Testování toho, zda se v objektu vyskytují poruchy je v praxi 
potřebné provádět co nejrychleji a s co nejnižšími nároky. Běžně se používají optické metody, 
které mají detekovat neideálnost spojů. Optickými metodami se zaznamenávají negativní 
faktory jako nezapájený vývod, nedostatečná smáčivost povrchu pájkou, krátery v pájce, 
rozstřik pájky. Známý problém u takového optického testování byl zmíněn již u pouzder 
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BGA, které jsou základem pro alternativní způsob propojování. Opticky mohou být 
zkontrolovány pouze krajní vývody pouzdra a to nezcela. Při testování všech součástí 
povrchové montáže dosahují optické metody účinnosti maximálně 70%. Provádí se proto 
dvojitá kontrola, jejíž účinnost však nepřesahuje 91% [12]. V případě analyzování 
poškozených propojů bude veškerý postup prováděn manuálně a pozorování jednotlivých 
prvků bude prováděno individuálně. 

Při testování v tomto projektu bude použito elektrického testování všech propojů, kde 
klíčovým parametrem bude vodivost propojení jednotlivě, přičemž vzdálenost spojů je 
dostatečně velká na to, aby se projevil jakýkoliv zkrat sousedních propojů při poruše. Možné 
diagnostické metody pro zjištění stavu propojení po experimentu jsou destruktivní a 
nedestruktivní. Je třeba dobře zvážit vhodnost metod pro daný vzorek a provést nejprve 
nedestruktivní metody. Nedestruktivními metodami jsou optická inspekce, tedy pohled mezi 
modul a základní desku mikroskopem a rentgenování jednotlivých spojů, které zajistí pohled i 
do nitra spojů. Rentgenováním bude tedy možno pozorovat dutiny ve spojích a případné 
vzniklé či vznikající trhliny. Destruktivní metodou, zařazenou na konec vyhodnocovacího 
procesu je provedení mikrovýbrusu. Toto přinese možnost optické kontroly spojů v řezu. Na 
základě velké tvrdosti použité korundové keramiky lze předpokládat vyšší náročnost na 
prováděné broušení, avšak provedení mikrovýbrusu je velmi vhodné pro lokalizaci vzniklých 
trhlin. 

 

4.1.4 Testování zrychlenými zkouškami spolehlivosti 

 

Zrychlená zkouška spolehlivosti akumuluje možné vnitřní i vnější vlivy změny teplot 
za účelem dosažení selhání propojení v kratším čase, než které by nastaly během standardního 
používání sestavy. Výsledkem takového testování je projevená porucha, testování je tudíž 
destruktivní. Zrychlené testování je pro sestavu nebezpečnější než testování běžného reálného 
provozu, avšak pro běžnou praxi je nevyhnutelné, požadujeme-li kvalitní test v krátkém čase. 
Provádění zkoušek životnosti v reálném čase je mnohem zdlouhavější a tím také finančně 
náročnější.  

Vzhledem k tomu, že zrychlený test nezrychluje procesy v sestavě probíhající v reálném čase, 
je důležité, aby test odpovídal v co největší míře parametrům skutečného provozu, avšak 
v hustším časovém měřítku. Zrychlený test je často zdrojem různých druhů poruch, které 
nemusí korespondovat se zadanými pracovními parametry. Při plánování testu je proto třeba 
jednoznačně určit nejpravděpodobnější původ zniku poruchy pro její snazší předvídání. 
Z pohledu na realizované sestavy je jako nejpravděpodobnější původ vzniku poruchy 
propojení překročení meze pevnosti pájených spojů vlivem mechanického namáhání. 

 

5 Praktické řešení propojení 

Vlastní řešení spočívá v realizaci propojení základní desky a keramiky. Cílem řešení je 
vytvořit takovou sestavu, u níž by bylo nižší termomechanické namáhání dle vztahů (3), (4). 
Spolehlivost této sestavy by tím měla být vyšší než u soustav propojovaných kuličkami pájky. 
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Jako propojovací prvky budou použity čipové SMD součástky. Toto řešení je průmyslově 
chráněno (2008-19310, Elektronická sestava desek).  Základem je návrh propojení a potřebných 
motivů základní desky a keramiky. Materiálem základní desky je nejpoužívanější typ DPS 
FR4. Motiv bude zhotoven substraktivní technologií na základě návrhu. Keramickým 
materiálem je korundová keramika Al2O3 tloušťky 0,6 mm. Vodivé cesty zde budou 
zhotoveny aditivní formou, to je technologií sítotisku.  

Jako propojovací SMD součástky jsou použity SMD rezistory v pouzdrech 0805. 
Výška rezistorů 0805 je 0,50 mm. Rozměry pouzder použitých rezistorů jsou na obrázku 5.1: 

 

 
Rozměry součástky: 

     rezistor / kondenzátor 
H = 0,50 / 1,25 mm 
L = 2,00 mm 
W = 1,25 mm 
l1 = 0,35 mm 
l2 = 0,35 mm 

 

Obrázek 5.1: Rozměry použitých rezistorů a kondenzátorů [11] 

 

 
Obrázek 5.2: Použité SMD rezistory YAGEO 0R [16] 

 

S pouzdry rezistorů budou realizovány tři vzorky s jejich různým uspořádáním. 
Elektrické propojení keramického modulu se základní deskou bude zajištěno přímo ploškami 
součástek případně nulovým odporem součástky u rezistorů. Není vyloučena ani možnost 
využití vlastního odporu či kapacity součástky. 
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5.1 Struktura navrhovaného propojení  

 

Jsou navrženy tři sestavy s různým uspořádáním propojovacích rezistorů. V prvních 
dvou vzorcích je použito 24 rezistorů, ve třetím 20. Na základě následujícího schématu jsou 
navrženy motivy pro keramický modul a základní desku. 

 

5.1.1 Schéma propojení 

- Sestava A    - Sestava B       - Sestava C 

   
pozn.: čárkovaný čtverec značí okraje keramického modulu 

Obrázek 5.3: Schéma zapojení testovaných vzorků 

 

5.1.2 Předloha pro spoje na keramice 

       - Sestava A          - Sestava B        - Sestava C 

     

Obrázek 5.4: Motiv vodivých cest na keramickém modulu 

5.1.3 Předloha pro spoje na FR4 

- Sestava A   - Sestava B   - Sestava C 

 

Obrázek 5.5: Motiv vodivých cest na základní desce 
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Typy a rozměry komponent:  keramika   Al2O3  20 x 20 mm 

základní deska  FR4  30 x 30 mm 
 

5.1.4 Celkový vzhled modelu sestavy 

 

Sestava A    Sestava B    Sestava C 

 

 

Obrázek 5.6: Motiv navrhovaného propojení základní desky a keramického modulu 

 

Keramika
SMD rezistor
FR4  

Obrázek 5.7: Struktura provedeného propojení základní desky a keramického modulu 

 

 

Obrázek 5.8: Motiv navrhovaného propojení základní desky a keramického modulu (sestava B) 
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Pokud se blíže zaměříme na propojení přes SMD součástku, můžeme provést více 
variant. Jako teoreticky nejspolehlivější propojení z hlediska absorpce termomechanického 
namáhání je možno považovat řešení podle obrázku 5.8. SMD součástka na obrázku 5.5 je 
zapájena pouze jedním kontaktem k DPS a jedním ke keramickému modulu. Vznikající 
termomechanické namáhání bude působit na tělo součástky, které v závislosti na své výšce 
bude schopno zajistit vyšší pružnost propojení. K největšímu namáhání součástky bude 
docházet ve spojích a v jejich těsné blízkosti. 

Plocha využitá k propojení v sestavě A je 21,0 mm2 a tvoří ji 48 prvků, to je 24 
součástek, z nichž jsou využity oba připojovací terminály. Pro sestavu B je tato plocha 
10,5 mm2 a pro sestavu C 17,5 mm2. V sestavě B je využito vždy pouze jednoho terminálu 
součástky a plocha k propojení je využita nejméně. 

 Přínosem tohoto způsobu propojování základních desek a integrovaných obvodů na 
keramickém substrátu je potencionální zvýšení spolehlivosti funkčního propojení. 
Významným faktem je možnost využití elektrických vlastností součástky, to je odpor či 
kapacita. Jelikož mohou propojovací elementy plnit také elektrickou funkci, navržené řešení 
umožní úsporu plochy na DPS. Výhodným faktem pro uskutečnění propojů prostřednictvím 
čipových SMD součástek v praxi je možnost osazování automaty, které zajistí rozmístění 
potřebných součástek na plochu desky. Realizace takových propojení se proto může opřít o 
možnost zavedení sériové výroby. 

 

6 Realizace testovaných vzorků 

Realizace sestávala z několika technologických kroků, v nichž byly sestaveny 
jednotlivé části vzorků. Tyto části byly následně kompletovány, čímž se vytvořil funkční 
vzorek, který byl podroben testování formou teplotního cyklování.  

 

6.1 Základní deska 
 

Základem realizace byla výroba desek plošných spojů, které představují základní desku 
celku, na niž bude umístěn keramický modul. Základní deska byla zhotovena firmou 
Pragoboard, zabývající se výrobou desek plošných spojů. Firma Pragoboard byla zvolena na 
základě pozitivních zkušeností kolegů a vyhovujícího poměru ceny a kvality zhotovených 
desek. Použitá základní deska byla vyrobena z materiálu FR4 s laminovanou měděnou fólií 
tloušťky 35 µm, celý vodivý motiv je opatřen žárově nanesenou bezolovnatou pájkou (HAL) 
o nominální tloušťce 6 – 8 µm. Firma Pragoboard mimo úpravu povrchu technologií HAL 
nabízí také nanášení imerzního zlata, cínu, galvanického niklu či galvanického zlata. Zvolená 
úprava bezolovnatou technologií HAL byla velmi důležitá pro zajištění kvalitního zapájení a 
tím dosažení relevantních výsledků spolehlivostních testů s ohledem na zavedení testovaného 
propojení do sériové výroby, kde se povrch očekává právě s technologií HAL. Dále na 
povrchu základní desky byla nanesena fotocitlivá nepájivá maska. Do základní desky nebylo 
třeba zhotovovat žádné otvory, veškeré součástky budou osazovány technologií povrchové 
montáže. 
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6.2 Keramický modul 
 

Druhou částí celku je keramický modul tvořený 96 % Al2O3 s vodivým motivem. Typ 
keramiky byl zvolen již výše. Je použita korundová keramika o tloušťce 0,6 mm. Základní 
rozměr použité destičky je (50 x 25) mm. Na jednu destičku byly naneseny dva vodivé motivy 
pomocí jednoho síta. Technologií použitou pro nanášení vodivé vrstvy byl sítotisk. Operace 
nanesení prováděné s keramickým modulem tedy zahrnovaly zajištění kovového síta o 
240 okách na palec čtvereční. Volba typu síta byla provedena na základě doporučených údajů 
výrobců past [18], [19], [20]. Síto bylo následně na zakázku ovrstveno. Ovrstvení bylo 
provedeno firmou Servis Centrum, specializující se na technologie pro sítotisk. Výsledkem 
práce firmy bylo nanesení polymerní vrstvy na celou plochu síta mimo tištěný motiv vodivých 
ploch. 
 

6.2.1 Sítotisk vodivých ploch 
 

Ovrstvené síto se dvěma motivy bylo upevněno do manuálního sítotiskového přípravku, 
na němž bylo možno nastavit polohu tištěného motivu spolu s odtrhem síta od povrchu 
keramiky. Pro samotný tisk byla použita vždy plastová těrka a na sítu bylo naneseno 
dostatečné množství vodivé pasty. 
Pasty použité pro vytvoření vodivého motivu byly od výrobce ESL Electroscience. První tisk 
vodivých motivů na keramiku byl proveden s vodivou pastou CERMET typu 9695-G. Pasta je 
složena z platiny a stříbra a je určena pro tisk na korundovou keramiku. Výrobce v datovém 
listu [18] uvádí výbornou pájitelnost pro pájky o složení 62Sn/36Pb/2Ag a 
95.5Sn/3.8Ag/0.7Cu. Vytvořená vrstva by po finálních operacích měla být velmi dobře 
pájitelná a poskytovat tak možnost vytvoření kvalitního pájeného spoje. Pasta se řadí mezi 
levnější produkty ve své kategorii a nevyžaduje přesný technologický postup zpracování. 
Použití pasty je specifikováno pro větší vytváření větších zemnicích ploch v hybridních 
integrovaných obvodech. Svou rezistivitou (3 – 6) mΩ/□ zcela dostačuje i pro realizaci 
klasického vodivého motivu na keramickém substrátu. Vzhledem k dobré pájitelnosti a nízké 
rezistivitě vrstvy je vodivá pasta 9695-G vhodnou pro vytvoření vodivého motivu na 
keramickém substrátu Al2O3. 

Postup vytvoření vodivého motivu – Vodivá pasta byla 24 hodin před započetím 
zpracovávání temperována při pokojové teplotě, aby bylo dosaženo optimální viskozity celé 
směsi a tím i ideální tisknutelnosti. Temperovaná pasta je rozpracována mícháním čistým 
předmětem tak, aby byly všechny částice v pastě obsažené rovnoměrně rozptýleny v celém 
objemu a pasta byla tak homogenní. Klasickou technologií sítotisku, kdy je viskózní pasta 
protlačována oky síta, které nejsou ovrstveny, je substrátu vytvořen vodivý motiv. Při 
samotném tisku je třeba zajistit optimální rychlost a tlak těrky pohybující se po sítu a 
protlačující pastu. K tomuto slouží poloautomatické sítotiskové zařízení, které má tyto 
parametry přesně nastaveny a je tak možno dosáhnout reprodukovatelných výsledků. 
V případě realizace těchto motivů bylo použito pouze manuálního zařízení, kdy pohyb těrky 
vytvářel operátor. Pro dosažení optimálního výsledku bylo třeba celý proces tisku vícekrát 
opakovat, dokud nebylo dosaženo totožných výsledků tisku. Kvalitní tisk byl posuzován 
nejprve vizuálně operátorem, kdy důležitým kritériem byly ostré hrany natištěných obrazců a 
žádné přebytky pasty mimo tyto obrazce. Vytvořené vzorky, které toto splňovaly, byly 
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následně prohlédnuty pod mikroskopem, přičemž byla vyhodnocována ostrost hran, rovinnost 
vrstvy a tloušťka vrstvy. Tloušťku vrstvy bylo možno určit pouze orientačně zaostřováním na 
plochu bez a s vrstvou, kdy diference mezi ostřením udávala přibližnou tloušťku vrstvy. 
Přibližná tloušťka natištěné vrstvy se vždy pohybovala kolem 30 µm. Po kvalitním natištění 
všech tří motivů bylo provedeno zasušení v horkovzdušné komoře. Teplota při zasušení byla 
150 °C, doba 15 minut. Při této operaci byla z natištěné pasty odstraněna rozpouštědla, jedná 
se o první krok v technologickém celku výpalu. Další operace výpalu jsou prováděny již 
v třízónové peci BTU International s pásovým dopravníkem, celý následující proces výpalu je 
automatizován. Další operace výpalu jsou předehřívání, samotný výpal a chlazení. 
Nejdůležitější částí je samotný výpal, kdy dochází k vzájemné termické reakci vodivé pasty a 
substrátu, výpal probíhá při teplotě 850 °C [15]. Po ukončení celé operace výpalu jsou 
natištěné vrstvy hotovy a připraveny k dalšímu zpracování v rámci experimentu.  

Rozdělení substrátu na jednotlivé moduly – Substrát měl pro tisk výše zmíněné rozměry 
(50 x 25) mm a byly na něm natištěny dva motivy, které je třeba oddělit. K tomuto je možno 
použít dvě technologie, řezání diamantovým hrotem nebo rýhování laserem. Vzhledem 
k tvrdosti keramického substrátu a nepřesnosti řezání diamantovým hrotem byly substráty 
rozděleny za použití laseru, přičemž každý z nich byl upraven na původně navržený rozměr 
(20 x 20) mm jako keramický modul. 
 

6.2.2 Experimentální pájení na natištěné vrstvy 
 

Na jednotlivé moduly bylo pro ověření dobré pájitelnosti provedeno zkušební zapájení 
SMD rezistorů velikosti 0805 bezolovnatou pájecí pastou KESTER 907 SAC 305. Pájecí 
pasta byla pro tento experiment nanášena na pájecí plošky pouze dispenzerem a součástky 
byly osazeny manuálně. Při dávkování dispenzerem nebylo možno zaručit konstantní 
množství pájecí pasty na všech pájecích ploškách, proto bylo použito pouze nyní pro ověření 
pájitelnosti. Po osazení byl modul sestavy A zapájen v parách v zařízení ASCON 
Systemtechnik QUICKY 300 s pájecí kapalinou Galden LS 230. Celkový pájecí proces je 
zachycen v pájecím profilu v grafu 6.1 udávající závislost teploty na čase. 
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Graf 6.1: Teplotní profil pro pájení v parách s kapalinou Galden LS 230 

 

Výsledek pájení na vypálenou pastu AgPd CERMET typu 9695-G 

 
V průběhu pájení v parách bezolovnatou pájkou došlo k rozpuštění velkých částí vodivých 
ploch do materiálu pájky, čímž vznikla odhalená místa na pájecích ploškách i ve vodivých 
cestách. Smáčivost vodivé vrstvy pájkou byla dostatečná, avšak vodivá vrstva byla velmi 
oslabena, pájení tak lze jednoznačně klasifikovat jako nezdařilé. Na obrázku 6.1 je výsledek 
nezdařilého zapájení sestavy A. 
 

  
Obrázek 6.1: a) Výsledek pájení na vodivou pastu typu 9695-G, b) Detail rozrušené pájecí plošky 

Rozpuštění vodivé vrstvy pájkou bylo způsobeno pravděpodobně stářím použité pasty 
9695-G, která byla již mimo záruční dobu garantovanou výrobcem a její složení tak už 
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nemuselo odpovídat složení potřebnému pro ideální svázání s keramickým substrátem při 
termické reakci. 

Z důvodu nekvalitního zapájení součástek na vodivé vrstvě tvořené vypálenou pastou 
AgPd CERMET typu 9695-G, bylo přistoupeno k realizaci nových modulů. Následující verze 
modulů byla opatřena vodivou vrstvou tvořenou pastou AgPd CERMET typu 9635-HG. 
Jedná se o pastu všeobecného použití s deklarovanou výbornou pájitelností. Rezistivita pasty 
je výrobcem uvedena jako menší než 10 mΩ/□ pro tloušťky dosažitelné použitým sítem, tedy 
okolo 30 µm [19]. S uvedenou pastou byly provedeny totožné technologické operace jako u 
předešlé pasty 9695-G avšak se stejným výsledkem.  

Na základě předešlých poznatků byla zvolena stříbrná pasta typu 9912-K určená pro 
široké spektrum substrátů. Vykazuje velmi nízkou rezistivitu <2,5 mΩ/□ a má o třetinu nižší 
viskozitu než předešlé použité vodivé pasty [20]. Z toho lze usuzovat, že při tisku bude třeba 
na těrku vyvíjet vyšší tlak než u předešlých past, jisté však je, že parametry při tisku budou 
upraveny na základě zpětné vazby založené na vizuální kontrole natištěného motivu. Po 
natištění a po všech následujících operacích výsledný motiv vypadá takto: 
 
 

 
Obrázek 6.2:  Výsledný natištěný motiv tvořený stříbrnou pastou 9912-K (před rozdělením na modul B a C) 

měřítko 1,5:1 
 

Vodivý motiv byl opět zkušebně zapájen bezolovnatou pájkou ve formě pájecí pasty 
KESTER 907 SAC 305. Pro zkušební zapájení byla pájecí pasta nanášena pouze dispenzerem, 
do pájecí pasty byly osazeny součástky a zapájeno provedeno ve stejných podmínkách jako u 
předešlých dvou vzorků. Po zapájení lze konstatovat velmi dobré smáčení pájkou a stabilitu 
vytvořené vodivé vrstvy, výsledek zapájení je na obrázku 6.3. 
 

 
Obrázek 6.3:  Zapájení stříbrného motivu z obrázku 6.2  

bezolovnatou pájkou SAC, měřítko 5:1 
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6.3 Finální osazení a zapájení SMD součástek 
 
Z technologického hlediska je jako nejvhodnější postup kompletace celého vzorku zvolen 
následující: 
 

 
Obrázek 6.4: Technologický postup zhotovení testovacích vzorků 

 
Před osazením součástek je nenesena pájecí pasta na pájecí plošky u sestavy A a C na 

základní desku, u sestavy B na keramický modul. Nanášení pájecí pasty je prováděno 
šablonovým tiskem. 
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6.4 Zhotovení šablony pro nanášení pájecí pasty 
 

Pro zajištění shodných podmínek pro osazení všech součástek je třeba konstantní 
dávkování pájecí pasty pro každý terminál součástky. Ideálním způsobem jak tohoto kritéria 
dosáhnout je použití šablony pro nanášení pájecí pasty, kdy otvory v šabloně bude 
protlačována pájecí pasta na pájecí plošky, přičemž objem nanesené pájecí pasty je dán 
parametry šablony. Pro nanášení pájecí pasty je vhodné použití plechu tloušťky 150 µm až 
200 µm. Zde byl jako materiál šablony použit měděný plech tloušťky 0,2 mm. Do plechu byly 
na souřadnicové vrtačce vyvrtány otvory o průměru 1 mm. Otvory jsou vzhledem k vodivému 
motivu keramického substrátu a FR-4 právě uprostřed pájecích plošek pro SMD součástky. 
Vyvrtané otvory jsou řádně zbaveny otřepů tak, aby všechny otvory byly volně průchozí a 
šablona zcela doléhala na substrát. Z parametrů šablony je stanoven objem pájecí pasty 
nanášené na plošky podle vztahu: 

( ) 322 16,012,0
4

1

4

1
mmdlV =⋅⋅=⋅⋅= ππ                                 (5) 

 
kde  l  je tloušťka šablony 

  d  je průměr vyvrtaného otvoru 
 
Množství pájecí pasty má vliv na kvalitu výsledného pájeného spoje, proto správné 

množství pájecí pasty bylo zjištováno experimentem. Důležité je, že pro každý pájený spoj je 
naneseno stejné množství pájecí pasty než v případě nanášení pasty dispenzerem. Správné 
dávkování bylo určeno experimentálním zapájením, kdy je třeba ve výsledku nalézt spočení 
terminálu součástky i pájecí plošky na substrátu. Korekci objemu pájecí pasty je možno 
provést převrtáním děr na větší průměr. Po nanesení pájecí pasty je nutno vizuálně 
zkontrolovat správnost její nanesení na středy pájecích plošek, stejnou výšku pasty a případné 
nedostatky v rozmazání či v přebytku pasty. 
 

6.5 Spojení modulu se základní deskou 
 

Po zapájení součástek na keramickém modulu (Sestava A, C) a na základní desce (Sestava B) 
je šablonovým tiskem nanesena pájecí pasta na druhou připojovanou část a po sesouhlasení 
jsou obě části přiloženy k sobě. Sesouhlasení je provedeno na zařízení FRITSCH používaného 
pro osazování pouzder BGA. SMD součástky jsou po sesouhlasení motivů obou spojovaných 
částí umístěny svými pájecími terminály právě uprostřed pájecích plošek na obou substrátech. 

 Takto vzniklé celky jsou finálně zapájeny v parách. Při tomto procesu je využito 
pájení v parách, které poskytuje spolehlivé zapájení i hůře přístupných míst, jako jsou zde 
vnitřní propoje mezi keramikou a základní deskou. Keramické moduly jsou opatřeny 
připojovacími kontakty určenými pro kontakty hybridních integrovaných obvodů. Tyto 
kontakty jsou nasunuty na kraj keramického modulu a připájeny k vodivému motivu. 
Vytvořené sestavy jsou na obrázku 6.5. 
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Obrázek 6.5: Fotografie vytvořených sestav: Sestava A, Sestava B, Sestava C. 

 

6.6 Připojení k testovacím obvodům 
 

Vyrobené vzorky jsou připojeny k testovacím obvodům deseti-žilovými plochými 
vodiči, které jsou protaženy průchodkou v teplotní komoře. Připojovacími segmenty pro 
vodiče jsou pájecí plošky na základní desce a vývodní kontakty na keramickém modulu. 
Kontakty na keramice slouží jako společné vždy pro jednu řadu propojovacích elementů na 
sestavě. Pro upevnění připojovacích vodičů slouží kostra spájená z pocínovaných drátů 
průřezu 1 mm2. Kostra zabraňuje působení kroucení a tahu připojovacích vodičů připájených 
k základní desce. 

 Po umístění vzorků do testovací komory jsou připojovací vodiče protaženy 
průchodkou na boční straně komory a jsou připájeny k terminálu testovacího obvodu. 
 

 
Obrázek 6.6: Připojení testovacích vodičů ke vzorku, vodiče vedeny přes konstrukční rámeček (Sestava A). 

 
 Funkce testovacího obvodu spočívá v kontinuálním snímání uzavřené proudové 
smyčky, přičemž jako porucha je prvotně vyhodnoceno přerušení trvající déle než 100 ms. 
Obvod pro testování je realizován klopnými obvody, pro každý testovaný propoj připadá 
jeden klopný obvod. Klopný obvod při bezporuchovém stavu propoje neustále cyklicky 
vyhodnocuje jeho vodivost. V případě výskytu poruchy, to je přerušení testovaného propoje, 
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dojde k zastavení překlápění daného klopného obvodu a na výstupním rozhraní je rozsvícena 
odpovídající LED dioda. Opětovné spuštění překlápění se provede zásahem uživatele 
resetováním modulu testovacího obvodu. Schematické znázornění připojení testovacích 
obvodů je zobrazeno na následujícím obrázku 6.7: 
 

 

 

 
Obrázek 6.7: Znázornění připojení testovacích obvodů k jednotlivým sestavám. 
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7 Teplotní cyklování zhotovených vzorků 

 Interval teplot aplikovaných při experimentálním cyklování na osazené součástky a 
substrát je dán rozdílem mezi maximální a minimální ustálenou teplotou. Hlavní 
charakteristikou cyklování je tento rozdíl značený ∆T. V praktickém provozu celého systému 
jsou takovéto změny teploty způsobeny vnějšími vlivy, jako je teplota okolního záření nebo 
přenos tepla ze zdroje prostředím.  

Při testování je použit testovací interval ∆T, zvolený na základě předešlých zkušeností 
a z předpokladů, udávajících, v jakém prostředí bude výsledná sestava prakticky využívána. 
Je nutné vzít v úvahu fakt, že pájka nemá konstantní hodnoty pevnosti ve smyku a mezí 
pružnosti. Tyto jsou závislé na teplotě a rychlosti deformace. Pájka typicky ztrácí mez 
pevnosti a tažnost s rostoucí teplotou a klesající rychlostí deformace. Pro to, aby došlo 
k projevu jakéhokoliv defektu hotového pájeného spoje vlivem působení pnutí je potřebný 
vždy určitý čas. Proto v teplotním cyklování není důležitý pouze interval teplot, ale i gradient 
růstu, respektive poklesu teploty. 

Samozřejmostí pro volbu teplotního intervalu je respektování změn vlastností 
použitých materiálů, které jsou závislé na teplotě, to znamená, udržovat materiál v takovém 
intervalu teplot, při kterém si ještě zachovává své užitné vlastnosti a nedochází k degradaci 
jeho struktury. Pro každý materiál je alespoň přibližně stanoven interval mezních teplot, při 
nichž nedojde k jeho nevratnému poškození. Vzhledem k obvykle stanovovaným intervalům 
pro testování zařízení pro běžná použití dle IPC-SM-785 [12] je tento požadavek bezpečně 
splněn. 

Velikost teplotního intervalu cyklování bude vždy určovat četnost vzniklých poruch, 
v úzkém intervalu teplot vznikne menší množství poruch, v širokém naopak. 
  

Pro nastavování parametrů teplotního cyklování jsou důležité tyto parametry: 
• maximální a minimální teplota 
• gradient nárůstu a poklesu teploty 
• časová prodleva při maximální a minimální teplotě 

 
Volba maximální a minimální teploty se provádí s ohledem na prostředí, ve kterém bude 
testované zařízení v reálném provozu pracovat. Kategorie definující oblasti využití zařízení 
jsou spotřební zboží, výpočetní technika, telekomunikace, letecký průmysl, automobilový 
průmysl a další. Dle normy IPC-SM-785 se interval maximální a minimální teploty pohybuje 
v rozmezí 0 °C až 100 °C. Dle dokumentů firmy Autosplice je teplotní cyklování pro 
automobilový průmysl děleno do tří tříd, kde minimální teplota testovacího intervalu je -40 °C 
a maximální pro první třídu 80 °C, pro druhou 105 °C a třetí 125 °C. Volba intervalu teplot je 
závislá také na technických možnostech testovací komory. Aby byla na testované zařízení 
aplikována teplota co nejbližší teplotě udané regulačním systémem testovací komory, je nutné 
dodržet časové prodlevy po dosažení maxima, respektive minima teploty. Při těchto 
prodlevách dojde k temperování celé sestavy na mezní teplotu. Délka nutné časové prodlevy 
je závislá na rozsáhlosti a složitosti testované sestavy a na tepelné vodivosti použitých 
materiálů. Gradienty nárůstu a poklesu teploty je důležité volit ve správném rozmezí, nejlépe 
pro absolutní hodnotu gradientu menší než 20 °C/min [12]. Při překročení této hodnoty je 
sestava vystavena teplotnímu šoku, jímž může dojít k vzniku poruch identifikovaných jako 
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porucha způsobená právě teplotním cyklováním. Tímto způsobem by do následného 
vyhodnocování byly zaneseny irelevantní hodnoty, výsledná analyzovaná spolehlivost by tak 
byla nižší. 

Všechny vzorky jsou umístěny v testovací komoře umožňující cyklicky regulovat 
vnitřní teplotu. Pro provedený experiment byly nastaveny teplotní meze na -20 °C a +100°C. 
Teplota vzorků se tak neustále pohybovala v tomto intervalu. Jedna teoretická perioda 
teplotního průběhu trvá 56 minut 15 sekund, přičemž gradienty nárůstu i poklesu teploty měly 
stejnou hodnotu, a to 8 °C/min (0,13 °C/s). Časová prodleva, po kterou byly vzorky po 
ukončení nárůstu či poklesu teploty temperovány na mezní teplotu byla 10 minut 18 sekund. 
Počet provedených cyklů je neustále zaznamenáván na PC. 
 

 
Graf 7.1: Průběh teploty v testovací komoře při teplotním cyklování sestav 

 

7.1 Vyhodnocování vzniklých poruch 
 
 V reálném čase jsou zaznamenávány vzniklé poruchy spolu s počtem uplynulých 
teplotních cyklů. Vzniklý stav je považován za poruchu dle [12]. Experiment trvá nepřetržitě 
do doby, kdy již nedochází ke vzniku dalších poruch. Předpokládaný počet cyklů k dosažení 
tohoto stavu je alespoň 1000. Experiment byl ukončen po dosažení 2600 teplotních cyklů. 
Naměřená data jsou statisticky zpracována v softwaru Statistica 9.0 a Microsoft Excel 2007. 
Vzhledem k malému počtu analyzovaných vzorků je použito pro určování spolehlivosti 
Weibullova vyhodnocení. Pro snadnou orientaci v jednotlivých vzorcích a v jejich dílčích 
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měřených propojích je uvedena legenda na obrázku 7.1. Struktura měřených propojů je 
zřejmá z obrázku 4.3, to znamená, že v sestavě A je vodivá cesta propoje provedena přes 
pájecí plošky součástky a její nulový odpor. Propoj zde tedy závisí na vlastnostech terminálů 
součástky a jejích vnitřních vlastnostech. V sestavách B a C je propoj realizován pouze 
terminálem součástek, nevyužívá se tedy nulového odporu rezistoru. 
 

Označení propojů v sestavách: 

Sestava A Sestava B Sestava C 
Obrázek 7.1: Pozice jednotlivých využívaných propojů na sestavách A, B a C 

 

7.1.1 Poruchy v sestavě A 
 

Výskyt jednotlivých poruch v závislosti na provedeném počtu teplotních cyklů je 
v následující tabulce. Symbolem „X“ je vyznačena porucha příslušného spoje zachycená 
klopným obvodem. Jednotlivá označení A1 až A24 udávají pozici konkrétního sledovaného 
propoje v sestavě. Propoje jsou dle obrázku 7.1 označeny vzestupně po směru hodinových 
ručiček. 
Polohy jednotlivých poruch v sestavě A jsou zachyceny v tabulce 7.2. 
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Absolutní a relativní počty poruch ve všech sestavách s příslušnými počty teplotních cyklů: 
 

Tabulka 7.1: Naměřené počty poruch vzhledem k počtu teplotních cyklů 

Počet 

teplot. 

cyklů 

Sestava A Sestava B Sestava C 
Počet 

teplot. 

cyklů 

Sestava A Sestava B Sestava C 

Počet poruch Počet poruch 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

[-] [%] [-] [%] [-] [%] [-] [%] [-] [%] [-] [%] 

53 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1144 15 62,5 20 83,3 2 10,0 

78 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1171 15 62,5 20 83,3 2 10,0 

149 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1204 15 62,5 20 83,3 2 10,0 

176 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1278 15 62,5 20 83,3 2 10,0 

203 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1301 15 62,5 20 83,3 3 15,0 

227 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1359 15 62,5 21 87,5 3 15,0 

254 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1432 15 62,5 21 87,5 5 25,0 

334 6 25,0 1 4,2 0 0,0 1464 16 66,7 21 87,5 5 25,0 

359 6 25,0 2 8,3 0 0,0 1509 18 75,0 21 87,5 5 25,0 

359 6 25,0 2 8,3 0 0,0 1544 18 75,0 21 87,5 5 25,0 

361 6 25,0 2 8,3 0 0,0 1645 18 75,0 22 91,7 5 25,0 

388 6 25,0 2 8,3 0 0,0 1674 19 79,2 22 91,7 5 25,0 

390 6 25,0 2 8,3 0 0,0 1700 19 79,2 22 91,7 7 35,0 

496 6 25,0 5 20,8 0 0,0 1726 19 79,2 22 91,7 7 35,0 

515 6 25,0 5 20,8 0 0,0 1801 19 79,2 22 91,7 8 40,0 

544 6 25,0 7 29,2 0 0,0 1854 19 79,2 24 100,0 8 40,0 

550 6 25,0 7 29,2 0 0,0 1881 19 79,2 24 100,0 8 40,0 

570 6 25,0 8 33,3 0 0,0 1910 19 79,2 24 100,0 8 40,0 

575 6 25,0 8 33,3 0 0,0 1937 19 79,2 24 100,0 9 45,0 

649 7 29,2 13 54,2 0 0,0 1989 19 79,2 24 100,0 9 45,0 

654 7 29,2 13 54,2 0 0,0 2012 19 79,2 24 100,0 10 50,0 

697 7 29,2 13 54,2 0 0,0 2038 19 79,2 24 100,0 10 50,0 

724 7 29,2 14 58,3 0 0,0 2069 19 79,2 24 100,0 11 55,0 

752 7 29,2 14 58,3 0 0,0 2091 19 79,2 24 100,0 11 55,0 

803 9 37,5 16 66,7 0 0,0 2195 19 79,2 24 100,0 14 70,0 

882 10 41,7 20 83,3 0 0,0 2222 20 83,3 24 100,0 14 70,0 

908 11 45,8 20 83,3 0 0,0 2252 20 83,3 24 100,0 14 70,0 

960 11 45,8 20 83,3 0 0,0 2378 20 83,3 24 100,0 14 70,0 

987 12 50,0 20 83,3 1 5,0 2530 20 83,3 24 100,0 15 75,0 

1071 13 54,2 20 83,3 1 5,0 2600 20 83,3 24 100,0 16 80,0 

 
 Poznámka 
 

V následujících tabulkách (7.2, 7.3, 7.4) pro všechny sestavy značí symbol „X“ 
poruchu měřeného propoje. 
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Tabulka 7.2: Polohy jednotlivých poruch pro počty teplotních cyklů v sestavě A 

 Počet 
teplot. 
cyklů 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 

53 
     

  
     

  
     

  
     

  
78   

    
    

    
    

    
    

    
  

149   
    

    
    

    
    

    
    

  
176   

    
    

    
    

    
    

    
  

203   
    

    
    

    
    

    
    

  
227   

    
    

    
    

    
    

    
  

254   
    

    
    

    
    

    
    

  
334 X X X X X X 

     
    

    
    

    
  

359 X X X X X X   
    

    
    

    
    

  
359 X X X X X X   

    
    

    
    

    
  

361 X X X X X X   
    

    
    

    
    

  
388 X X X X X X   

    
    

    
    

    
  

390 X X X X X X   
    

    
    

    
    

  
496 X X X X X X   

    
    

    
    

    
  

515 X X X X X X   
    

    
    

    
    

  
544 X X X X X X   

    
    

    
    

    
  

550 X X X X X X   
    

    
    

    
    

  
570 X X X X X X   

    
    

    
    

    
  

575 X X X X X X   
    

    
    

    
    

  
649 X X X X X X X 

    
    

    
    

    
  

654 X X X X X X X 
    

    
    

    
    

  
697 X X X X X X X 

    
    

    
    

    
  

724 X X X X X X X 
    

    
    

    
    

  
752 X X X X X X X 

    
    

    
    

    
  

803 X X X X X X X X X 
  

    
    

    
    

  
882 X X X X X X X X X 

 
X     

    
    

    
  

908 X X X X X X X X X X X     
    

    
    

  
960 X X X X X X X X X X X     

    
    

    
  

987 X X X X X X X X X X X     X 
   

    
    

  
1071 X X X X X X X X X X X     X 

   
    

    
X 

1144 X X X X X X X X X X X   X X X 
  

    
    

X 
1171 X X X X X X X X X X X   X X X 

  
    

    
X 

1204 X X X X X X X X X X X   X X X 
  

    
    

X 
1278 X X X X X X X X X X X   X X X 

  
    

    
X 

1301 X X X X X X X X X X X   X X X 
  

    
    

X 
1359 X X X X X X X X X X X   X X X 

  
    

    
X 

1432 X X X X X X X X X X X   X X X 
  

    
    

X 
1464 X X X X X X X X X X X X X X X 

  
    

    
X 

1509 X X X X X X X X X X X X X X X X X     
    

X 
1544 X X X X X X X X X X X X X X X X X     

    
X 

1645 X X X X X X X X X X X X X X X X X     
    

X 
1674 X X X X X X X X X X X X X X X X X     

   
X X 

1700 X X X X X X X X X X X X X X X X X     
   

X X 
1726 X X X X X X X X X X X X X X X X X     

   
X X 

1801 X X X X X X X X X X X X X X X X X     
   

X X 
1854 X X X X X X X X X X X X X X X X X     

   
X X 

1881 X X X X X X X X X X X X X X X X X     
   

X X 
1910 X X X X X X X X X X X X X X X X X     

   
X X 

1937 X X X X X X X X X X X X X X X X X     
   

X X 
1989 X X X X X X X X X X X X X X X X X     

   
X X 

2012 X X X X X X X X X X X X X X X X X     
   

X X 
2038 X X X X X X X X X X X X X X X X X     

   
X X 

2069 X X X X X X X X X X X X X X X X X     
   

X X 
2091 X X X X X X X X X X X X X X X X X     

   
X X 

2195 X X X X X X X X X X X X X X X X X     
   

X X 
2222 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

   
X X 

2252 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
   

X X 
2378 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

   
X X 

2530 X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
   

X X 
2600 X X X X X X X X X X X X X X X X X X         X X 
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Analyzovaná sestava se vyznačuje velkým počtem poruch vznikajících nejprve v jedné 
řadě. K přerušení všech šesti vzájemně sousedících propojů v jediné řadě došlo prakticky 
najednou. Při zhotovování všech sestav byl kladen důraz na shodné podmínky při osazování 
všech SMD rezistorů, avšak naprosto totožné podmínky osazení zaručit nelze. Rovněž při 
výrobě byla zachovávána maximální možná čistota. Je proto velmi pravděpodobné, že 
v přerušené řadě se vyskytoval alespoň jeden prvek s nižší odolností vůči rozdílné teplotní 
roztažnosti keramiky a FR-4. Na tuto negativní vlastnost má vliv nepatrný rozdíl v povrchové 
úpravě vodivých cest plošného spoje (HAL), dávkování pájecí pasty, čistota pájených 
povrchů a celá řada dalších faktorů.  

Dojde-li k poškození spojů, lze předpokládat, že tyto spoje se budou nacházet 
v krajních polohách sestavy, kde bude docházet k největšímu pnutí. K největším změnám 
rozměrů základní desky a keramického modulu bude docházet v místech nejvíce navzájem 
vzdálených. Toto dokazuje například vztah (4) pro výpočet mechanického namáhání, kde 
velikost namáhání je přímo úměrná vzdálenosti l propojovacích elementů modulu a základní 
desky. Těmto místům odpovídají propoje A1 a A13, A6 a A18, A7 a A19, A12 a A24 jejichž 
absolutní vzdálenost je 22,2 mm. Toto platí za předpokladu, že modul i základní deska mají 
koeficient teplotní roztažnosti shodný v ose x a y. Potom tyto dva body budou jenom při 
počátku teplotního cyklování, kdy teplota sestavy vzroste z původní pokojové teploty na 
teplotu nastaveného maxima, vystaveny mechanickému namáhání o velikosti ∆γ, které je 
možno určit podle vztahu (4). 

Z pohledu na následující projevené poruchy po poruchách prvků A1-A6 je zřejmé, že 
pokud by nedošlo k přerušení těchto propojů, došlo by k přerušení řady jiné, 
nejpravděpodobněji právě vedlejší řady s propoji A7 až A12. Po přerušení řady A1 až A6 
došlo ke zmenšení velikosti pnutí mezi základní deskou a keramickým modulem, díky tomu 
došlo k uvolnění pnutí a zbývající propoje byly tím namáhány podstatně méně. Následující 
poruchy se proto začaly projevovat až při 649 teplotních cyklech. Zde dochází k poruše 
propoje A7, který se nachází na kraji řady, kde působí největší pnutí. Tímto dochází zároveň 
k většímu namáhání zbývajících propojů řady A7-A12, což má za následek další výskyt 
poruch v této řadě. Díky následnému oslabování této řady o funkční spoje docházelo 
k dalšímu poškozování spojů, přičemž nejnižšímu namáhání je vystaven propoj A12, který i 
nadále zůstal funkční. Zbývající funkční spoje sestavy v následující řadě A13-A18 odolávají 
pnutí působícího vůči řadě A19-A24, přičemž nejvíce namáhány jsou prvky A13 a A24, u 
kterých je v tomto stavu nejpravděpodobnější výskyt poruchy. 

Pnutí působí neustále mezi všemi propojovacími prvky navzájem, v jednotlivých 
řadách lze však předpokládat, že při poškození jednoho prvku řady dojde k většímu namáhání 
prvků sousedících s prvkem poškozeným. 
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Obrázek 7.2:  Sestava A po ukončení experimentu, testovací vodiče a konstrukční rámeček pro přichycení 

vodičů odpájeny 
 

7.1.2 Poruchy v sestavě B 
 

 V následující tabulce jsou znázorněny vzniklé poruchy v propojích sestavy B. Sestava 
B využívá k propojení základní desky a keramiky pouze terminálů SMD rezistorů. Legenda 
pro určení polohy propojů je na 7.1, uvedeno výše. Sestava B má ze všech sestav nejmenší 
plochu využitou k propojení modulů. Zdroj [12] uvádí, že pro dosažení co nejvyšší 
spolehlivosti, je nutno propojovací plochu využít co nejvíce. Na základě tohoto tvrzení je 
možno předpokládat, že spolehlivost sestavy B bude proto nejnižší. Smyslem testu je však 
analyzovat spolehlivost součástek jako propojovacích prvků. V této sestavě jsou tedy 
propojovací elementy zatěžovány nejvíce a cílem je zjistit, zda takové namáhání součástky a 
spoje snesou. Na propojovací elementy působí pnutí, definované stejně jako u sestavy A podle 
vztahu (4). Rovněž je možno předpokládat, že nejvíce namáhány budou součástky umístěné 
v rozích sestavy, kde dochází vlivem změn teplot ke vzniku největších změn rozměrů a podle 
vztahu rovněž k vyššímu mechanickému namáhání. Nejvzdálenějšími propoji sestavy jsou 
prvky B1 a B13, B6 a B18, B7 a B19, B12 a B24. Tyto jsou vzdáleny 22,4 mm. 

V sestavě B dochází k výskytu první poruchy v propoji B9, který se nenachází v místě 
s předpokládaným největším mechanickým namáháním uvedeném výše. Poloha prvku B9 je 
charakteristická řidším zaplněním propojovací plochy, neboť mezi prvky B9 a B10 je volná 
plocha nevyužitá k propojení. Vysvětlení tohoto jevu je možno provést díky poznatku ze 
sestavy A, kde přerušení jednoho prvku vede k vyššímu namáhání prvků sousedních, čímž 
postupně dochází k jejich porušení. Pravděpodobně ze stejné příčiny dochází k další poruše, a 
to prvku B21, který je v protilehlé poloze vůči B9. Následně vzniklé poruchy se již vyskytují 
v sousedících polohách vůči B9 a B21 a v rozích sestavy. Vzniklé poruchy se takto dále 
rozrůstají do celých řad a již při 1854 teplotních cyklech jsou veškeré spoje přerušeny.  
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Tabulka 7.3: Polohy jednotlivých poruch pro počty teplotních cyklů v sestavě B 

 Počet 
teplot. 
cyklů 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 

53 
     

  
     

  
     

  
     

  
78   

    
    

    
    

    
    

    
  

149   
    

    
    

    
    

    
    

  

176   
    

    
    

    
    

    
    

  
203   

    
    

    
    

    
    

    
  

227   
    

    
    

    
    

    
    

  
254   

    
    

    
    

    
    

    
  

334   
    

    
 

X 
  

    
    

    
    

  
359   

    
    

 
X 

  
    

    
    

 
X 

  
  

359   
    

    
 

X 
  

    
    

    
 

X 
  

  
361   

    
    

 
X 

  
    

    
    

 
X 

  
  

388   
    

    
 

X 
  

    
    

    
 

X 
  

  
390   

    
    

 
X 

  
    

    
    

 
X 

  
  

496   
    

    
 

X 
  

  X 
    

    X X 
  

  
515   

    
    

 
X 

  
  X 

    
    X X 

  
  

544   
    

    
 

X 
  

X X 
    

    X X 
 

X   
550   

    
    

 
X 

  
X X 

    
    X X 

 
X   

570   
    

    
 

X 
  

X X 
    

    X X X X   
575   

    
    

 
X 

  
X X 

    
    X X X X   

649   
    

    
 

X 
  

X X X X X 
 

X X X X X X X 
654   

    
    

 
X 

  
X X X X X 

 
X X X X X X X 

697   
    

    
 

X 
  

X X X X X 
 

X X X X X X X 
724   

    
    

 
X X 

 
X X X X X 

 
X X X X X X X 

752   
    

    
 

X X 
 

X X X X X 
 

X X X X X X X 
803   

   
X     X X X 

 
X X X X X 

 
X X X X X X X 

882 X X X X X     X X X 
 

X X X X X 
 

X X X X X X X 
908 X X X X X     X X X 

 
X X X X X 

 
X X X X X X X 

960 X X X X X     X X X 
 

X X X X X 
 

X X X X X X X 
987 X X X X X     X X X 

 
X X X X X 

 
X X X X X X X 

1071 X X X X X     X X X 
 

X X X X X 
 

X X X X X X X 
1144 X X X X X     X X X 

 
X X X X X 

 
X X X X X X X 

1171 X X X X X     X X X 
 

X X X X X 
 

X X X X X X X 
1204 X X X X X     X X X 

 
X X X X X 

 
X X X X X X X 

1278 X X X X X     X X X 
 

X X X X X 
 

X X X X X X X 
1301 X X X X X     X X X 

 
X X X X X 

 
X X X X X X X 

1359 X X X X X     X X X X X X X X X 
 

X X X X X X X 
1432 X X X X X     X X X X X X X X X 

 
X X X X X X X 

1464 X X X X X     X X X X X X X X X 
 

X X X X X X X 
1509 X X X X X     X X X X X X X X X 

 
X X X X X X X 

1544 X X X X X     X X X X X X X X X 
 

X X X X X X X 
1645 X X X X X X   X X X X X X X X X 

 
X X X X X X X 

1674 X X X X X X   X X X X X X X X X 
 

X X X X X X X 
1700 X X X X X X   X X X X X X X X X 

 
X X X X X X X 

1726 X X X X X X   X X X X X X X X X 
 

X X X X X X X 
1801 X X X X X X   X X X X X X X X X 

 
X X X X X X X 

1854 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
1881 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1910 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
1937 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1989 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2012 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2038 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2069 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2091 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2195 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2222 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2252 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2378 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
2530 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2600 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Obrázek 7.3:  Základní deska sestavy B po ukončení experimentu, testovací vodiče a konstrukční rámeček pro  

přichycení vodičů odpájeny 
 

 
Obrázek 7.4: Oddělený keramický modul sestavy B, měřítko 9:1 
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Pro sestavu B je již z konstrukce zřejmé, že k veškerým poruchám spojů došlo na 
straně keramického modulu, na němž byla z nejmenší míry využita propojovací plocha, čímž 
byly propoje vystaveny největšímu namáhání ze všech sestav. Na obrázku 7.20 je část sestavy 
B, kde je viditelný přerušený spoj mezi součástkou a keramikou. Zároveň je patrné, že 
nedošlo k úplnému naplnění navrhovaného řešení dle obrázku 5.8, neboť díky povrchové 
úpravě HAL pájecích plošek na základní desce byl vytvořen pájený spoj i v místě, kde 
součástka měla být pouze na plošce položená. Tento spoj byl však svou pevností díky 
nedostatku pájky podstatně slabší než ostatní úmyslně realizované spoje, proto se 
nepředpokládá, že došlo k výraznému ovlivnění spoje mezi součástkou a keramikou. 
Smyslem realizace této sestavy bylo zejména zjistit, zda je propojení součástkou schopno 
absorbovat větší pnutí než které vzniká u ostatních sestav. 
 

 
Obrázek 7.5: Spodní část sestavy B (propoje B6, B5) v měřítku 24:1 

 
 

7.1.3 Poruchy v sestavě C 
 
 Vzniklé poruchy v propojích sestavy B jsou v následující tabulce. V této sestavě je 
propojení základní desky a keramiky zajištěno rezistory orientovanými podélně s hranami 
keramiky a nulového odporu rezistoru se nevyužívá. Na každé straně sestavy jsou dvě řady 
součástek. Legenda pro určení polohy propojů, stejně jako u předchozích, je na 7.1, uvedeno 
výše. 

U sestavy C je propojovací plocha 83,3 % z velikosti plochy využité u sestavy A. 
Plocha je méně zaplněná, protože k propojení je použito pouze 20 součástek. Je proto možno 
předpokládat nižší spolehlivost než u sestavy A. Velmi rozdílným faktorem je zde však jiná 
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orientace pouzder rezistorů, která jsou namáhána ve směru otočeném o 90°. Protikladným 
faktem oproti nižší zaplněné ploše je malá vzdálenost prvků ve vnitřních řadách, které by tak 
měly být namáhány nižším pnutím, než prvky po obvodu sestavy. Vzdálenost mezi navzájem 
nejvzdálenějšími prvky ve vnitřních řadách je pouze 13,9 mm. Nejvzdálenější propoje 
vnějších řad jsou od sebe 21,7 mm daleko. Právě u těchto propojů bude docházet k největšímu 
namáhání a tedy i k výskytu prvních poruch, neboť jsou vystaveny 1,6násobku pnutí oproti 
pnutí ve vnitřních propojích. Naprosto zásadní je zcela bezporuchový stav sestavy až do počtu 
987 teplotních cyklů. První poruchy se projevují u zmíněných nejvíce namáhaných prvků, 
nejprve v C5 a následně u C1. Tyto jsou na vnějším okraji sestavy, na tomto okraji zůstává 
nadále funkční propoj C3, který je vlivem poruchy sousedících prvků namáhán více a jeho 
následné poškození je zcela logické. Další výsledky ukazují, že i vnitřní propoje, jež jsou 
vystaveny přibližně o třetinu nižšímu namáhání než vnější, mohou být jako následek poruchy 
všech vnějších, zde C1,C3 a C5, poškozeny dříve, než vnější propoje ve zbývajících řadách. 
Nyní již je velmi pomalý nárůst poruch, způsobený nejpravděpodobněji uvolněním pnutí 
v první řadě. Evidentní je následný výskyt poruch opět v rozích sestavy, nejprve na prvku C10 
a dále na C11 a C20.  

 

 
Obrázek 7.6:  Sestava C po ukončení experimentu, testovací vodiče a konstrukční rámeček pro přichycení 

vodičů odpájeny 
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Tabulka 7.4: Polohy jednotlivých poruch pro počty teplotních cyklů v sestavě C 

 Počet 
teplot. 
cyklů 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

53 
    

  
    

  
    

  
    

  
78   

    
  

    
  

    
  

   
  

149   
    

  
    

  
    

  
   

  
176   

    
  

    
  

    
  

   
  

203   
    

  
    

  
    

  
   

  
227   

    
  

    
  

    
  

   
  

254   
    

  
    

  
    

  
   

  
334   

    
  

    
  

    
  

   
  

359   
    

  
    

  
    

  
   

  
359   

    
  

    
  

    
  

   
  

361   
    

  
    

  
    

  
   

  
388   

    
  

    
  

    
  

   
  

390   
    

  
    

  
    

  
   

  
496   

    
  

    
  

    
  

   
  

515   
    

  
    

  
    

  
   

  
544   

    
  

    
  

    
  

   
  

550   
    

  
    

  
    

  
   

  
570   

    
  

    
  

    
  

   
  

575   
    

  
    

  
    

  
   

  
649   

    
  

    
  

    
  

   
  

654   
    

  
    

  
    

  
   

  
697   

    
  

    
  

    
  

   
  

724   
    

  
    

  
    

  
   

  
752   

    
  

    
  

    
  

   
  

803   
    

  
    

  
    

  
   

  
882   

    
  

    
  

    
  

   
  

908   
    

  
    

  
    

  
   

  
960   

    
  

    
  

    
  

   
  

987   
   

X   
    

  
    

  
   

  
1071   

   
X   

    
  

    
  

   
  

1144 X 
   

X   
    

  
    

  
   

  
1171 X 

   
X   

    
  

    
  

   
  

1204 X 
   

X   
    

  
    

  
   

  
1278 X 

   
X   

    
  

    
  

   
  

1301 X 
 

X 
 

X   
    

  
    

  
   

  
1359 X 

 
X 

 
X   

    
  

    
  

   
  

1432 X 
 

X X X   
   

X   
    

  
   

  
1464 X 

 
X X X   

   
X   

    
  

   
  

1509 X 
 

X X X   
   

X   
    

  
   

  
1544 X 

 
X X X   

   
X   

    
  

   
  

1645 X 
 

X X X   
   

X   
    

  
   

  
1674 X 

 
X X X   

   
X   

    
  

   
  

1700 X 
 

X X X   
   

X X 
    

  
   

X 
1726 X 

 
X X X   

   
X X 

    
  

   
X 

1801 X 
 

X X X   
   

X X 
 

X 
  

  
   

X 
1854 X 

 
X X X   

   
X X 

 
X 

  
  

   
X 

1881 X 
 

X X X   
   

X X 
 

X 
  

  
   

X 
1910 X 

 
X X X   

   
X X 

 
X 

  
  

   
X 

1937 X X X X X   
   

X X 
 

X 
  

  
   

X 
1989 X X X X X   

   
X X 

 
X 

  
  

   
X 

2012 X X X X X   
  

X X X 
 

X 
  

  
   

X 
2038 X X X X X   

  
X X X 

 
X 

  
  

   
X 

2069 X X X X X   
  

X X X X X 
  

  
   

X 
2091 X X X X X   

  
X X X X X 

  
  

   
X 

2195 X X X X X X X X X X X X X 
  

  
   

X 
2222 X X X X X X X X X X X X X 

  
  

   
X 

2252 X X X X X X X X X X X X X 
  

  
   

X 
2378 X X X X X X X X X X X X X 

  
  

   
X 

2530 X X X X X X X X X X X X X X 
 

  
   

X 
2600 X X X X X X X X X X X X X X X         X 
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7.2 Porovnání jednotlivých sestav z hlediska poruchovosti 
 
 Každá sestava se lišila počty poruch při jednotlivých pozorováních a také přírůstky 
nových poruch mezi pozorováními. Pomalý nárůst počtu poškozených propojů svědčí o dobře 
rozloženém mechanickém namáhání, kde jednotlivé prvky jsou namáhány přibližně stejně a 
jsou schopny toto namáhání účinně absorbovat. Roste-li počet poruch rychle, dochází 
k oslabování míst s vysokým pnutím, což má za následek rychlé poškozování dalších spojů. 
Rychlost nárůstu poruch proto ukazuje, jak velkou měrou ovlivňuje porušení jediného 
propojovacího prvku spolehlivost okolních prvků, respektive i celé řady.  
 

 
Graf 7.2: Relativní počty poruch pro rostoucí počet teplotních cyklů 

 
V grafu s počty poruch je jasně viditelné, že nejstrmější nárůst počtu poruch má sestava B, 
která využívá nejmenší plochy k propojení. Již z tohoto pozorování je sestavu B možno 
prohlásit za nejméně spolehlivou při experimentu teplotního cyklování. Sestava B dokazuje, 
že v jejích propojích docházelo ke vzniku poruch pomaleji než u sestavy A, je viditelné, že po 
vzniku několika procent poruch dojde k uvolnění pnutí a nedochází tak ke vzniku dalších 
poškození. Následné poruchy vznikají až při větším počtu cyklů. V sestavě C je jednoznačně 
dokázáno, že pro nejspolehlivější propojení materiálu FR-4 a korundové keramiky je třeba 
součástky umisťovat podélně se stranami sestavy. Součástky v tomto uspořádání spolehlivěji 
absorbují vznikající pnutí a k prvním poruchám dochází až o 653 teplotních cyklů později, 
než u předešlých sestav. 

V následujícím grafu 7.3 je zobrazena závislost funkce  na přirozeném 

logaritmu počtu teplotních cyklů x, kde F(x) je distribuční funkce pro dvou-parametrové 
Weibullovo rozdělení, vyjádřené funkcí 
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    ( )
β

η 







−

−=
x

exF 1                                                      (6) 
 
kde parametr tvaru, respektive sklonu, je označen β, v praxi může nabývat hodnot v intervalu 
0,5 až 8,0, ovlivňuje tvar funkce hustoty pravděpodobnosti. Parametr η určuje měřítko na 
vodorovné ose grafu [17]. 

Parametry pro uvedené Weibullovo rozdělení pro jednotlivé sestavy jsou uvedeny 
v tabulce 7.5.  
 
Tabulka 7.5: Parametry tvaru a měřítka 

parametr sestava A sestava B sestava C 

β 1,89 2,12 3,71 

η 1061,70 938,28 1909,60 

 
Parametry byly získány prostřednictvím Weibullovy analýzy získaných dat 

v programu Statistica 9.0. Na základě těchto parametrů je možno určit spolehlivost sestav. 
 

Distribuční funkce Weibullova rozdělení v závislosti na počtu
cyklů pro jednotlivé sestavy

5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8

ln(x)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Sestava A

Sestava B

Sestava C

 
Graf 7.3: Distribuční funkce Weibullova rozdělení v závislosti na počtu teplotních cyklů 
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Funkce spolehlivosti určená z Weibullova rozdělení v závislosti na
počtu cyklů pro jednotlivé sestavy

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
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Graf 7.4: Funkce spolehlivosti Weibullova rozdělení v závislosti na počtu teplotních cyklů 

 
Funkce spolehlivosti R(x) je určena jako doplněk distribuční funkce Weibullova rozdělení 
podle vztahu 

 

( ) ( )
β

η 







−

=−=
x

exFxR 1                                                 (7) 
 

Na základě znalosti parametrů Weibullova rozdělení β a η je možno určit spolehlivost 
jednotlivých sestav. To znamená určit pravděpodobnost bezporuchového stavu sestav pro 
konkrétní počet teplotních cyklů. Pro sestavu C je vypočtená spolehlivost rovna jedné až do 
600 teplotních cyklů. Je však jednoznačně viditelný rozdíl mezi sestavami A a B a sestavou C, 
jejíž rozmístění a orientace propojovacích prvků je pro propojení keramického modulu a 
základní desky nejvhodnější pro dosažení nejnižší poruchovosti. 
 

7.3 Analýza spojů sestav po ukončení experimentu 
 

Pro všechny sestavy bylo prováděno totožné teplotní cyklování o shodném počtu cyklů. 
Cyklování bylo ukončeno pro všechny sestavy najednou a tyto byly podrobeny analýzám 
stavu propojů. Po ukončení experimentu a vyjmutí sestav z testovací komory jsou z každé 
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sestavy odpájeny přívodní testovací vodiče a rámeček pro jejich uchycení. Sestava B již byla 
narušená natolik, že došlo k rozdělení základní desky a keramiky.  

Propoje byly analyzovány ve dvou osách, v jedné ose rentgenovým zářením, 
výsledkem je rentgenogram zachycující praskliny spojů a v něm vzniklé dutiny. V druhé ose 
byly sestavy analyzovány opticky po zhotovení mikrovýbrusu, výsledkem je řez strukturou. 

 

 
Obrázek 7.7: Znázornění analyzovaných os sestav na ilustračním obrázku 

 
 

7.3.1 Analýza rentgenovým zářením 
 
 Veškeré pořízené rentgenové snímky jsou pohledy v opačném směru Osy 
rentgenování, to znamená pohled od keramického modulu.  

 

Sestava A 

Na prvním obrázku je snímek celé sestavy A v měřítku 5:1, rozložení propojů je 
uvedeno v na obrázku 7.1 výše. 

Propoje dolního okraje sestavy, to jsou A1-A6, jsou analyzovány jednotlivě. 
V každém pájeném spoji je znatelný výskyt dutin i prasklina, kterou je propoj znehodnocen. 
Nejlépe viditelná prasklina je na spoji A2, kde je téměř po celém obvodu spoje viditelná jako 
nespojitá světlá čára. 
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Obrázek 7.8: Rentgenový snímek celé sestavy A v měřítku 5:1 

 

 
Obrázek 7.9: Rentgenový snímek propoje A2 v měřítku 60:1 
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Tak jako propoje A1-A6 jsou analyzovány také ty prvky, které i po ukončení 
experimentu zůstaly funkční (A19 až A22). Na následujícím rentgenovém snímku je propoj 
A9, na němž je viditelná pouze částečná prasklina v pravé části. 
 

 
Obrázek 7.10: Rentgenový snímek propoje A19 v měřítku 60:1 (popis shodný s obrázkem 7.9) 

 

Sestava C 

Pro sestavu C je pro srovnání uveden rentgenový snímek vnitřního (C2) spoje a 
vnějšího (C1) na obrázcích 7.12 a 7.13. V případě vnějšího propoje je vidět, že došlo ke 
vzniku větší praskliny než u vnitřního. Toto je jednoznačně způsobeno vyšším namáháním 
vnějších propojů, které byly vystaveny větším rozdílům teplotních dilatací spojovaných 
materiálů. 

Ke vzniku největší praskliny ze všech projevených poruch sestavy C došlo právě u propoje 
C1. Ve srovnání snímku 7.13 se snímkem na obrázku 7.9, tedy snímků s největšími 
prasklinami sestav, je viditelná podstatně menší prasklina ve spoji sestavy C, což svědčí o 
lepší schopnosti sestavy C absorbovat při experimentu vnikající pnutí. 
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Obrázek 7.11: Rentgenový snímek celé sestavy C v měřítku 5:1 

 

 
Obrázek 7.12: Rentgenový snímek propoje C2 v měřítku 60:1 (popis shodný s obrázkem 7.9) 
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Obrázek 7.13: Rentgenový snímek propoje C1 v měřítku 60:1 (popis shodný s obrázkem 7.8) 

 
 

7.3.2 Analýza řezu sestavami 
 

V ose řezu X a Z je zhotoven mikrovýbrus obou vzorků. Výbrus je proveden po zalití 
sestav do Dentacrylu a po jeho vytvrzení. Dentacryl zajišťuje integritu analyzovaných vzorků, 
které by se při broušení poškodily a případně rozpadly. Pro sestavu A jsou analyzovány 
propoje A7-A12 a A19-A24. U sestavy C jsou analýze podrobeny propoje C6, C8, C10, C16, 
C18 a C20. Veškeré broušení probíhalo ve vodě na rotujícím smirkovém papíře pro použití ve 
vodě. Pro dosažení požadované hloubky broušení byl použit nejprve hrubý papír s počtem zrn 
120 na mm2. Tímto broušením byl postupně odstraněn veškerý materiál až do potřebné 
hloubky. Potřebná hloubka byla určena na základě průběžných vizuálních kontrol brusné 
roviny. Po dosažení potřebné hloubky byla brusná rovina očištěna od hrubých zrn a broušení 
pokračovalo na smirkovém papíru o počtu zrn 180. Při tomto broušení již nedochází 
k odbrušování velkých částí materiálu, probíhá pouze vyrovnávání povrchu. Tímto postupem 
je prováděno vybrušování na povrchu o 240, 500 zrnech a následně po nejdelší dobu na 1000. 
Mezi každým broušením je broušený povrch i brusivo zbaveno hrubých částic proudem 
tekoucí vody. 

 Na zhotovených řezech sestavami je zřetelně identifikovatelná poloha praskliny, která 
vznikla při testování.  
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Řez sestavou A 

 

 
Obrázek 7.14: Řez propojem A7 v měřítku 80:1 

 
U propoje A7 došlo k přerušení pájeného spoje ze strany keramického modulu. 

K takovému přerušení došlo i u ostatních analyzovaných spojů s výjimkou dále uvedených, u 
kterých došlo k přerušení na straně keramiky i základní desky. Vzniklý stav prezentuje 
následující řez prvkem A8: 
 

 
Obrázek 7.15: Řez propojem A8 v měřítku 80:1 (popis shodný s obrázkem 7.14) 

 
Stejně jako propoj A8 je poškozen i A11. K poruše propoje A8 došlo přibližně o 79 

teplotních cyklů dříve než u A11. Zde je trhlina ze strany základní desky širší a směřuje 
k první řadě A1-A6. Taková trhlina je způsobená pnutím mezi tímto prvkem a řadou prvků 
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A13-A18. Pnutí mezi těmito částmi bylo v momentě poškození intenzivnější z důvodu 
předešlého přerušení A7,A8 a A9 a k poruše A11 došlo pravděpodobně při ohřevu sestavy, 
neboť z tvaru trhliny u základní desky je patrný posun spodní pájecí plošky vpravo, to je 
směrem od doposud funkční řady A13-A18.  
 

 
Obrázek 7.16: Řez propojem A11 v měřítku 80:1 (popis shodný s obrázkem 7.13) 

 

 
Obrázek 7.17: Řez propojem A19 v měřítku 80:1 (popis shodný s obrázkem 7.13) 

 

Řez sestavou C 
 

Výsledkem mikrovýbrusu sestavy C je řez orientovaný podélně pouzdrem propojovací 
součástky. Z analyzovaných spojů jsou doposud funkční C16 a C18. Sestava C nejlépe 
odolávala termomechanickému namáhání, což je vidět i na velikosti vzniklých trhlin ve 
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spojích ve srovnání se sestavou A. Na obrázku 7.18 je řez poškozeným propojem C20, na 
němž je v horní části nevýrazná prasklina, jež svědčí o velmi dobré absorpci při experimentu 
vznikajícího pnutí. Na obrázku 7.19 je funkční propoj C 16, na němž není znatelný jakýkoliv 
výskyt vznikající praskliny. 

Z analyzovaných propojů je největší prasklinou ve spoji významný prvek C8, s řezem 
na obrázku 7.20. Prasklina stejně jako u zkoumaných propojů sestavy A vzniká v horní části 
sestavy, to je mezi součástkou a keramickým modulem. 

 

 
Obrázek 7.18: Řez propojem C20 v měřítku 80:1 (popis shodný s obrázkem 7.13) 

 

 
Obrázek 7.19: Řez propojem C16 v měřítku 80:1 (popis shodný s obrázkem 7.13) 
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Obrázek 7.20: Řez propojem C8 v měřítku 80:1 (popis shodný s obrázkem 7.13) 
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8 Závěr 

 

Byl představen alternativní způsob propojení keramického modulu a základní desky. 
Materiálem základní desky je substrát s označením FR-4, pro modul je použita korundová 
keramika (96 % Al2O3). Předvedený způsob propojení vychází ze zavedených technologií 
připojování pouzder CBGA, CSP a Flip Chip a jiných modulů, například bezdrátových 
modulů Bluetooth realizovaných na keramickém substrátu, k základním deskám. V těchto 
technologiích jsou využívány jednoúčelové propojovací elementy. Smyslem této práce je 
aplikovat namísto těchto elementů součástky běžně používané v elektronice pro povrchovou 
montáž. Stěžejním problémem při spojování modulu se základní deskou je rozdílnost v jejich 
teplotní roztažnosti, následkem čehož působí na propojovací elementy mechanické pnutí. 
Pilířem práce je nalézt způsob umístění a rozmístění propojovacích součástek tak, aby 
vzniklému pnutí odolaly a bylo zajištěno spolehlivé propojení. Proto byly navrženy a 
realizovány tři sestavy totožných rozměrů, avšak každá s jinak rozmístěnými propojovacími 
elementy. Z finančních důvodů nebylo realizováno více dalších vzorků, neboť analyzované 
rozmístění součástek postačovalo k posouzení toho nejvhodnějšího z hlediska spolehlivosti. 
Další připravované experimenty s SMD součástkami coby propojovacími elementy by se 
proto mohly opírat o výsledky této práce. 

Veškeré pájení vzorků bylo prováděno jako bezolovnatý proces. Byla použita pájka 
typu SAC a sestavy byly zapájeny technologií pájení v parách. Pro všechny sestavy byly 
použity součástky s pouzdrem o velikosti 0805. Toto pouzdro se ideální svou výškou i délkou, 
neboť tyto dva rozměry určují hodnotu termomechanického pnutí vyvolaného změnou teploty 
sestavy. V první sestavě byly součástky umisťovány kolmo ke straně modulu a navíc bylo 
využito primární funkce součástky, kterou zde byl odpor. Odpor součástky byl zvolen nulový 
(0 R), bylo tak vytvořeno přímé propojení obou částí. Stejná orientace součástek byla použita 
i pro druhou sestavu, přičemž k propojení je využita pouze polovina součástky a je tím 
využita plocha k propojení pouze z poloviny oproti předešlé sestavě. U této sestavy je 
předpokládáno nejvyšší hodnoty pnutí působícího na propojovací prvky. Ve třetí sestavě jsou 
součástky otočeny o 90° oproti předešlým dvěma sestavám. U třetí sestavy je využito pouze 
83,3 % plochy k propojení vzhledem k první sestavě. Sestavy jsou postupně označeny 
písmeny A, B a C.  

Analýza termomechanické spolehlivosti je provedena teplotním cyklováním. Jsou 
kontinuálně pozorovány vznikající poruchy, přičemž identifikace poruchy je vyhodnocena 
podle [12] klopným obvodem, kde je zachyceno i velmi krátké přerušení spoje. Klopným 
obvodem je monitorován každý spoj provedený v jednotlivých sestavách. Naměřená data jsou 
statisticky vyhodnocena a k postupně vznikajícím poruchám je přidáno nejpravděpodobnější 
odůvodnění jejich vzniku. Na základě vyhodnocení a porovnání naměřených dat je zcela 
jednoznačně možno konstatovat, že nejspolehlivější propojení z hlediska termomechanického 
namáhání je propojení realizováno součástkami umístěnými podélně s hranami modulu 
(Sestava C). Tato sestava je význačná nejen nejdelší dobou do první poruchy, ale také 
nejnižším nárůstem poruch vzhledem k počtu provedených teplotních cyklů. Naopak nejnižší 
spolehlivostí je význačná sestava s nejnižší využitou plochou k propojení, jež ukazuje, že 



69 

 

aplikace SMD rezistorů není vhodná pro případy s extrémním termomechanickým 
namáháním. 

Výsledkem práce je nalezení ideálního rozmístění a uspořádání propojovacích prvků 
pro dosažení nejvyšší termomechanické spolehlivosti. Po všechny testované vzorky byly 
pořízeny rentgenové snímky a mikrovýbrusy (řezy vzorky) za účelem diagnostiky 
propojovacích prvků a zejména pájených spojů. Z provedených analýz jsou vybrány prvky 
s největší mírou poškození a vzájemně srovnány.   

Výhody předloženého způsobu propojení spočívají v jednoduchém zavedení do 
sériové výroby, neboť stěžejní částí montáže je osazování SMD součástek. Výhodou této 
montáže je možnost ušetřit plochu na základní desce umisťováním dalších součástek 
s menšími pouzdry než součástky propojovací přímo pod modul, pod kterým tak bude 
dostatek prostoru. Samozřejmostí je možnost využití funkce propojovacích součástek (odporu, 
kapacity). Kladnou vlastností je rovněž cena nabízeného řešení, k propojení není třeba 
žádných jiných komponent než součástek pro povrchovou montáž a pájky. Na druhou stranu 
je nutné dodržovat konstantní dávkování objemu pájecí pasty pro dosažení maximální 
spolehlivosti propojení modulu se základní deskou. 
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10 Seznam použitých zkratek 

DPS  Deska plošného spoje 
FR-4  Označení desky plošného spoje 
Al 2O3  Korundová keramika 
SnPb  Olovnatá pájka 
SAC  Bezolovnatá pájka SnAgCu 
SMD  Elektronické součástky pro povrchovou montáž 
HAL  Technologie žárového nanášení pájky na pájecí plošky 
BGA  Obecné pouzdro pro povrchovou montáž s kulovými vývody 
CBGA  Keramické pouzdro BGA 
PBGA  Plastové pouzdro BGA 
QFP  Pouzdro pro povrchovou montáž s vývody tvaru Gull-Wing 
Gull-Wing Vývod pouzdra pro povrchovou montáž tvaru “raččího křídla” 
PLCC  Pouzdro pro povrchovou montáž s vývody tvaru J 
Flip-Chip Technologie montáže polovodičového čipu 
X-Ray  Elektromagnetické rentgenové záření 
TCE  Koeficient teplotní roztažnosti materiálu 
ppm  Miliontina celku 


