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Abstrakt: 

Obsah této práce je zaměřen na mechanické testování DPS. Pojednává o 

standardech souvisejících s mechanickým testováním a vyhodnocováním kvality DPS. 

Zabývá se průmyslovými standardy, například IPC nebo JEDEC. Studuje princip a 

metodiky u vybraných vibračních testů. Blíže se zaměřuje na teorii vibračního testování 

osazených DPS. Popisuje některé výzkumné práce, které proběhli v minulých letech a 

zabývali se problematikou vibračního namáhání. Ukazuje jednotlivé faktory, které mají 

vliv na vibrační odezvy DPS a destrukci plošných spojů jako je umístění součástek, 

teplota okolí, rozdíl ve zrychlení substrátu a komponentu či materiálové konstanty. V 

praktické části je pak zvolena metoda vibračního testu a zrealizován experiment v 

programovém prostředí Labview, který má tyto poznatky ověřit.   

Abstract:  

Content of this work is oriented on mechanical testing of PWB. Deals with 

standards related to mechanical testing and quality evaluation of PWB. This works is 

engaged into industry standards, for example IPC or JEDEC. Studies principle and 

methods of chosen vibration tests. Further aim of this work is vibration fundamentals of 

PWB assembly. This work describes some research studies, which were conducted in 

past years and dealt with vibration stress issues. Shows individual factors, which has 

effect on vibration response of DPS and its destruction, like component position, 

acceleration difference between component and substrate, around temperature or 

material constants. In practical part was chosen method of vibration test and experiment 

in Labview programming interface was performed to verify these findings from 

vibration theory.  
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Úvod 
 

   

 Již dobře vešla ve známost skutečnost, že vibrace jsou jedním z hlavních zátěžových 

faktorů v elektronických systémech. Již proběhla velká spousta studií zabývajících se 

dynamickou analýzou DPS s komponenty podrobenou vibračnímu zatížení. Jejich Cílem  

bylo vytvořit analytický model pro běžné elektronické sestavy a komponenty k nim 

připevněné, ve snaze předvídat dynamiku sestavy při vibračním zatížení a tak studovat 

efekty umístění komponentů. Vibrace mohou být hlavním zdrojem poruch v mnoha 

systémech. Elektronika je vystavena vibračnímu namáhání v širokém spektru aplikací od 

automobilového průmyslu, vlaků, vesmírných systémů přes těžební zařízení, napájecí 

stanice po běžné výrobní zařízení. I když je určena do mírného prostředí, většina 

elektroniky je podrobena určitému množství vibrací během doby jejich života ať už kvůli 

přepravě nebo jejich každodenním používáním.  

 Problém vibrační namáhání se ironicky zhoršil s pokroky v návrhu a výrobě 

integrovaných obvodů. Ačkoliv přijetí CSP pouzder umožnilo lepší výkon a vyšší hustotu 

osazení, tím náročnější je navrhnout DPS tak aby splňovala vibrační nároky. Návrháři 

proto často sahají po opatřeních, které tlumí vibrace a redukují nárazy u citlivých 

komponentů. Použití výplně (underfill) je jedním z velmi efektivních způsobů jak se toho 

dosahuje.   

 Tato práce se zaměřuje na problematiku mechanického testování elektronických sestav 

se zaměřením na osazené substráty (DPS) a studii jejich chování při vibračním zatížení. V 

první teoretické části pojednává o způsobech testování uváděných v průmyslových 

standardech asociace IPC a některých dalších. Popisuje správný postup daného testu, 

minimální požadavky na vybavení nutné k provedení testu nebo vymezuje oblast použití, 

pro kterou je test primárně určen a u testovacích metod jsou uvedeny typické parametry 

testů. Podrobněji se práce zabývá vibrační teorií, popisuje základní model systému s 

jedním stupněm volnosti a diskrétní model aplikovaný na substrát s komponentem. Byly 

popsány základní testy pro stanovení vibrační charakteristiky  odolnosti pájených spojů při 

vibračním zatížení. V této práci jsou popsány i některé výzkumné studie zabývající se 

problematikou vibračního namáhání osazených i neosazených DPS. Byly popsány faktory 

a materiálové konstanty, které jak plyne z těchto průzkumů ovlivňují chování různých 

substrátů v podmínkách vibračního zatížení. Včetně změny chování při vibračním zatížení 

v kombinaci s změnou teploty. Je popsána metoda zhotovení mikrovýbrusů a způsob 

vyhodnocování projevů účinků vibrací na pájené spoje. V druhé praktické části popisuje 

test 4 testovacích substrátů pájených slitinou SAC305 podrobených sinusovým vibracím a 

nalezení jejich rezonančních frekvencích.   
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1. Základní normy IPC pro DPS 
 

 IPC je sdružení propojující průmyslová elektronická odvětví, sbírá data od členských 

společností a dobrovolníků a využívá je k vytvoření standardů, příruček a požadavků. 

Výhodou je pak že členové se mohou díky zkušenostem jiných firem vyvarovat opakování 

nákladných výzkumů. A také tvoří základní pilíř, na kterém mohou všichni "stavět". 

Existuje IPC dokumentace pro každou fázi vývoje počínaje návrhem, výrobou, montáže, 

testování a dokumentace.  

 Výhodou používání průmyslových standardů je, že stanovují základní podklady. 

Vytvářejí úroveň výroby, podle které by se všichni účastníci měli být schopni držet jako 

minima. Je pro všechny mnohem snadnější být dobře informován o běžných požadavcích 

než vyvíjet a prezentovat nekonečné množství požadavků individuálních společností.  

Nevýhodou spoléhání se na průmyslové standardy je, že jsou vytvářeny shodami a než se 

dosáhne shody jsou obvykle zastaralé a představují ty nejprostší nároky. Mnoho 

společností je z různých důvodů nuceno pohybovat se nad těmito standardy jakmile je 

jejich koncept pokročilejší a přesahuje rozsah standardů, které jsou k dispozici. Pokud ale 

je možné se držet průmyslových standardů, i přes nevýhody, předejde se tak mnoha 

závadám. Příkladem může být že všichni výrobci substrátů se domluví na jednotném 

postupu nějakého výrobního procesu. Pak je hloupost aby návrhář použil jiný postup a 

stejně tak jako když by výrobce zařízení vyvíjel stroj, který pracuje s jiným způsobem než 

je vyžadováno. Pokud tedy společnosti nenaleznou významné výhody v tom dělat to svým 

vlastním způsobem. Tak se také standardy dále vyvíjejí. Všechny tyto dokumenty 

podléhají revizním kontrolám, ale když je číslo dokumentu použito bez revizního písmena 

je tím myšleno písmeno poslední revize.  

 

1.1. Norma IPC-A-600 (Acceptability of Printed Wiring 
Boards)   
    

 Do češtiny by se dal přeložit jako přijatelnost či způsobilost obvodových desek. Tento 

dokument popisuje upřednostňované (cílové), přípustné a nevyhovující stavy, které jsou 

pozorovatelné buď zevnitř nebo zvenčí desky plošného spoje. Representuje vizuální výklad 

minimálních požadavků popsaných v různých specifikacích DPS  např.; IPC-6010, 

ANSI/J-STD-003 atd. 

 Cílený stav (Target Condition) je v mnoha případech téměř dokonalý. Jakmile je 

zamýšleno dosáhnutí tohoto stavu ne vždy je to proveditelné a nemusí se podařit zajistit 

spolehlivost DPS v jejím pracovním prostředí.  

 Přípustný stav (Acceptable Condition) popisuje stav kdy není DPS naprosto v pořádku 

ale bude splňovat nároky na spolehlivost v prostředí kde má DPS plnit funkci. 

 Za přijatelný stav je považován stav, který je přijatelný aspoň pro jednu ze tří tříd 

produktů, ale není přijatelný pro všechny třídy produktů 

 Nevyhovující stav (Nonconforming Condition) popisuje stav kdy DPS nebude splňovat 

nároky na spolehlivost v prostředí kde má plnit funkci.  

Za nepřijatelný stav je považován stav, který je neakceptovatelný aspoň pro jednu nebo 

více tříd produktů, ale může být přijatelný pro jiné třídy.  

 

 Kritéria pro vyhodnocování kvality DPS jsou dělena do tří kategorií zvaných třídy. 

Prohlášením DPS jako třídy 1, 2 nebo 3 automaticky definuje minimální sady požadavků 

na přijatelnost produktu.  
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 Třída 1 - Základní elektronické produkty: Zahrnuje spotřební produkty, některé počítače 

a počítačové periferie pro aplikace, kde se na vizuální (kosmetické) nedokonalosti neklade 

důraz. Hlavní požadavek je funkce.   

 

 Třída 2 - Pro elektronické produkty speciálních služeb: Zahrnuje komunikační 

vybavení, propracované firemní zařízení a přístroje kde je požadován vysoký výkon a delší 

doba života a pro které je zamýšlen nepřerušovaný provoz ale není kritický. Některé 

kosmetické nedokonalosti jsou povoleny. 

 

 Třída 3 - Elektronické produkty s vysokou spolehlivostí: Zahrnuje vybavení a produkty 

kde je nepřetržitý výkon nebo provoz na povel kritický. Odstávka vybavení nemůže být 

tolerována a zařízení musí fungovat když je to požadováno. Patří sem zařízení pro podporu 

života nebo systém pro leteckou kontrolu.  

 

 
 

Obrázek 1. Ukázka posouzení kvality okrajů obvodový desek podle IPC-A-600F [2] 
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1.2. Norma IPC-6011 (Generic Performance 
Specification for Printed Boards) 

 
 Tento dokument představující obecnější specifikaci pro provedení osazení DPS, je 

kořenový dokument sady dokumentů, které pokrývají všechny typy technologií 

obvodových desek. První požadavek v tomto dokumentu specifikuje tří hlavní věci. První 

je, že obvodové desky mají splňovat nebo převyšovat požadavky na konkrétní třídy 

produktů. Druhá věc, desky, které nesplňují tyto podmínky mají být tak označeny v 

pořizovací dokumentaci. A třetí, desky by měli být vyráběny z návrhových informací 

dostatečně vyhovujících kupónů k usnadnění testování, se záměrem aby kupóny byli co 

nejvíce podobné deskám, které reprezentují.   

  

 IPC-6011 také specifikuje, že za ověřování zda produkt odpovídá specifikacím 

uváděných v pořizovací dokumentaci je zodpovědný dodavatel. Ten je odpovědný i za 

provádění inspekcí. uživatel má vyhrazeno právo inspekce pokud je považováno za 

nezbytné ověřit zda obvodová deska odpovídá  uváděným požadavkům.    

 

 Na obr. 2. je zachyceno dělení jednotlivých norem jak je popsáno v IPC-6011. Toto 

dělení je všeobecnější a je stejné jako například v normě IPC-2221 Generic Standard for 

Printed Board Design (Obecný standard pro design obvodových desek) sady IPC 2220. 

 

 

 
Obrázek 2. Rozdělení sady dokumentů 6010 pro různé typy obvodových desek [4] 
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1.2.1. Testovací kupóny 
 

 Testovací kupóny jsou malé šablony kapacitorů a děr umístěných podél okrajů výrobní 

desky nebo mezi jednotlivými obvodovými deskami ve vyrobeném panelu. Kupóny 

umožňují provádět spolehlivostní a destruktivní testování aniž by se plýtvalo dobrými 

deskami. Testovací kupóny jsou obvykle malé DPS přibližně 200 x 30 mm s přesně 

stejnou konstrukcí vrstev a vodivých cest jako testovaná deska. Je běžnou praxí vyrábět 

kupón na každý konec obvodové desky k ověření chování napříč celým panelem. Kupón je 

tedy vyráběn ve stejnou dobu jako obvodová deska a tudíž má shodné vlastnosti. Kupóny 

jsou používány primárně v armádních a průmyslových zakázkách, které vyžadují IPC-6012 

třídu 2 nebo 3. 

 

 
Obrázek 3. Příklad rozložení testovacího kupónu na testovací oblasti [5] 

 

 

 

1.3. Norma IPC-TM-650 (Test Methods Development 
Packet) 

 
 

 Tento balík dokumentů zahrnuje veškeré testovací metody a postupy používané k 

vyhodnocování spolehlivosti obvodových desek a člení je do jednotlivých sekcí. Každá 

jednotlivá norma pro konkrétní testovací metodu má přesně definovaný obsah rozdělený 

do 6 oddílů. 

 Oddíl obsah definuje záměr testovací metody a ucelený pohled na testovací metodu. 

Tento oddíl by měl být napsán jako stručné shrnutí a měl by obsahovat i možná omezení, 

které mohou způsobovat chybné výsledky testu. A také prohlášení týkající se výstrah, 

nebezpečí nebo varování ohledně konkrétní testovací metody. Měla by obsahovat 

informaci, kdo by měl normálně test provádět a kde.  
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 Aplikovatelné dokumenty obsahují seznam aplikovatelných dokumentů a měly by 

ukázat, kde je obstarat. Jsou to dokumenty, které jsou specificky užívány během testovací 

metody a neobsahují žádné další odkazové dokumenty.  

 Oddíl testovací vzorky by měl zahrnovat typ, velikost, množství vzorků potřebných k 

provedení testu. Příprava vzorků by měla být detailně popsána v této sekci stejně jako 

nezbytné přihlédnutí k způsobu skladování a zacházení s testovacími vzorky. Jestliže je 

příprava vzorku pokryta jinou normou IPC-TM-650 pak je odkazováno na tuto metodu 

přípravy vzorku.   

 Další částí jsou přístroje nebo materiály. To zahrnuje všechny použité přístroje a 

materiály použité k testovací metodě, technická data, požadavky na přesnost a rozsah 

možností vybavení nebo materiálů nutných k dokončení  testu (minimální požadavky) . 

Dále obsahuje odkazy na výkresy pro speciální vybavení nebo příslušenství, které může 

být vyžadováno. Detailně popsané chemická činidla, čistící vody nebo jiné speciální 

potřeby, jejich koncentraci, čistotu nebo speciální vzorce složení.  

 Postup obsahuje všechny kroky nezbytné k provedení testu, zahrnuje specifické 

požadavky na stav nebo přípravu vzorků, která nebyla dříve detailně popsána. Měl by 

uvádět detailní informace potřebné k vyhodnocení výsledků, jako teplota, tlak, napětí 

koncentrace a kvantitativní kritéria v aplikovatelných jednotkách.  

 Poslední částí jsou poznámky používán k diskuzi  speciálních faktorů nebo k odkazu na 

nezbytné dokumenty. Obsahuje bezpečnostní opatření a informace o nebezpečí nebo 

výstražná prohlášení nezbytná k bezpečnému dokončení testu. Tento oddíl by měl být také 

používán k výpisu zdrojů odkud získat speciální přístroje nebo materiály použité v 

testovací metodě.  

 

 

1.3.1. Obsah-TM-650 
 

Sekce 1.0  Metody záznamů a analýz měření  

Sekce 2.1  Visuální testovací metody (mikrovýbrusy, test pokovení otvorů) 

Sekce 2.2  Rozměrové testovací metody (vyšetření umístění děr mechanické i optické) 

Sekce 2.3  Chemické testovací metody (čistota povrchu, kontaminační testy, hořlavost) 

Sekce 2.4  Mechanické testovací metody (adhezní, tahové a tlakové, střihové testy) 

Sekce 2.5  Elektrické testovací metody (testy permitivity, vnitřní a povrchové rezistivity) 

Sekce 2.6  Enviromentální testovací metody (vibrační testy, nárazové testy, tepelné 

namáhání) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=4.1.0.1.1.0
http://www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=4.1.0.1.1.0
http://www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=4.1.0.1.1.0
http://www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=4.1.0.1.1.0
http://www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=4.1.0.1.1.0
http://www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=4.1.0.1.1.0
http://www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=4.1.0.1.1.0
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1.4. Vibrační test  
 

 Vibrační testování je třepání s produktem aby se určila jeho schopnost přežít ve 

skutečných podmínkách. Proces vibračního testování zahrnuje umístění produktu na řízený 

vibrační testovací stolek jehož povrch vibruje buď lineárně nebo kruhově. Nejběžnější typy 

vibračních zařízení jsou hydraulické vibrace. Jsou určeny pro těžší produkty a nižší 

testovací frekvence (1 - 500 Hz). Druhým typem jsou elektrodynamické vibrace používané 

pro testování na vysokých frekvencích (20 - 10000 Hz). Je mnoho technik vibračního 

testování, ale dvě základní jsou sinusové a náhodné vibrace popsané dále. 

 

 U sinusových vibrací vibruje vibrační stolek sinusovým pohybem, s nezávisle 

proměnnou a kontrolovatelnou frekvencí a zrychlením. Podkategorie jsou cyklické testy 

(sweep tests) s pomale se měnící frekvencí  a rezonanční testy (dwell tests) s konstantní 

amplitudou i frekvencí. V některých specifikacích je celý požadavek na vibrace splněn 

jedním nebo několika cyklickými testy. Cyklický test má za úkol odhalit rezonanční 

frekvence produktu nebo celé sestavy. Rezonanční testy mají zhodnotit potencionální 

poškození na jednotlivých rezonančních frekvencích. Je to nejstarší typ vibračního 

testování.  

 Náhodné vibrace jsou ty, kdy se vibrační stolek pohybuje s neustále se měnícím složitou 

směsicí frekvencí a amplitud, obecně podobné způsobu jakým se přepravní prostředky 

pohybují. Typicky používá k simulaci skutečných podmínek jako je přeprava, seismické 

vibrace a provozní vibrace. Test tedy simuluje aktuální stav produktu, zda je schopný 

obstát v pracovních nebo přepravních podmínkách. Typicky se náhodné vibrace popisují 

grafem výkonu spektrální hustoty (PSD). To je graf průměrného zrychlení v určité oblasti 

frekvencí. Jednotka PSD je G
2
/Hz. Různé přepravní prostředky a podmínky souvisejí s 

různými tvary a amplitudami PSD. Mnoho produktů prodělá vibrační testy buď při 

extrémně vysokých nebo extrémně nízkých teplotách. Například pro komponenty letadla 

by testování mělo probíhat za nízkých teplot, zatímco automobilové komponenty by měly 

být testovány při vysokých teplotách.  

 

 

 

 
Obrázek 4. Porovnání průběhů sinusových a náhodných vibrací [15] 
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1.4.1. Norma vibračního testu dle IPC-TM-650 2.6.9. 
(Vibration, Rigid Printed Wiring ) 

 

 Tento test popisuje postup, kterým by se mělo provádět zjišťování jestli je DPS 

konstruována tak aby snášela dynamické vibrační namáhání, které se může objevit v 

oblasti jejího využití. Tento způsob testu poskytuje konkrétní parametry pro jednu aplikaci 

za účelem přednesu správných postupů. Konkrétní testovací podmínky musejí být 

schváleny zákazníkem a výrobcem. Jako použitelný dokument se uvádí IPC-6012. 

Následující specifikace je definována jako základní úroveň daná příslušnou normou, tedy 

shrnuje jakési všeobecné minimální požadavky na proceduru testování vzorků DPS. 

 

 Vibrační systém schopný generovat 25G přetížení v rozsahu frekvencí od 20Hz do 2000 

Hz a zpět na 20 Hz za 16 minut. Upevňovací zařízení musí být navrhnuto tak aby jeho 

vlastní rezonance během pásma testovacích frekvencí měla minimální vliv. Testovaný 

vzorek by měl být chráněn před vysmeknutím zajištěním ve všech 4 okrajích a s hladkým 

povrchem desky upevněným kolmo k ose vibrací. DPS musí úspěšně projít odporovým 

testem propojení v souladu s normou IPC-6012 před a po vibračním testu. DPS mají být 

podrobeny oběma testům, rezonančnímu (dwell) i cyklickému. Cyklický test má zahrnovat 

rozmítání frekvence od 20 Hz po 2000 Hz a zpět během intervalu 16 minut. Vstupní 

zrychlení má být udržováno na 15 G. DPS mají být podrobeny rezonančnímu testu po 30 

minut se vstupním zrychlením 25 G nebo maximálně 100 G výstupního zrychlení 

měřeného v geometrickém středu desky. Rezonančních frekvencí může být mnoho, ale 

testuje se zejména ten první, kde nastává největší ohyb DPS a tím i namáhání.  

Vyhodnocení se provádí podrobením prohlídky kvůli deformacím, delaminaci a 

odporovému testu propojení po vystavení vibracím. 

 

 

 

 
 

Obrázek 5. Typické uspořádání vibračního testu [17] 
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1.4.2. Norma vibračního testu dle JESD22-B103B 
(Vibration, Variable Frequency ) 

 

 Tato metoda je určena k vyhodnocení  komponentů určených pro elektrická zařízení. 

Má za úkol zjistit míru schopnosti odolávat vibracím, které se mohou objevit během 

provozu zařízení nebo přepravy. V normě je definováno testování obou druhů vibrací, 

sinusových i náhodných. 

 Sinusové vibrace jsou aplikovány na vnější povrch vzorku nebo na vývody tak aby 

simulovaly vibrace, které se předpokládají během jeho provozu a přepravy. Vzorky jsou 

podrobovány harmonickým vibracím odpovídajícím úrovním uvedeným v tabulce na obr. 

6. Kompletní cyklický test s rozmítáním od minimální do maximální frekvence a zpět na 

minimální frekvenci má trvat 4 minuty rychlostí 1 dekáda za minutu a má být proveden 4x 

pro každou s orientací X, Y, Z.  Je dovolena +/- 10 % tolerance pro výchylku kmitů a 

zrychlení. 

 

Obrázek 6. Tabulka testovacích úrovní sinusových vibrací dle JESD22-B103B [18] 

  

 Tak jako v předchozím případě jsou i náhodné vibrace aplikovány na vnější povrch 

vzorku nebo na vývody tak aby simulovaly vibrace, které se předpokládají během jeho 

provozu či přepravy. Vzorky jsou podrobovány náhodným vibracím odpovídajícím 

úrovním uvedeným v tabulce na obr. 7. Všeobecně komponenty testovacích úrovní A, B a 

C reprezentují nejextrémnější podmínky. Vibrace jsou aplikovány po dobu 30 minut v 

každé ze tří os pro nejméně jednu testovací podmínku.  

Obrázek 7. Tabulka testovacích úrovní náhodných vibrací dle JESD22-B103B [18] 
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Obrázek 8. Graf výkonové spektrální hustoty pro jednotlivé testovací podmínky náhodných 

vibrací [18] 

 

 

 U testování je důležité zamezit jakýmkoliv nechtěným rezonancím a dobře vzorek před 

testem upevnit tak aby byl test co nejvíce komplexní. Na obr. 8. je znázorněn přibližný tvar 

PSD jednotlivých úrovní dle předchozí tabulky. Lze pozorovat u tříd A, B, C, kde jsou 

vysoké rychlosti a největší výchylky, že na nízkých frekvencích mají DPS odlišný tvar 

PSD a tím i odlišné chování. 
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2. Základy vibračního testování 
 

 

 Máme-li určitou hmotnost a pružinu v ideálním případě s nulovou hmotností a dáme-li 

je dohromady společně s třením nebo tlumením získáme systém s jedním stupněm 

volnosti, obr. 9. a). Předpokládá se, že pružina při vybuzení kmitá jen vertikálně. Další 

jednoduchý příklad je kyvadlo. Když si představíte že houpete dítě na houpačce 

experimentálně zjistíte, že přizpůsobením vaší frekvence rozhoupání F1 rezonanční 

frekvenci zhoupnutí F2 je potřeba jen malé síly k dosažení velkých vychýlení (zhoupnutí).  

 

 

 

 
 

Obrázek 9. Systémy s jedním stupněm volnosti [21] 

 

 

 

 Všechny vibrace vycházejí ze základní myšlenky systému s jednou pružinou a závažím 

a jedinou rezonancí. Takové systémy ale ve skutečném světě neexistují, ačkoliv 

akcelerometry a elektrodynamické třepače tyto systémy napodobují. Když tento 

jednoduchý systém obrátíme a připevníme k vibračnímu stolku malého 

elektrodynamického třepače řízeného výkonovým zesilovačem, obr.10. b). Budeme měřit 

obě zrychlení, vstupní na vibračním stolku i odezvu na pružinovém systému. Nastavíme 

frekvenci signálu jdoucího do zesilovače aby odpovídala rezonanční frekvenci 

pružinového systému. Získáme tím rezonanční zesílení (přenos) což je poměr mezi vstupní 

frekvencí a odezvou.  

 

Na obr. 10. je vztah pro výpočet přenosu. Hodnota přenos je používán ke členění materiálů 

pro řízení vibračních charakteristik. Je to poměr měřené vibrační síly měřené v systému k 

vibrační síle do systému vstupující. 

 
Obrázek 10. Rovnice pro výpočet přenosu [8] 
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Pro přepočet na decibely se používá vztah (1).   

 

           

   

   

 Zde na obr. 11. máme několik grafů, lišících se hodnotou tlumení či tření.  Třepač na 

byl nastaven tak aby fd = fn takže je přenos maximální. Jestliže by zde nebylo žádné 

tlumení křivka by pokračovala mimo graf (nekonečný přenos). Při hodnotě větší než nula v 

decibelech je přenos větší než 100 %. Je to modrá oblast v grafu a vyskytuje se v pásmu 

kolem rezonančního kmitočtu kde dochází k největšímu vychýlení. Naopak část křivky pod 

hodnotou nula decibel izoluje takže v červené oblasti je přenos vždy menší než 1. 

 

 
 

 
Obrázek 11. Graf přenosové funkce [8] 

 

 Konstanta tlumení může být spočítána podle metody zvané "Half Power Bandwidth 

Method" naznačené na obr. 12.  

 

 
Obrázek 12. Metoda výpočtu konstanty tlumení [8] 

iA

A
dB 0log10 (1) 
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 Jednoduché systémy mají tedy jednu rezonanční frekvenci. Většina skutečných struktur 

nebo systémů  má spoustu rezonančních frekvencí a ve skutečných situacích jako je jízda 

autem či vzlet letadla jsou vibrace spíše náhodné to znamená, že jsou v čase 

nepředvídatelné narozdíl od těch sinusových. V tom případě nám dobře poslouží 

Fourierova transformace, která nám jednotlivé frekvenční složky zobrazí. Typicky se 

náhodné vibrace popisují grafem výkonu spektrální hustoty (PSD). To je graf průměrného 

zrychlení v určité oblasti frekvencí. Jednotka PSD je G
2
/Hz. Různé přepravní prostředky a 

podmínky souvisejí s různými tvary a amplitudami PSD. 

 

 

 
Obrázek 13. DPS chování na rezonančních frekvencích [9] 

 

 Dobrý příklad více rezonančních frekvencí je na obr. 13. Na DPS je postupně přivedena 

vibrační síla jednotlivých rezonancí, pro které je naznačen mód vychýlení pro jednotlivé 

frekvence. Pro ilustraci chování takového systému je vychýlení na obrázku přehnané, 

protože jsou  většinou vychýlení příliš malé abychom ho mohli pozorovat pouhým okem.  

Lze si snadněji představit poškození propojení komponentů a DPS při těchto módech,  

zvláště při aplikaci náhodných vibracích, kdy se tyto módy vyskytují současně. Podle 

těchto módů lze určit i místa s největším vychýlením což jsou místa, kde by se na desce 

neměli vyskytovat složité citlivé komponenty pokud chcete omezit jejich poškození. 

 

  V modelu pro systémy s jedním stupněm volnosti jsou faktory, které ovlivňují vibrace 

kompletně charakterizovány parametry hmotnost m, tuhost k a tlumení c. Znalost těchto 

hodnot umožňuje předpovídat jak přesně se bude struktura chovat při vystavení vibracím.  

Hmotnost je měřítkem hustoty materiálu. Tuhost je měřítkem kolik síly je třeba na natažení 

pružiny o danou vzdálenost.  

 Tlumení je proces rozptylu energie ze systému změnou kinetické energie v teplo. Jsou 

tři typy tlumení: viskózní, Coulombovo a strukturní. Viskózní je závislé na rychlosti 

pohybu. Coulombovo je závislé na povrchovém tření a tlaku mezi povrchy. Strukturní 

(známé také jako hystereze) je vnitřní tření v materiálu. Všechny materiály vykazují 

nějakou hysterezi. Pružiny mají velmi nízké vnitřní tlumení okolo 0,5 % naproti tomu 

například izolační pěny mohou mít tlumení vysoké 20 %. 
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2.1. Analytický model 
 

 

 
Obrázek 14. Diskrétní model DPS [23] 

 

  

 Pro jednoduchý systém s jedním stupněm volnosti buzený sinusovým signálem F(t) je 

rozložení sil generované výsledným dynamickým vychýlením x popsáno jako obr. 14. a) a 

rovnice (2) demonstruje  celkovou vibrační sílu : 

 

                
 

 Diskrétní model systému s dvěma stupni volnosti naznačený na obr. 14. b) představuje 

první mód DPS a vibrace komponentu na DPS. Jsou spočítány odpovídající konstanty 

hmotnosti a tuhosti představující první mód DPS a zkombinovány z diskrétním modelem 

komponentu na ní. Model DPS byl vytvořen vztažením jednotky síly k bodu, který nejvíce 

vibruje v prvním módu. Suma statických vychýlení je vypočítána pro jednoduché upevnění 

DPS. Vychýlení je použito pro výpočet odpovídající konstanty tuhosti. U modelování 

elektronických komponentů je samotný komponent uvažován jako pevný celek a pro 

flexibilitu propojení je zaveden ekvivalent tuhosti.   

 Díky tomuto základnímu analytickému modelu lze s dobrou přesností předpovídat 

chování elektronických sestav s komponenty při vibračním zatížením. Rezonanční 

frekvence spočítaná pomocí jednoduchého diskrétního modelu se ukazuje být v dobré 

shodě se skutečností [24]. Z těchto výsledků se usuzuje že analytický model může být s 

úspěchem použit u předběžných vibračních analýz DPS. Během přípravy návrhu může být 

určeno několik parametrů jako je technika připevnění, umístění komponentů a vibrace 

komponentů. Pokud má komponent provozní limity spjaté se zrychlením, maximální 

hodnota zrychlení komponentu může být předvídána pomocí tohoto modelu. Také jej lze 

využít k vypočítání mechanického namáhání díky pohybu mezi DPS a komponentem.  

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) 
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2.2. Vibrační senzory 
 

 

 Vibrace jsou běžně měřeny elektronickými senzory zvanými akcelerometry. Tyto 

senzory převádějí zrychlení na elektrický signál, který může být měřen a analyzován a 

přehráván elektronickým zařízením. Je mnoho typů akcelerometrů. Nejběžnější potřebují 

propojení se zdrojem napětí. Některé mají vnitřní obvod, který umožňuje napájení získat 

od analyzátoru signálu. Výrobci kalibrují každý akcelerometr a dávají mu jeho hodnotu 

citlivosti. Přesné měření závisí také na použití správné hodnoty citlivosti analyzátoru a 

akcelerometru se správnou citlivostí pro danou aplikaci. Vysoká citlivost jako je 1000 

mV/g nebude vhodná u aplikací s vysokou úrovní zrychlení. V tomto případě by mohlo 

vysoké napětí způsobit saturaci vstupního obvodu analyzátoru. Naopak při nízkých 

úrovních zrychlení by malá citlivost jako 10 mV/g mohla být příliš slabá k měření. 

 V současně době jsou dvěma hlavními skupinami elektromagnetické (induktivní) 

senzory schopné pracovat  pří vysokých teplotách a piezoelektrické senzory použitelné v 

širokém rozsahu frekvencí pro měření vibrací díky své mechanické výdrži, menší velikosti 

a lepší  elektromagnetické odolnosti [26]. 

 Všechny senzory a měřící hardware podléhají elektronickému šumu. I když víte že se 

senzor nehýbe, díky elektronickému šumu dojde k naměření malého zrychlení. To je 

způsobeno zvoleným kabelům senzoru, elektronickým šumem ze vzduchu, šumem zdroje 

nebo šumem vnitřních obvodů analyzátoru. Vysoce kvalitní hardware je navržen tak aby 

minimalizoval vnitřní šum k umožnění měření slabých signálů. Poměr signálu a šumu 

limituje nejnižší naměřitelnou hodnotu.    

 

 Při šumové úrovni 1 mV s typickým akcelerometrem o citlivosti 100 mV/gn je tedy 

nejmenší zaznamenatelná hodnota 1 mV / 100 mV/gn = 0,01 gn. 

Když je naměřená hodnota 20 g odstup signál šum bude podle [27], kde gn představuje : 

 

 

      
    

      
        

 

 

 V praxi platí, že naměřené hodnoty při poměru signálu k šumu 3:1 nebo 4:1 nejsou 

věrohodné. Jakmile je tento poměr příliš malý, řešením je akcelerometr s vyšší sensitivitou.  

Podle nepsaného pravidla se při vibracích větších než 10 g RMS v bodě měření preferuje 

senzor v nízkou citlivostí (10 mV/g). V případě vibracích pod touto úrovní se volí senzor s 

větší citlivostí. V žádném případě by neměla špičková hodnota dynamického zrychlení 

přesáhnout rozsah senzoru. To by mělo za následek silné zkreslení generovaného signálu.   

Senzory s vyšší citlivostí jsou určeny spíše pro nízkofrekvenční aplikace s menšími 

hodnotami zrychlení. 

 

 

 

 

 

 
 

 

(3) 
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2.2.1. Techniky upevnění senzorů 
 

 Pro přesné měření dat je přímé mechanické propojení mezi senzorem a testovaným 

vzorkem zcela nezbytné. Metoda, která je pro připevnění senzoru použita je klíčová pro 

dosažení přesných dat. Mírné odchylky v tomto propojení mohou vyvolat chybné hodnoty 

naměřených amplitud vibrací či falešné složky frekvence, které s testovaným vzorkem 

nemají nic společného. 

 

 Nejlepší metoda zajištění místa měření, jeho orientace a působení zatížení tak aby byly 

pokaždé vždy stejné je trvalé upevnění. To je zárukou přesnosti a opakovatelnosti měření. 

Nevýhodou je cenová náročnost při instalaci trvale upevněných senzorů. Jinou a levnější 

možností jak upevnit senzor je pomocí odnímatelných cvočků. Tato technika poskytuje 

téměř stejnou přesnost měření a opakovatelnost jako trvalé upevnění, ale za potřeby 

mnohem menších nákladů. Pro univerzální účely může být senzor připevněn pomocí 

magnetu. I přesto že může rezonanční frekvence díky magnetickému upevnění zkreslena, 

je tato technika úspěšně používána. Ačkoliv magnet může být umístěn kdekoliv na vzorku, 

je složité garantovat udržení přesného umístění a orientace během měření. Další metodou, 

kterou používají některé závody jsou příruční senzory. Tento způsob není vhodný pokud je 

možnost použít jinou metodu. Příruční senzory neposkytují přesnost a opakovatelnost 

měření nutnou pro získávání dat u měření většiny aplikací. V případě, že není na výběr je 

třeba přísně dbát na zajištění umístění, orientace a působení zátěže během každého měření. 

Na obr. 15. je srovnání jednotlivých technik. Pro oblasti nízkých frekvencí a zrychlení lze 

použít senzory 1, 2 a 3. U vysokých frekvencí vibrací pak senzory 4, 5 a 6.    

 

 
Obrázek 15. Techniky upevnění [26] 
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2.3. Vztah mezi vychýlením rychlostí a zrychlením 
 

 Při přeměně mechanické energie na elektrickou je u akcelerometrů výstupem zrychlení 

udávané v nejčastěji mV/g. Při měření tedy získáváme údaj o napětí, podle kterého 

odvodíme zrychlení. Důležitým poznatkem je vzájemný vztah mezi jednotlivými 

veličinami, které jsou s měřením vibrací spjaty. Fáze je nezávislá na amplitudě a frekvenci. 

Fázový rozdíl mezi akcelerací a vychýlením je vždy 180°. To znamená, že když systém 

dosáhne jeho maximální vychýlení z klidové pozice je zrychlení maximální v opačném 

směru. Rychlost je zpožděna vždy o 90° vzhledem ke zrychlení a je o 90° napřed vzhledem 

k vychýlení. Maximální rychlost nastává v momentě kdy jsou zrychlení a vychýlení 

nulové, což je při průchodu klidovou pozicí. Na obr. 16. je ilustrován vztah mezi těmito 

veličinami a jejich matematické vyjádření. Jak je vidět derivujeme-li vychýlení získáme 

rychlost a derivací rychlosti zrychlení. Obr. 17. zachycuje závislost na měnící se frekvenci 

pro případy konstantního vychýlení, rychlosti a zrychlení. 
 
 

Obrázek 16. Fázové rozdíly mezi jednotlivými veličinami [29] 

 
Obrázek 17. Vztahy mezi zrychlením rychlostí a vychýlením [26] 
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2.4. Modální a vibrační analýza DPS 
 

 Modální analýza a vibrační analýza jsou prováděny u DPS ke zjištění jejich 

rezonančních frekvencí a maximálních vychýlení. K dosažení přesných výsledků je 

nezbytné desku dobře upevnit šrouby, rozpěrami a konektory, které propojují desku 

s mechanickou konstrukcí. Obr. 18. ukazuje osazenou desku připevněnou 10 šrouby a její 

první dva módy ohybu. Výsledky této modální analýzy jsou použity jako vstupní k dalším 

testům jako jsou nárazové a únavové zkoušky životnosti. Nižší dynamické vychýlení, které 

je obvykle výsledkem vyšších rezonančních frekvencí jsou více žádoucí než větší 

vychýlení. 

 

 

 
  

Obrázek 18. Výsledky modální analýzy v programu ANSYS [22] 

 

 Vibrační analýza poskytuje hodnoty vychýlení náhodných nebo harmonických vibrací. 

Obr. 19. ukazuje výsledky vibrační analýzy osazené DPS buzené náhodnými vibracemi. 

Červená oblast značí oblast maximálního vychýlení. Na desce, která je osazená mnoha 

různými typy pouzder včetně bezvývodových keramických kapacitorů a rezistorů je patrné, 

že návrhář chtěl předejít umístění velkých komponentů do míst s maximálním vychýlením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19. Výsledky vibrační analýzy náhodných vibrací [22] 
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3. Metodika testování DPS vibračním namáháním 
 

 Je všeobecně znám fakt, že vibrace jsou jedna z nejdůležitějších zátěžových podmínek v 

elektronických systémech. Současné rozšiřování automobilové elektroniky zahrnuje 

zařízení jako jsou elektronické ovládání, navigační systémy a elektronické vybírání 

mýtného ETC, které obdrží signál vyšlou a zobrazí data uvnitř nebo vně auta. Osazené 

desky pro automobilový průmysl jsou podrobovány přísným zkouškám skládajících se z  

teplotního vlhkostního a vibračního namáhání. Na rozdíl od běžných elektrických produktů 

automobilové jsou pravidelně vystavovány vibračnímu zatížení, proto tyto části musí 

prodělat vibrační testy jako základ pro přijetí. Stejně tak životní cyklus leteckých systémů 

zahrnuje vibrační zatížení v různých fázích provozu. 

 Vibrační analýzy elektronických systémů se dělají obvykle na třech hlavních úrovních: 

elektronické boxy, desky plošných spojů a elektronické komponenty. Ačkoliv není v 

současné době zcela jasné jaký typ vibrací působí na osazené součásti a upevněné profily 

DPS, žádný mechanismus nesmí vést k jejich zničení. Pokud chceme obdržet kompletní 

model systému, který vede k řešení problému s vibracemi musíme analyzovat dynamiku 

celého systému a vzájemné působení mezi jeho jednotlivými úrovněmi. 

  Dále budou popsány některé z mnoha výzkumných prací zabývající se objasněním typů 

vibračního namáhání,  které vedou k destrukci elektronikou osazených DPS.  

 

 

 

3.1. Testovací substrát a jeho upevnění  
 

 Obr. 20. ukazuje instalaci a připojení DPS k testovacímu systému. Mezi DPS a 

hliníkovým přípravkem byly umístěny 4 rozpěrky na otvory pro šrouby k umožnění ohybu 

desky. Pro test byla DPS osazena QFP pouzdry z všeobecně používaných elektronických 

dílů pro vibrační testy. Deska obsahuje dvě pouzdra QFP (240 vývodů, rozteč 0,5 mm a 

112 vývodů, rozteč 0,65 mm). Spoje byly pájeny bezolovnatou pájkou Sn-3,5Ag-0,75Cu. 

Aby byla poskytnuta rovnoměrná upevňovací síla byly kroutící momenty standardizovány 

na 1,17 Ncm. Tyto hodnoty momentů byly nalezeny v předběžných experimentech, aby 

poskytovaly stabilní vibrační charakteristiky DPS.  

  Během vibračních testů, byly vibrační charakteristiky DPS měřeny laserovými 

měřícími zařízeními (od Keyence Corporation) s 0,1 μm rozlišením u měření vychýlení. 

Způsob vibrací spojů QFP pouzdra byl během vibračního testu pozorován 

vysokorychlostní digitální CMOS/PCI MotionPro kamerou (od Redlake MASD, Inc.). 

Testy byly natáčeny 1000 - 2000 snímky za vteřinu. Vibrační namáhání bylo aplikováno v 

těchto experimentech v rozmezí pro automobilové DPS od 9.8 m/s
2
 (odpovídá 1 G) do 39.2 

m/s
2
 (4 G). 
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Obrázek 20. Instalace desky a rozměry testovacího substrátu [6] 

 

 

 

3.2. Průzkum rezonance a rozsahu rezonančního 
kmitočtu při dlouhodobých testech 

 

 K nalezení rezonančních frekvencí osazených DPS použitých v experimentech, byly 

tyto DPS podrobeny podmínkám uvedeným v tabulce 1. Jak ukazují výsledky (obr. 21.) 

rezonanční frekvence byly zjištěny na 353 Hz se zrychlením 1073 m/s
2
 a další na 630 Hz a 

890 Hz. Označili jsme první rezonanční frekvenci s největším vychýlením. Vzhledem k 

tomu, že se rezonanční frekvence může během testu měnit, test odolnosti byl prováděn 

rozmítáním rozsahu první rezonanční frekvence ± 5 Hz. Tabulka 2 ukazuje podmínky testu 

odolnosti. 

 

Tabulka 1. Podmínky rezonančního testu          Tabulka 2. Podmínky testu odolnosti 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

       Frekvence       100 - 1000 Hz 

       Zrychlení       9,8 m/s 2(1G) 

       Kontrolní bod        Hliníkový plát 

       Čas rozmítání          10 min 

       Frekvence         348 -358 

       Zrychlení         9,8 m/s 2(1G) 

       Kontrolní bod         Hliníkový plát 

       Čas rozmítání         10 min 

       Čas testu         48 hodin 
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Obrázek 21. Výsledky rezonančního testu [6] 

 

 

 Čtyřicet osm hodin po začátku testu odolnosti byla pozorována prasklina na vývodech 

QFP. Obr. 22 ukazuje prasklinu tak, jak ji zachytila vysokorychlostní kamera. Výsledky 

testu naznačují, že trhlina začala s prvním rohovým vývodem a pokračovala řadou druhým 

a následně třetím vývodem. Navzdory tomu, že byl pohyb desky zahájen vibracemi v ose 

z, na vývodech byly pozorovány projevy kroutivých vibrací. Kontrola po testu potvrdila, 

že původ vibrací byl soustředěn směrem na povrchu ze strany QFP pouzdra. Z těchto 

výsledků můžeme předpokládat, že kromě vibračního namáhání podél osy z aplikovaného 

na vývody QFP se uplatňuje i další namáhání, čímž jsou vytvářeny rozdílné vibrační 

charakteristiky osazené DPS. 

 

 

 

 
 

Obrázek 22. Vývody QFP po testu odolnosti [6] 
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3.3. Měření vychýlení 
 

 Zatížení na částech osazené DPS použité v testu vzniká z vibrací DPS. Tudíž za účelem 

pochopení měřících funkcí akcelerometrů použitých v těchto měřeních a rozpoznání 

vibrací osazených DPS se měřilo vychýlení pro obě DPS, neosazenou a osazenou dvěma 

QFP pouzdry. Obr. 23. zobrazuje výsledky měření vychýlení.  

 Průzkum rezonanční frekvence byl měřen akcelerometry a laserem k měření vychýlení. 

Výsledek rezonanční frekvence měřené akcelerometrem byl 396 Hz. U výsledku laserem 

to bylo 410 Hz. Přibližný rozdíl tedy dělal 14 Hz. Tento rozdíl podle všeho způsobila váha 

akcelerometru a jeho upevnění v DPS. Přibližně stejné hodnoty byly získány převodem 

mezi naměřený zrychlením a vychýlením, což potvrdilo platnost měření těmito senzory.  

Výsledky ukazují, že při aplikování zrychlení 9,8 m/s
2
 na rezonanční frekvenci, je 

vychýlení 0,25 mm ve středu DPS. Také vychýlení v bodě y = 0 naznačuje, že omezení 

osazení vede k menšímu vychýlení DPS.   

 

 

 
 

Obrázek 23. Výsledky testu vychýlení na rezonanční frekvenci [6] 
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3.4. Rozdíly ve vibračních charakteristikách desek a 
součástek  

 

 QFP pouzdra jsou navrženy tak, že jsou propojeny s DPS vývody, které mají určitou 

konstantu tuhosti a vibrace jsou přenášeny skrze tyto konstanty. Výsledkem je odchylka 

mezi vibračním zrychlením komponentů a vibračním zrychlením DPS jak ukazuje obr. 24. 

 

Jestliže:  

  α(t) = vibrační zrychlení DPS,  

  β(t) = vibrační zrychlení komponent,  

  m1 = hmotnost PCB,  

  m2 = hmotnost komponent, a 

  F = síla která působí na vývody sloužící jako propojení. 

Pak podle [7] platí:    

 
                                                          (4) 
    

 

 
Obrázek 24. Zrychlení DPS a komponent během vibračních testů [6] 

 

 Toto naznačuje, že rozdílné zrychlení a fáze mají zásadní vliv na sílu působící na 

vývody, které propojují komponenty s DPS. Obr. 25 zobrazuje rozdíly ve zrychlení při 

měření ve středu DPS a ve středu pouzdra QFP. Byly posbírány údaje vibrací aplikovaných 

na DPS tak jako i skutečných vibrací na DPS a vibrací aplikovaných na QFP a skutečných 

vibrací na QFP. Měření aplikovaných vibrací je běžné kritérium, vibrace objevující se na 

DPS a QFP jsme vynesli do grafu.  

 

Obrázek 25. Derivační metoda pro rozdílné zrychlení a fázi mezi DPS a QFP [6] 
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 K potvrzení rozdílných hodnot fáze a zrychlení plynoucích z pozice DPS, se hledal v 

blízkosti QFP fázový rozdíl t a rozdíl zrychlení (20 log10B/A) mezi QFP a DPS. Obrázek 

26. zobrazuje výsledek. Vibrace byly aplikovány v ose z blízko rezonanční frekvence. 

Měření zrychlení tentokrát zahrnuje měření všech osách x, y, z, s vypočítáním výsledků 

pro každou z nich. Jak je patrné z obr. 26, existuje určitý rozdíl v hodnotách a rozdíl fáze 

se zvětšuje s přibližováním se k rezonanční frekvenci. Také závisí na umístění: napravo 

QFP (poblíž středu DPS) pro vibrace v ose y je rozdíl zisku 10 dB a rozdíl fáze -150°, 

nalevo QFP (poblíž okraje DPS) pro vibrace v ose x je rozdíl zisku 28 dB a rozdíl fáze -

150°. 

 
Obrázek 26. Rozdíly zrychlení a fáze mezi DPS a QFP [6] 
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4. Popis destrukčních mechanismů při vibračních 
testech 

 

 

 Běžnou příčinou selhání elektronických zařízení je mechanická závada. Odhaduje se, že 

80 % těchto závad souvisí s tepelným namáháním a 20 % je přisuzováno různým formám 

vibrací a nárazů. Elektronická zařízení mohou být podrobeny různým formám vibrací, 

záleží na jejich aplikaci a provozním prostředí. Struktura a geometrie systému jsou důležité 

proměnné a ovlivňují vibrace DPS. Typy komponentů, jejich umístění na DPS, typ DPS 

ale také šasí ovlivňují velikost vibrací na specifických místech a rezonanční frekvence. 

Vibracím na těchto rezonančních frekvencích by se mělo předcházet snahou udržet nízkou 

úroveň zrychlení působící na DPS. Výsledky vibračních testů ukazují, že se nejvíce 

poškození v elektronických obvodech objevuje při základních rezonančních frekvencích 

DPS. Obvykle jsou závady vibracemi způsobeny vysokými úrovněmi zrychlení, namáhání 

nebo velkými hodnotami vychýlení [25]. Úrovně těchto proměnných záleží na aplikaci jak 

je naznačeno na obr. 27. 

 

 
Obrázek 27. Zrychlení a frekvence pro různé aplikace [25] 

 

 Podmínky v provozním prostředí ovlivňují dobu života elektronických komponentů. 

Především teplota je důležitá. Pájené spoje jsou obvykle namáhány vysokými teplotami, 

které napomáhají deformacím, uvolňování napětí a mikrostrukturním změnám. Všechny 

tyto faktory ovlivní dopad jaký vibrace způsobí. Významnou roli v určování doby života 

elektronických zařízení hrají materiály používané pro desky plošných spojů a pájené spoje. 

DPS jsou obyčejně vyráběny laminováním vrstev sklem vyztuženého epoxidu s vrstvami 

mědi a často jsou přidávána žebra ke zvýšení tuhosti. Při zvýšení tuhosti DPS se její 

rezonanční frekvence zvětší. Někdy se přidávají tlumící pruhy složené z vrstev viskózně-

elastických materiálů kvůli redukci dynamického vychýlení, sil a namáhání spojeného s 

vibracemi.  
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4.1. Mikrovýbrusy 
  

 Mikrovýbrus (nebo také mikrořez) je technika požívaná k popisování materiálů, k 

analýze typu závad nebo pro odhalení vnitřního profilu desky nebo pouzdra. Je mnoho 

důvodů proč by mohlo být požadováno vidět příčný řez součástky, substrátu, kusu 

materiálu nebo osazené desky. Když něco selže a chcete stanovit příčinu selhání či chcete-

li zkontrolovat vnitřní strukturu objektu nebo chcete-li změřit tloušťky pokovení otvorů 

apod. Mikrovýbrus je jednou z cest jak toho docílit. Je to destruktivní metoda. 

Mikrovýbrus pouzdra nebo desky může být účinný při sledování a studiu různých stavů. 

Často je používán při analýze chyb ke srovnávání materiálů sledováním změn ve tvarech 

struktur. Tyto změny mohou značit poškození teplotními cykly, křehnutí, únavu materiálu.    

 Proces mikrovýbrusu začíná přípravou vzorku. Oblast zájmu je pečlivě označena. 

Některé okolní části může být třeba odstranit. Před samotným řezáním je nutné aby byly 

odstraněny veškeré nečistoty. Po řezání se vzorek upevním do formy ve které se 

zakonzervuje pryskyřicí, následuje broušení, leštění a opět čištění vzorku a nakonec 

analýza nálezů mikroskopem a vyhodnocení z obrázků.  

  Norma IPC-TM-650 2.1.1 popisuje manuální techniku zhotovení. Naproti tomu pro 

semiautomatickou a automatickou techniku zhotovení existuje norma IPC-TM-650 2.1.1.2.  

V obou normách jsou jako aplikovatelné dokumenty uvedeny ASTM E 3 což je standard 

pro přípravu metalografického vzorku a IPC-MS-810 to je standard pro mikrovýbrusy, kde 

jsou popsány problémy, které se mohou v jednotlivých etapách procesu vyskytnout, je 

určen pro mikrovýbrusy desek větších objemů. 

 

 

Obrázek 28. Ukázka probíhajícího příčného řezu pouzdra [11] 

 

 Předměty mikrovýbrusu jsou řezány přesnou pilou, která je navrhnuta podle požadavku 

materiálové analýzy, kde primární je celistvost vzorku. Pila pohotově řeže elektronické 

komponenty stejně dobře jako širokou škálu materiálů včetně kovů, plastů, keramiky, 

kompozitů, biomateriálů, minerálů a kamenů. Poskytuje takový povrch řezu, který je bez 

možných poškození a pokřivení. Vzorek projde mechanickou a chemickou přípravou. Po 

řezu je možné zkontrolovat vzorek množstvím různých mikroskopů. Uvádí se, že by měl 

být schopný zvětšení minimálně od 100 x do 200 x. 



 

35 

 

4.1.1. Mikrovýbrus dle IPC-TM-650 2.1.1.1 
(Microsectioning Ceramic Substrate) 

 

 Vzorek, který má být podroben pozorování se ořízne ze substrátu (čip nebo část 

substrátu) nízko rychlostní pilu s diamantovým kotoučem. Poté se chemicky vyčistí 

použitím trichloretylenu. Následuje upevnění do kruhové nádobky z bakelitu a následné 

zalití pryskyřicí a konzervace. Pak se postupně brousí nízkorychlostní diamantovou 

bruskou (550 otáček)  při použití vodního lubrikantu, nejdříve hrubou bruskou 0,70 μm a 

to  do 1,3 mm od požadované oblasti, poté bruskou 0,45 μm až k požadované oblasti  a dál 

bruskou 0,3 μm asi 1-2 minuty. Mezi změnou hrubosti brusky probíhá ultrazvukové čištění 

čistícím prostředkem a vodou. Další fází je hrubé leštění diamantovou pastou 3 μm 

lubrikovanou kapalinou na bázi oleje v kombinaci s leštícím plátnem s hrubostí v 

jednotkách μm. To probíhá 30-40 minut při velkém tlaku a vysokou rychlostí. Finální 

leštění je diamantovým leštícím plátnem s hrubostí 0,5 μm a lubrikované vodou. Probíhá 

po dobu přibližně 2 minut při nízkém tlaku a střední rychlostí. Nakonec se opět vyčistí v 

ultrazvukové lázni s vodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 29. Fotografie mikrovýbrusu pokoveného otvoru s odhalenou mikroprasklinou  [12] 
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4.2. Vliv teploty na vibrační odezvu osazené DPS  
 

 V této části kapitoly je popsána výzkumná práce popisující vliv teploty na vibrační 

odezvu osazené DPS podle [20]. Díky tomu, že s teplotou se mění materiálové vlastnosti je 

ovlivněna i vibrační odezva DPS. Experimenty v těchto testech prošetřovaly vliv teploty. 

Kombinací těchto dvou faktorů prostředí studuje dopad na spolehlivost pájených spojů pro 

substráty FR4 a PI. Vliv na spolehlivost budou mít zejména termomechanické koeficienty 

jako teplota skelného přechodu Tg, modul elasticity E, koeficient tepelné roztažnosti. V 

těchto testech byly aplikovány sinusové vibrace.  

Obrázek 30. Nainstalovaná DPS z přední a zadní strany [20] 

 

 Deska byla upevněna po obou stranách stisknuta šrouby kovového držáku jak je vidět na 

obr. 30. Na desku bylo připevněno 6 akcelerometrů na zadní straně (1 - 6) a 3 na přední 

straně na kovovou konstrukci. Rozsah vibrací byl nastaven od 50 Hz do  1000 Hz. Teplota v 

teplotní komoře byla nastavena na 21 C, 80 C a 125 C. Vibrační odezva ve středu desky 

(lokace 5) pod různými teplotami je na obr. 31. Výsledky ukazují, že vibrační odezva je silně 

ovlivněna okolní teplotou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 31. Vliv teploty na vibrační odezvy v místě 5 (střed) na DPS [20] 
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 K prošetření vlivu teploty skelného přechodu Tg na vibrační odezvu se také testovalo na 

teplotě 160 C (u FR4 je Tg = 130 C) a rozsahu od 100 Hz do 200 Hz, ve které se objevila 

první rezonanční frekvence na jak je prezentováno na obr. 31. Výsledky jsou zachyceny na 

obr. 32. Lze vidět, že vibrační odezvy pod a nad teplotou skelného přechodu se liší 

významným posunutím rezonanční frekvence. Důvodem je zejména modul elasticity FR4, 

který s teplotou klesá, významně se redukuje tuhost a tím i rezonanční frekvence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 32. Vibrační odezva substrátu FR4 v lokaci 5 před a za teplotou Tg [20] 

 

 

 Tato studie ukázala přímý vliv termomechanických vlastností, jako jsou modul 

elasticity, teplotní koeficient roztažnosti na spolehlivost pájených spojů. Výsledky simulací 

náhodnými vibracemi naznačily, že PI má spolehlivější pájené spoje oproti FR4 substrátu a 

to díky vyššímu modulu elasticity. Testy byly prováděny aby tyto výsledky potvrdily. Ve 

výsledcích testů se ukázalo, že vibrační odezva je závislá na teplotě. Příkladem je posun 

první rezonanční frekvence z 190 Hz při 21C na 110 Hz při 160 C, tedy při překročeni 

teploty Tg. Výsledky této studie mohou pomoci při zkoumání odolnosti propojení 

součástek při kombinaci tepelného a vibračního namáhání. 
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4.3. Spolehlivost bezolovnatých pájených spojů 
 

 Současný vývoj miniaturizace v elektronice vedl ke změně v elektronických čipech z 

QFP na BGA a CSP. V novějších konstrukcích je více mechanického namáhání, které 

působí na osazené části a také se přešlo z eutektických olovnatých pájek Sn-Pb na 

bezolovnaté SAC pájky. Spolehlivost bezolovnatých pájených spojů je předmětem mnoha 

výzkumů. Očekává se, že spolehlivosti olovnatých a bezolovnatých spojů bude odlišná 

díky jejich rozdílům v mikrostruktuře a odezvě na odlišné zatěžovací podmínky. Dále je to 

také způsobeno mnoha geometrickými a materiálními faktory včetně rozměrů a tvaru spoje 

a tloušťky intermetalické sloučeniny, povrchovou úpravou pájecích plošek a výrobními 

defekty. Protože testovat experimentálně spolehlivost vývodů je značně časově a 

energeticky náročné je výhodné použít simulaci. 

 Na obr. 33. je hotový testovací vzorek, který byl zhotoven k vytvoření žebříčku pájecích 

slitin podle jejich odolnosti vůči vibračnímu namáhání při vysokých frekvencích. Tloušťka 

vzorku byla 300 µm. Vzorky byly zhotoveny z plátu slitiny o rozměrech 50 x 50 mm a 

rozřezány na shodné díly se spojem o šířce 1 mm (uprostřed vzorku). Většina studií efektů 

vibrací na elektronické sestavy se soustředí na BGA čipy. V tomto případě se na vzorek, 

který byl podroben vibracím o vysokých frekvencích, hledělo jako na model jednoho 

pájeného spoje.   

 

 

 
Obrázek 33. Hotový vzorek slitiny pro test [25] 

 

 
Obrázek 34. Trhlina na rozhraní intermetalické vrstvy slitiny SAC305 [25] 
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 Slitina SAC305 žíhaný vzorek měl plošnou trhlinu blízko intermetalické vrstvy. To 

značí lámavou frakturu a vysvětluje slabou odolnost materiálu při 400 a 800 Hz. 

Intermetalický přechod má větší mechanickou odolnost než pájka nebo měď a méně 

podléhá plastickým deformacím. Tato odlišnost ve vlastnostech může přispívat k horším 

výsledkům v testech životnosti a hraje klíčovou roli v posuzování odolnosti pájených 

spojů. 

 Povrch praskliny SnPb vypadá více homogenně. Povrch praskliny SAC305 je více 

nepravidelný - byl pozorován velký počet trhlin a kráterů. Tyto krátery redukují oblast 

průřezu a to může být jeden z důvodů horších výsledků v porovnání s SnPb. Kromě 

několika málo případů fraktura nevytvoří plochý povrch. Na obr. 35 je povrch zkoumaný 

SEM mikroskopem. Vpravo je vzorek SnPb a vlevo SAC305 pro 400 Hz.   

 

 
Obrázek 35. Povrchy fraktur vzorků SnPb vs SAC305 [25] 

 

 

 Výsledky testů vibracemi na vysokých frekvencích (400 a 800 Hz při zatížení 10 až 20 

G) pájených spojů SnPb, SAC0307, SAC305 a SAC387 v dále popsané studii demonstrují, 

že slitina SnPb byla celkově spolehlivější nežli ostatní bezolovnaté slitiny především při 

800 Hz. Tyto výsledky jsou shodné s těmi co jsou uváděny v jiných studiích. Výsledky 

ukázaly že větší koncentrace stříbra v bezolovnatých slitinách vede k lepším výsledkům při 

400 Hz. Žíhání se ukázalo jako škodlivé pro 400 Hz i 800 Hz. Tento efekt je způsoben 

pravděpodobně změnami v intermetalické vrstvě, podél které se trhliny šíří. Studie 

potvrzuje fakt, že doba života pájecích slitin je frekvenčně závislá. Rozdíly ve zrychlení 

ukazují rozdílné způsoby šíření prasklin na vysokých frekvencích. Trhliny se objevovaly 

převážně blízko rozhraní intermetalických sloučenin, což je evidentně místo, kde působilo 

největší namáhání. Typicky se trhlina šíří těsně nad intermetalickou vrstvou bez toho aniž 

by byla tato vrstva zasažena [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

5. Praktická část 
 

 

 V této kapitole je popsáno zhotovení testovacích vzorků, použitá zařízení, zvolená 

metoda testů a jejich parametry. K testu byly vybrány 4 substráty FR-4, které 

představovaly model BGA čipu s 64 kuličkami po obvodu a 4 uvnitř. Cílem bylo změření 

vibrační odezvy substrátu, nalezení první rezonanční frekvence a měření posunutí. Pro 

zjištění vibrační odezvy byl v programovacím prostředí Labview byl napsán program, 

který rozmítal frekvenci od 20 - 500 Hz sinusového signálu o amplitudě 1 V a měřil 

posunutí a poměr výstupních a vstupních vibrací uprostřed vzorku, tedy přenos v dB.  

 

5.1. Příprava vzorků 
 

 

 Testovací substráty byly očištěny izopropylem a po nanesení pájecí pasty ručně osazeny 

kuličkami Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5 o průměru 0,76 mm. Jako pájecí pasta byla zvolena SAC3-

XF3. Pasta byla nanesena přes šablonu sítotiskovým zařízením Uniprint GO3PM. 

Poloautomatickou stanicí FRITSCH mikroplacer se provedlo sesouhlasení a připevnění 

čipu na substrát s kuličkami. Přetavení osazených substrátů probíhalo in-line přetavovací 

horkovzdušné peci Essemtec RO 300FC, teplotní profil pro reballing, který byl použit je na 

obr. 36. Teplotní profil se sestával ze 4 zón (3 ohřev a 1 chlazení) znázorněních barevnými 

linkami a hodnoty teplot byly snímány 2 senzory (černé křivky). Zelená linka značí 

přetavovací zónu, která byla nastavena na 220 °C s maximem v 250 °C. Přetavovací zóna 

trvala  cca 90 vteřin z celkové doby přetavení 9 minut.  

 

  

 
Obrázek 36. Teplotní profil přetavení 
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 Substráty mají rozměr 5 x 5 cm. Po zhotovení byly všechny 4 vzorky podrobeny 

vodivostnímu testu, jednotlivé dvojice plošek byly pomocí multimetru proměřeny což, 

mělo zjistit zda přetavení proběhlo správně a jsou-li všechny vodivá propojení funkční. 

Zhotovený vzorek připravený k vibračnímu testu je na obr. 37.     

 

 

 
Obrázek 37. Testovací substrát 

 

 Vzorky musely být poté pevně připevněny na rozpěrky  na vibrační stolici pomocí čtyř 

šroubů s podložkami. To znamenalo vypilovat po stranách substrátů půlkruhové zářezy. 

Na obr. 38. je zachycen způsob připevnění substrátu. 

 

 

 
Obrázek 38. Vibrační stolice s upevněným substrátem 
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5.2. Použitá zařízení 
 

5.2.1. NI cDAQ 9174 
 

 Je přenosné šasi je čtyřmi sloty navržené pro malé kombinované měřící a testovací 

systémy. Lze jej kombinovat s analogovými a digitálními vstupními i výstupními měřícími 

zásuvnými moduly, kterých je k dispozici více než 50. Má zabudované čtyři univerzální 

32-bitové časovače/čítače, AC/DC převodník a lze jej propojit USB kabelem. Rozsah 

vstupního napětí je 9 až 30 V. 

 

 
Obrázek 39. DAQ šasi 9174 

 

5.2.2. NI 9263  
 

 Je analogový výstupní modul se čtyřmi výstupy s 16bitovými D/A převodníky. Je 

schopný rozlišení až 100 kS/s. Každý výstup má analogový výstupní (AO) terminál a 

běžný (COM) terminál. Každý COM terminál je spojen s izolovaným zemnícím bodem 

uvnitř modulu. Používá se jako zdroj signálu pro napájení vibrační stolice. Pracuje v 

rozsahu ±10 V. 

 

 
Obrázek 40. Modul NI 9263 
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5.2.3. NI 9234 
 

 Je analogový vstupní modul se čtyřmi vstupy s 24bitovými D/A převodníky pro měření 

zrychlení. Funguje na principu integrovaného piezoelektrického senzoru. Vzorky lze 

získávat rozlišením 51,2 kS/s. Pracuje v rozsahu ±5 V. 

 

 

 
Obrázek 41. Modul NI 9234 

 

 

5.2.4. Vibrační stolice 
 

 Jako vibrační stolice byla použita RFT messelektronik dresden typ 11076 buzená 

zesilovačem pro vibrační válce VIDITECH. 

 

 

 
Obrázek 42. Vibrační stolice 
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5.2.5. Akcelerometry 
 

 Data byla zachycována dvěma piezoelektrickými senzory Bruel & Kjaer 4507 s 

citlivostí 10 mV/g a hmotností 0,6 g. Pracovní rozsah frekvencí 1 - 20 kHz a maximální 

zatížení 500 G. Jeden byl upevněn na vibrační stolici a druhý ve středu testovaného 

substrátu. Oba byly připevněny adhezní metodou (voskem) a propojeny s modulem NI 

9234. 

 

 
Obrázek 43. Akcelerometr B&K 4517 

 
 

 

5.2.6. Schéma zapojení 
 

 Obrázek 44. popisuje zjednodušené schéma zapojení jednotlivých zařízení. NIDAQ 

9174 a zesilovač vibrační stolice byly napájeny ze sítě přes své adaptéry což obrázek 

nenaznačuje. Proces měření byl řízen pomocí programu v Labview na notebooku, kde se 

nastavil typ průběhu, amplituda a doba rozmítání signálu a úroveň vibrací aplikovaná na 

vibrační stolici se nastavil pomocí otočného regulátoru na zesilovači aby odpovídal 

hodnotám uváděných v normách podle [23].  

 

 

 

 

 
Obrázek 44. Schéma zapojení 
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5.3. Popis programu 
 

 Program byl tvořen v grafickém programovacím prostředí Labview. Pro tvorbu 

programu slouží grafické struktury jako WHILE,  FOR a CASE smyčky, virtuální DAQmx 

nástroje a matematické operace. Jednotlivé virtuální nástroje jsou propojeny mezi sebou 

barevnými linkami, které představují druhy a formáty signálů, cesty dat nebo úkolů. 

Základním poznatkem u tohoto typu programování je znalost tzv. Dataflow, jinými slovy 

je nutné vědět jak jsou jednotlivé úlohy zpracovávány. V Labview platí, že se program 

vykonává zleva doprava a je inicializován pomocí virtuálních nástrojů pro měření a 

instrumentaci DAQmx. Tyto nástroje jsou také propojeny žlutou linkou, která slouží k 

detekci chyb a varování v programu i v jednotlivých virtuálních nástrojích a je užitečným 

pomocníkem při ladění vyvíjeného program. Program v labview mají dvě části a to Front 

panel a Block diagram. První část je ta co je vidět z pohledu uživatele (Obr. 45) a druhá je 

blokové schéma (Obr.46 protože program je v angličtině jsou na obrázcích některé názvy a 

zejména systémové proměnné ponechány v angličtině).  

 Program je založen na principu Producer/Consumer tak že generátor signálu modul NI 

9263 každou jednu iteraci programu vygeneruje signál o jedné frekvenci z předem 

připraveného logaritmického pole frekvencí. A modul akcelerometru NI 9234 pro každou 

tuto hodnotu frekvence čte pomocí senzorů na substrátu a stolici údaje o zrychlení v 

jednotkách G a zobrazuje s určitou prodlevou do  grafů podle výběru uživatele.       

Zahájení měřící úlohy zahrnuje zvolení vstupních a výstupních kanálů fyzických kanálů, 

nastavení generovaného signálu s nastavením rozmítání frekvence a nastavení 

akcelerometrů. 

 

 
Obrázek 45. Přední panel programu 
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5.3.1. Generování signálu 
 

 Generace signálu je zajištěna kódem na obr. 46. Je zde vytvořen signál který je uložen 

do FIFO zásobníku na DAQ modulu 9263 pomocí function generator.vi (napravo) ještě 

před startem měření. Na vstup generátoru je nutné zadat vzorkovací rychlost a z kolik 

vzorků má signál být složen. To je zajištěno matematickými operacemi jak je vidět na obr. 

4X. Tento podprogram vypočítá vzorkovací rychlost a pro analogový výstup frekvenci 

kterou skutečný výstup bude mít. 

 Frekvence hodinových pulzů (clocks) musí být dělitelná zdrojem časové základny 

(Sample Clock Timebase). Jestliže nastavíte rychlost vzorkování nedělitelnou (kterou 

nepodporuje dané zařízení) pak instrument, který má na vstupu hodnotu z Frekvence, 

DAQmx Sample Clock nastaví rychlost vzorkování na tu kterou podporuje. Zapsání 

celkové informace o signálu  obsaženého v tzv. Clusteru (hnědá linka) je na obr. 47. Z 

podprogramu pro generaci Cluster je s informacemi o počáteční čase, dobou mezi dvěma 

vzorky a amplitudě veden do DAQmx nástroje pro zápis na jeden kanál do zásobníku 

FIFO. Poté co uživatel nastaví požadované hodnoty jsou po startu vykonávány v Producer 

smyčce. Na Obr. 47. je blokové schéma pro inicializaci NI 9263. Nástroj AO Voltage 

vytvoří virtuální kanál a úlohu (fialová linka), podle které se na konec zahájí spuštění v 

DAQmx start (napravo). Ještě než se tak stane je povolena regenerace vzorků aby 

nedocházelo k přetečení FIFO zásobníku a je zajištěno spuštění generátoru před zahájením 

čtení z akcelerometru nástrojem Start digital edge.       

     

 

  
Obrázek 46. Generátor signálu subVI 

 

 

 

 

 
 

 
Obrázek 47. Uložení informace o signálu do DAQ modulu 
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5.3.2. Vytvoření pole frekvencí 
 

 Nyní když je signál vygenerován je nutné zajistit změnu frekvence. To bylo zajištěno 

kódem v subVI na obr. 48. Rozsah frekvencí je dělen počtem kroků a ve FOR smyčce je v 

každém kroku startovní frekvence navýšena o jednu tuto hodnotu a na výstupu smyčky je 

vytvořeno pole frekvencí. Z tohoto pole se načte počet všech prvků, který slouží pro 

nastavení  doby mezi jednotlivými iteracemi. Jinými slovy zadáním celkové doby 

rozmítání a počtem kroků je určena doba trvání generované frekvence. V černém rámečku 

je toto subVI tak jak je vidět v hlavním programu. Jeho vstupem jsou startovní a konečná 

frekvence, počet kroků a doba rozmítání. Výstupem pak pole frekvencí a doba mezi 

iteracemi což jsou dvě hodnoty které jsou pak přenášeny do smyčky označované jako 

Producer a kde probíhá jejich vykonávání a výsledkem je na výstupu signál s požadovanou 

frekvencí a dobou rozmítání. 

    

 
Obrázek 48. SubVI pro vytvoření pole frekvencí 

 

5.3.3. Producer smyčka (rozmítání frekvence) 
  

 V této FOR smyčce je v každé iteraci nastavena frekvence pomocí změny vzorkovací 

frekvence. Z pole frekvencí je vybrána první hodnota je vynásobena počtem vzorků na 

zásobník a dělena počtem cyklů (hodnoty přivedené z generátor subVI). Například 

startovní frekvence 20 Hz je ve výsledku tvořena při jednom cyklu na zásobník a 250 

vzorky na zásobník  rychlostí 5000 S/s a s rostoucími hodnotami frekvence také roste až po 

maximální dovolenou hodnotu a jak bylo uvedeno dříve nastaví se jen na podporované 

hodnoty (co nejvíce blízké těm zadávaným).    

 

 
Obrázek 49. Rozmítání frekvence signálu 
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5.3.4. Úloha čtení vzorků 
 

 Obdobným způsobem jako bylo nastaveno generování je na Obr. 50 zachyceno blokové 

schéma čtení. V první kroku před zahájením úlohy uživatel zadá hodnoty platné pro ten 

daný typ senzorů se kterými měří. Sem patří citlivost jednotky ve kterých budou hodnoty 

udávány označení vstupních kanálů atd. Je nastaveno časování a způsob získávání dat 

pomocí Sample Clock a pomocí analogového nástroje pro spuštění při detekování náběžné 

hrany je zajištěn start čtecí úlohy až po startu úlohy generování.   

 

 

 
Obrázek 50. Vytvoření úlohy pro čtení dat modulem NI 9234 

 

 Po spuštění programu je uživatel informován nástrojem DSA Device o detekovaném 

hardwaru a je vyzván k bližšímu nastavení. U Modulu NI 9234 a podle zapojení 

experimentu  bylo zvoleno pseudodiferenční nastavení terminálů, které je vtéto oblasti 

měření doporučováno a střídavé propojení (AC coupling)  s IEPE proudovým buzením 2 

mA (Obr.51). 

 

 

 

 
 

Obrázek 51. Detekování měřícího modulu 
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5.3.5. Consumer smyčka 
 

 Zde je na obrázku 52. smyčka Consumer, kde se po obdržení hodnoty z pole frekvencí 

čtou zadanou rychlostí vzorky z akcelerometrů ze 2 vybraných kanálů a zobrazeny do 

jednoho grafu. Současně data rozdělena a indexována do polí a dvojitou integrací je 

získávána hodnota vychýlení ve zvolených jednotkách. Vstupní data jsou před integrací 

filtrována horní propustí pomocí nástroje SVL Integration z balíčku Sound and Vibration. 

Údaje v jednotkách zrychlení jsou paralelně přiváděny k nástroji pro výpočet vibrační 

odezvy SVL Frequency Response Subset v požadovaném pásmu frekvencí. Ten má v sobě 

zabudované funkce jako je průměrování, kdy se počítá průměrná hodnota dat daného 

časového úseku či bloku. Lze zvolit počet načtených hodnot, ze kterých je vypočítán 

průměr. A také způsob přidělování váhy (weighting mode) na lineární nebo exponenciální. 

Nebo níže popsaný FRF mód, který je trvale nastaven na hodnotu H1 a není vidět na 

obrázku blokového schématu. 

 

 
Obrázek 52. Smyčka Consumer (snímání vzorků z akcelerometrů) 

 

 Virtuální úlohy jsou ukončeny nástrojem Clear Task. Těsně před dokončením úlohy ve 

smyčce Producer je z paměti modulu vymazána poslední uložená hodnota stejným 

nástrojem jako při jeho inicializaci, pomocí zapsání pole se všemi prvky o hodnotě NaN 

(výchozí znak pro prázdný prostor). Úloha je po několika milisekundách odstraněna a 

jednotlivé větve s Clustery obsahujícími hlášení o chybách a varováních jsou spojeny a v 

případě výskytu zobrazeny.  

 
Obrázek 53. Ukončení běhu programu 
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 Ke získání požadované vibrační charakteristiky je třeba hned několik operací. Teorie 

říká, že frekvenční odezva se počítá mezi dvěma body struktury za pomoci akcelerometrů 

k měření odezvy při buzení vibracemi nebo nárazem. Frekvenční odezva je v podstatě 

matematická reprezentace vztahu mezi vstupem a výstupem systému, chcete-li struktury. 

Základní rovnice pro frekvenční odezvu systému je podle [30]: 

 

 

 

 

kde H(f) je funkce frekvenční odezvy a Y(f) je výstup systému ve frekvenční oblasti a X(f) 

je vstup systému ve frekvenční oblasti. Frekvenční odezva nejčastěji počítána pro jeden 

vstup a jeden výstup. Frekvenční odezva se provádí ve třech způsobech H1(f), H2(f), H3(f) 

a každý se aplikuje pro jiný způsob měření. H1(f) je vhodná v situacích, kdy je výstup 

systému zatížen šumem ve srovnání ze vstupem. Druhá metoda H2(f) je pro situace, kdy je 

šum očekáván na vstupu ve srovnání s výstupem. H1(f) a H2(f) jsou používány při hledání 

rezonančních frekvencí a nárazových analýzách. H2(f) je nejčastěji používán pří buzení 

náhodnými vibracemi. Způsob H3(f) je v situacích kdy, se předpokládá šum jak na vstupu 

tak i na výstupu. U virtuálního nástroje SVL Frequency Response Subset jsou tyto způsoby 

volitelné v nabídce FRF mode. 

Metoda H1(f) se dále rozepisuje jako:    

 

 

 

 

 

kde Sxy(f) je příčná spektrální hustota (Cross Spectral Density) ve frekvenčním spektru 

X(t) a Y(t), což se uvádí jako ekvivalentní s operací FFT vztaženou na čtverec (výkonová 

spektrální hustota PSD) jen s rozdílem v korelaci signálu, a Sxx(f) je autokorelovaná 

spektrální hustota X(t). 

 Navíc je při výpočtech ve frekvenční oblasti používána funkce oknování (windowing), 

která je obvykle ve tvaru singnálu cos wt a všechny hodnoty nepatřící do daného intervalu 

ohraničeného tímto oknem jsou vynulovány. Na obr. 54 je ukázka Hanning okna, které je 

použito v nástroji SVL Frequency Response Subset a je kompromisem mezi přesností co 

frekvenčního spektra i amplitudy. 

 
 

Obrázek 54. Hanning okno při FFT 
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6. Test rezonanční frekvence vzorků po reballingu se 
slitinou SAC305  

 

  

 V této části práce je popsán experiment, který byl proveden jako ověření teoreticky 

nastudovaných postupů z dřívějších semestrálních projektů. Cílem bylo nalezení 

rezonanční frekvence struktury modelu BGA pouzdra. Rezonanční test zahrnoval 

rozmítání frekvence sinusového signálu generovaného modulem NI 9263 od 20 do 500 Hz 

s 1000 kroky a dobu rozmítání 10 minut. Amplituda byla 1 nastavena V. Úroveň zrychlení 

aplikovaná na vibrační stolici se zesilovačem nastavila přibližně 3 G. Během testování se 

vyskytla řada problémů jako je glitching na výstupním signálu z generátoru spjatý s 

nastavením regenerace signálu při zaplnění zásobníku na DAQ modulu. Nebo velké 

hodnoty šumu na nízkých frekvencích v grafech vychýlení. Některé se podařilo zmírnit 

jiné se vyřešit nepodařilo.  

 

 

 

6.1. Měření Zrychlení 
 

 Na obrázcích 56. a), b), c). jsou zobrazení časového průběhu zrychlení testovacího 

substrátu. Graf zachycuje časový úsek dat dvojic signálů přímo z akcelerometrů tzv. raw 

data, tedy hrubá data. Bílý průběh je zrychlení aplikované na stolici a červený průběh je 

zrychlení uprostřed substrátu na komponentu. Během experimentu byl s rostoucí frekvencí 

pozorován pokles úrovně zrychlení. Počáteční hodnota zrychlení z původních 3 G (Obr. 55 

a) klesala na úroveň kolem až ke hranici 0,8 G v oblasti vyšších frekvencí (Obr 55. c). Jak 

je vidět z grafu jsou oba signály odezva i stimul na počátku měření shodné s minimálními 

odchylkami. Postupem času se však rozdíly zvětšují. Kolem rezonančních frekvencí by 

podle teorie měly být tyto rozdíly ve zrychlení nejvýraznější. To bylo pozorováno u 

několika oblastí kolem 50 Hz 150 Hz a 250 Hz. Test byl proveden pro různé doby 

rozmítání 1, 2, 5 a 10 minut a počty kroků 300 500 1000 ve snaze dospět k nejvíce 

prokazatelným výsledkům. Ukázalo se že některé kombinace počtu kroků a dob rozmítání 

způsobí chybu programu nebo varování, při zápisu a čtení vzorků do paměti DAQ modulu. 

Na obrázku 55. je detailní srovnání zrychlení stolice a substrátu v oblasti kolem 100 Hz. 

 

 
Obrázek 55. Detail zrychlení stolice a substrátu 
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Obrázek 56. a) Průběh zrychlení - počátek rozmítání frekvence 
 

 
Obrázek 56. b) Průběh zrychlení - střed rozmítání frekvence 

 
Obrázek 56. c) Průběh zrychlení - konec rozmítání frekvence 
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6.2. Měření vychýlení 
 

 Během testu se měřilo dvěma akcelerometry vychýlení vibrační stolice a vychýlení ve 

středu substrátu. Bylo pozorováno poměrně značné zkreslení signálu obou vychýlení na 

nízkých frekvencích po startu rozmítání, které se zhoršovalo při zadání vyšších hodnot 

filtru horní propusti v nástroji SVL Integration. Obrázky 57 a) a b) zachycují 5ti vteřinový 

úsek vychýlení na nízkých a vysokých frekvencích. Jak je patrné naměřené vychýlení se 

průměrně pohybovalo na v rozmezí od -1 mm až 1 mm. V maximech na substrátu 

dosahovalo hodnot až 2 mm. Velké vychýlení se objevilo zejména po startu rozmítání, kdy 

jsou hodnoty zkresleny ustalovací dobou, která je spjatá s metodou dvojité integrace 

signálu podle časové oblasti.       

 

 

Obrázek 57. a) Průběh vychýlení počátek rozmítání 

 

 
Obrázek 57. b) Průběh vychýlení ke konci rozmítání 
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6.3. Průzkum rezonance 
 

 Výstupem rozmítání byla frekvenční odezva systému nebo také jak se v některých 

zdrojích uvádí vibrační odezva. Zde se ale projevily nejvíce nedostatky v programovací 

části zadaného problému. Konkrétně v zpracování dat hrubého signálu. Obdržené 

charakteristiky byly velmi proměnlivé a zejména při zobrazení amplitudy v decibelech se z 

grafů nedaly získat smysluplné údaje. Na obrázcích 58 a), b), c) jsou zachyceny vibrační 

odezvy a rozdíly fází ve stupních. Zatímco v prvním grafu jsou špičkové hodnoty hustot 

energie na jednotlivých frekvencích rozloženy kolem oblastí, kde byly dříve pozorovány  

velké rozdíly ve zrychlení, tj. 50 Hz, 150 Hz a 250 Hz. U rozdílu fází jsou hodnoty velmi 

zavádějící. Naopak v další grafech je rozdělení rozdílu fází v rozmezí hodnot, které se dá 

považovat za reálné, ale největší amplitudy se objevují na různých frekvencích a mění se 

velikost jejich energie. Dokonce byly naměřeny charakteristiky, kde se v celém 

zkoumaném spektru vyskytovala jen jedna špička u 220 Hz. Obecně se během měření 

nejčastěji největší hodnota objevovala mezi 200 - 250 Hz. V této oblasti frekvencí by se 

mohla pohybovat některá z rezonančních frekvencí substrátu. Bohužel ale ani opakované 

měření a snaha použít různé techniky získání rezonanční frekvencí jako je zobrazení 

průběhu přenosové funkce pomocí XY grafu nebo FFT nevedly k přesnějším výsledkům. 

 

 

  

 

 
Obrázek 58. a) Vibrační odezva 
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Obrázek 58. b) Vibrační odezva 

 

 
Obrázek 58. c) Vibrační odezva 
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7. Závěr 
 

 Tato práce se zabývala problematikou mechanického testování elektronických sestav se 

zaměřením na osazené substráty (DPS) a studii jejich chování při vibračním zatížení. V 

teoretické části shrnuje způsoby testování uváděné v průmyslových standardech asociace 

IPC a některých dalších, ale i obecně popisuje všechny náležitosti, které se týkají 

vibračního testování. Blíže se věnuje teorii o vibračním testování a na základě těchto 

teoretických poznatků popsaných ve výzkumných studiích, které proběhly v minulých 

letech, byl zhotoven experiment, který má tyto poznatky potvrdit. Jako metoda pro zjištění 

rezonanční frekvence byl zvolen modifikovaný test rozmítání frekvence sinusových vibrací 

třídy 3 pro spotřební elektroniku podle [18]. Jako testovací substrát byl vybrán model BGA 

pouzdra často podrobovaný vibračnímu namáhání v různých průzkumech, zejména v 

testech odolnosti. Na propojení substrátu byla použita bezolovnaná slitina SAC305. Na 

rozdíl od normy byl test byl proveden jen v jedné ze tří os, začínal od 20 Hz do 500 Hz s 

dobou rozmítání 10 minut a logaritmickým rozdělením frekvencí při maximálním 

zrychlení 3 G. Bylo ověřeno, že rozdíly ve zrychlení substrátu a vibrační stolice indikují 

oblasti frekvencí, kde dochází k velkému namáhání a to je jedním z hlavním důvodů, který 

způsobuje trhliny a poruchy pájených spojů. Tyto oblasti by měli také vykazovat zvýšené 

vychýlení z klidové pozice což, ale nebylo s výsledků měření vychýlení tolik patrné. Z 

experimentu vyplynulo také, že udržet podmínky testu po celou dobu rozmítání v úrovních 

daných normou, jakou jsou maximální zrychlení a vychýlení nebyly při současné znalosti 

programovacího prostředí Labview a omezeného měřícího vybavení dosažitelné. Pro 

udržení hodnot zrychlení a vychýlení je potřeba řídit zesílení signálu z generátoru a zpětně 

upravovat podle úrovně snímané z vibrační stolice. Zrychlení mělo tendenci klesat z 

nastavené úrovně až na 1/4 počáteční hodnoty. Součástí praktického experimentu této 

práce měl být také test odolnosti 4 substrátů zahrnující dlouhodobé vibrační namáhání v 

oblasti rezonanční frekvence po dobu 24 hodin.  

 Bohužel se ale nepodařilo nalézt rezonanční frekvence testovaných substrátů s 

dostatečnou přesností. To bylo způsobeno zejména malou efektivitou napsaného 

programového kódu. Funkčnost programu je limitována hardwarovými specifikacemi jako 

je například velikost zásobníku DAQ modulu či rychlost A/D převodníku i přes celkem 

účinnou architekturu producer/consumer.  

 Řešením problému by mohlo být pokročilejší koncept zpracování signálu. Jedním z nich 

je například rozdělení programu na dvě části. První část by zahrnovala pouze záznam dat 

po blocích do souboru formátu UFF používaného k ukládání vibračních dat v časové 

oblasti. A druhá by potom tento záznam po dokončení načetla a pomocí jednotlivých 

operací popsaných v podkapitole 5.3.5 rovnicemi (5) a (6) provedla rekonstrukci 

frekvenční odezvy. To by ušetřilo výpočetní výkon, který je při současném měření a 

zobrazování výsledků kritickým faktorem.          
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8. Seznam použitých zkratek 
 

ASTM  ( American Society of Testing and Materials) –  je jednou z největších 

   nezávislých organizací pro rozvoj norem ve světě, spolehlivý zdroj 

    technických norem pro materiály, výrobky, systémy a služby. 

DPS     (Deska Plošného Spoje) – z anglické zkratky PWB (Printed Wiring 

   Board). 

IPC  (Institute for Printed Circuits) – tento název měla zakládající firma v 

   1957 nyní je to Association Connecting Electronics Industries, tedy 

   společnost propojující elektronický průmysl a zkratku IPC si ponechala.   

JEDEC (Joint Electron Devices Engineering Council) – nezávislá obchodní organizace 

   polovodičových technologií a standardizace čítající přes 300 členů. 

   Vznik v Americe v roku 1958, nyní JEDEC Solid State Technology 

   Association. 

 

PSD  (Power Spectral Density) – výkon spektrální hustoty, veličina  

    charakterizující odezvu na náhodné vibrace. 

  

RMS  (Root Mean Square) – efektivní hodnota. 

SMD  (Surface Mount Device) – čipové součástky, součástky pro povrchovou 

                montáž. 

NIDAQ  (National Instruments DAta acQuisition) – měřící systémy určené pro 

    testování a získávání dat od sdružení National instruments.  

subVI  (subroutine Virtual Instrument) – podprogram virtuálního nástroje v 

    programu Labview sloužící k zpřehlednění kódu. 

DAQmx  (DAQ Asistant Express) – označení pro virtuální intrumenty které patří 

  do speciální skupiny pro rychlé automatické nastavení zařízení pro čtení 

 či zápis dat. 

SVL (Sound and Vibration Library) – knihovna nástrojů z přídavného 

 instalačního balíčku k testovacímu programu Labview 

FFT (Fast Fourier Transform) – algoritmus používaný v mnoha odvětvím 

 zpracování signálu. 

 

 

9. Seznam použitých jednotek 
 

G
2
/Hz  Jednotka výkonu spektrální hustoty PSD. 

G  Jednotka zrychlení v m/s
2
, jedno G = 9,81 m/s

2
. V souvislosti s vibračním 

  testováním se udává efektivní hodnota nebo maximální podle toho jestli jde o 

  náhodné nebo sinusové vibrace. 

Hz Jednotka frekvence, tedy počet kmitů desky za vteřinu. 

Palec Délková jednotka používaná v souvislosti s normami JEDEC,   

  představuje výchylku DPS z její osy při vibračním testu.  

Palec/sec Jednotka sloužící k vyjádření rychlosti pohybu desky, udávaná v efektivní 

  hodnotě u náhodných vibrací. 

S/s Jednotka rychlosti čtení/zápisu vzorků za jednu vteřinu u NI DAQ v našem 

  případě je maximální hodnota 51200 S/s. 

mV/g Jednotka vyjadřující citlivost akcelerometru na, kterou je kalibrován, pro  

  akcelerometry použité při experimentu byla tato hodnota 10 mV/g  
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