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ANOTACE 
 

Tato práce se zabývá spojováním DPS s mikroelektronickými a 
elektronickými moduly. Obsahuje  výčet základních organických a anorganických substrátů, 
definici termomechanického namáhání, popis současných způsobů montáže vytvořených 
firmou Autosplice a další možné způsoby. Popis nového způsobu montáže využitím čipových 
součástek. Praktická část se zabývá využitím tohoto nového způsobu montáže modulů pro 
montáž inteligentního spínače a ověřením možnosti modulu osazovat automatem. 

 
 
ABSTRACT 
 

This thesis is considered about interconnect PCB with microelectronic and electronic 
modules. This thesis includes specification of basic organical and unorganical materials for 
substrates, definition of termomechanical strain, characterization present-day standards causes 
of assembly created by Autosplice company and other possible causes. Characterization the 
new causes of assembly with usage chip component. The practice part is interested in usage 
this new causes of assembly microelectronics modules for assembly module of intelligent 
controller. 
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1 Úvod 
 

Jedním z hlavních problémů při montáži mikroelektronických modulů je teplo 
vznikající při činnosti zařízení. Vysoká teplota dokáže zničit součástky nebo ovlivnit 
jejich činnost, ale také nevhodně působí na použité materiály základních substrátů, na 
kterých se moduly realizují a poté montují.  

 
Již mnoho let je známo, že různé materiály se vlivem tepla roztahují, či jinak mění 

svůj tvar (zkroucení, popraskání). S tímto se musíme potýkat také v montáži 
mikroelektronických modulů. Při spojení materiálů se stejným koeficientem tepelné 
roztažnosti (TCE – Thermal Coefficient of Expansion) se zvýšením teploty roztáhnou 
stejně a nedojde k termomechanickému pnutí vzniklému přes spoje. Problém nastává při 
propojení různých druhů materiálů, které mají rozdílný TCE. Vlivem tepla substráty 
změní své rozměry každý jinak. Dojde tedy k pnutí mezi nimi. Po čase se materiál unaví 
tak, že dojde k nevratné deformaci substrátu. 

 
Nabízí se velmi jednoduché řešení tohoto problému v podobě používání stejných 

substrátů jak pro destičku modulu tak pro základní substrát na který se montuje. Toto 
řešení bohužel není vhodné vždy využít. Některé aplikace vyžadují pro sebe vhodnější 
materiál než ostatní části na druhém substrátu. Anorganické substráty mají lepší elektrické 
a mechanické vlastnosti než organické substráty. Jejich nevýhodou oproti organickým je 
křehkost, která omezuje jejich využití z hlediska mechanických úprav. Například  při 
vytváření otvorů. Proto je výhodnější na anorganickém substrátu realizovat jen nezbytnou 
část celé sestavy a zbytek na organickém. 

 
Z těchto důvodů je potřeba se spojením modulu se substrátem stále zabývat a 

hledat vhodné řešení tak, aby bylo technologicky co nejjednodušeji proveditelné a zároveň 
ekonomicky a ekologicky přijatelné. 

 
Touto problematikou se zabývá mimo jiné firma Autosplice, která navrhla několik 

řešení propojení modulu s DPS. 
 
Zajímavým řešením tohoto problému je použití čipových součástek jako 

propojovacích kontaktů. Takto řešené propojení modulu se základním substrátem splňuje 
základní požadavky týkající se snadné montáže, je i ekonomicky a ekologicky přijatelné. 
Čipové součástky jsou levné, montáž lze provádět pomocí běžných osazovacích automatů 
a lze využít i jejich vlastní funkci. Propojení je provedeno přes kontaktovací plošky 
součástky. Při vhodné volbě rozměrů součástky lze zajistit i požadovanou vzdálenost mezi 
modulem a základním substrátem, která sníží pnutí mezi nimi. Toto řešení je předmětem 
přihlášky užitného vzoru  PUV 2008-20682 - Elektronická sestava desek PCB. 

 
Spojení modulů pomocí čipových součástek však zatím nebylo realizováno. Je 

tedy nutné vyzkoušet tento způsob montáže prakticky. Tedy vyrobit modul a vyzkoušet 
možnost osazování automatem. 
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2 Teoretický úvod 

2.1 Substráty pro základní desky a moduly 
 
Pro substráty se používají běžně dostupné materiály. Ty se dělí na organické a 

anorganické. Volba typu substrátu je závislá na požadavcích realizované aplikace. Níže je 
uveden přehled nejpoužívanějších materiálů pro povrchovou montáž. 

Organické substráty 
  

FR2 - lepenka tvrzená fenolickou pryskyřicí 
FR3 - lepenka tvrzená epoxidovou pryskyřicí 
FR4 - skelná tkanina tvrzená epoxidovou pryskyřicí  
FR5 - skupina laminátů vytvrzovaných epoxidovou pryskyřicí  
FR6 - skelná tkanina tvrzená polyesterovou pryskyřicí 

 
Nejvíce se používají substráty FR2, FR3 a FR4. FR2 a FR3  mají vyšší navlhavost 

než FR4. FR2 je navíc málo pevný, takže dojde snadno k jeho průhybu. Mechanické 
vlastnosti FR4 jsou uvedeny v tabulce 2.1. 

Anorganické (keramické) substráty 
 

Korundová keramika - Al 2O3 oxid hlinitý 
Beryliová keramika - polykrystalický oxid berylnatý BeO s kovovými příměsemi.                                       
Nevýhodou je toxicita. 
Aluminium-nitrid AIN - má vysokou tepelnou vodivost blížící se tepelné vodivosti kovů 
LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic) - keramický substrát s realizací vodivých 
a pasivních sítí na jednotlivé vrstvy. 
 

Anorganické substráty mají mnohem lepší mechanické a elektrické vlastnosti než 
organické substráty, nižší navlhavost a především odvod tepla. Mechanické vlastnosti 
anorganických materiálů jsou uvedeny v tabulce 2.1. Jsou ovšem dražší a jejich 
opracování je složitější. Základní rozměry substrátů jsou od velikosti jednotek až do 
stovek milimetrů. Tloušťka se pohybuje v rozmezí 0,5 mm - 0,8 mm. 

 

Mechanické vlastnosti vybraných materiálů 

  
Modul pružnosti 

[GPa] 
Poissonovo číslo µ 

[-] 
 TCE 

[ppm/K] 
Alumina Al2O3 255 - 380   7 

Berylnatá  keramika 
BeO 330   8,5 

Eutektická pájka Sn-Pb 21-32 0,4 21 
FR4 22 0,28 18 
Tabulka 2.1 Mechanické vlastnosti vybraných materiálů [3]  

 
Modul pružnosti – Míra odporu materiálu vůči deformaci, tj. míra tuhosti materiálu.  
Je definován poměrem síly působící kolmo na jednotku plochy k deformaci, kterou tato 
síla působí, v oblasti malých deformací. [4] 
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Poissonovo číslo – Vyjadřuje poměr příčné deformace ku podélné deformaci. 
Koeficient tepelné roztažnosti TCE - Vyjadřuje relativní změnu rozměru při změně 
teploty. 

 
 

2.2 Termomechanické namáhání  
 

Vzniká při rozdílných teplotách spojených částí anebo při použití materiálů 
s různou teplotní roztažností. Důsledkem jsou popraskané spoje. Tím dojde k uvolnění 
modulu, případně k utržení z kontaktovacích plošek. V krajním případě dojde k destrukci 
substrátu modulu. Na obrázku 2.1 je uveden příklad nepružného spojení dvou materiálů 
pájeným spojem. Nepružné spojení  není schopno dlouhodobě odolávat silám, kterými na 
spoj působí spojované materiály. 

 

 
Obrázek 2.1 Příklad nepružného spojení [5] 

 
 

Rovnice relativní změny rozměrů udává rozdíl změny rozměrů dvou materiálů viz. 
Obrázek 3.1 

h

TTr
F IIIIII .... ∆⋅−∆⋅

⋅=∆
αα

ε                                                                                   (1) 

 
Hodnotu pnutí v lineární závislosti lze pak vyjádřit pomocí Hookova zákona  
 

εσ ∆⋅=∆ E                                                                                                                     (2) 
 
kde  

ε∆  - změna rozměrů 
σ∆  - rozdíl tenzorů napětí 

h  - výška pájeného spoje 
r  - vzdálenost spoje od středu 
∆TI - změna teploty vrstvy I. 
∆TII - změna teploty vrstvy II. 
α   - koeficient délkové roztažnosti TCE  
F  - konstanta závislá na rozměrech (1-1,5) 
E  - Youngův modul pružnosti 
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Z rovnice pro výpočet relativní změny rozměrů je patrné, že rozdíl mezi změnou 
rozměrů materiál ovlivňuje vzdálenost mezi nimi tak, že čím tato vzdálenost bude větší 
tím tento rozdíl bude menší a tedy vznikne mezi nimi menší termomechanické pnutí. Na 
obrázku 2.2 je znázorněna deformace pájeného spoje při ohřevu DPS a modulu.  

 
Obrázek 2.2  Deformace spoje v důsledku zahřátí modulu a DPS [3] 

 

2.3 Současné metody montáže modulů 
 

Jednou z nejvýznamnějších firem zabývajících se propojováním modulů je firma 
Autosplice. Autosplice dokázal realizovat zajímavá a především poměrně jednoduše 
proveditelná řešení montáže. Propojovací piny dodává v kotoučových zásobnících a 
montáž se provádí pomocí osazovacích automatů. Způsoby montáže lze rozdělit na dva 
základní a to vsazovaní a pájení. 

2.3.1 Montáž vsazením 
Montáž vsazením je realizována vsazením modulu osazeného vhodnými piny do 

patice. Výhodou této montáže je jednoduchá výměna modulu. Nevýhodou je možné 
zhoršené elektrické spojení vlivem tolerance rozměrů vyrobených pinů a patic. 

Hřebíček a patice (Nail Head and Socket) 
 

Nail Head hřebíčky jsou velmi vhodné pro paralelní propojování modulů. 
Vyznačují se velmi dobrou mechanickou pevností. „Hřebíček“ je na rozdíl od Treadhead a 
Minifoot pinu montován na horní desku. Dolní deska je osazena paticí, do které se pin 
zasune. Montáž se provádí standardními postupy bez speciálního ručního zpracování. 
Realizace spojení je znázorněna na obrázku 2.3. 
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Obrázek 2.3  Propojení Hřebíček a patice (Nail Head and Socket) [6] 

 

2.3.2 Montáž pájením 
 

Pájené spoje se vyznačují vytvořením pevného spoje pomocí pájky, na rozdíl od 
vsazované metody je tato montáž provedena napevno. 

 

Modifikovaný h řebíček  a Patkový kolíček (Treadhead and Minifoot) 
 

Tyto propojovací piny jsou vyrobeny z vysoce vodivé mědi. Mají stabilní 
kontaktovací plošku. Montáž se provádí připevněním pinů kontaktovacími ploškami na 
DPS, druhá deska je pak na ně nasunuta. Vodivé spojení je zajištěno přetavením pájecí 
pasty. Treadhead propoje se využívají pro napájecí spoje. Minifoot pro datové spoje. Tvar 
obou pinů a způsob montáže Treadhead je zobrazen na obrázku 2.4. Minifoot je montován 
stejně jako Treadhead. 

 

 
Obrázek 2.4  Modifikovaný hřebíček a Patkový kolíček (TreadHead  and Minifoot) 

[6] 
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S-Tab Terminal 
 

S-Tab terminál je navržen pro odlehčení tepelně indukovaného pnutí při montáži. 
Tento tříosý flexibilní tvar pomáhá zabezpečit spojení pájeného spoje neporušeně po dobu 
životnosti produktu. Vyráběn je v pěti variantách S-1 až S-5 uvedených na obrázku 2.5, 
rozměry uvedené v závorce mají jednotku mm, mimo závorku palce. Pin je určen pro 
kombinovanou montáž, kdy na spodní destičku je upevněn povrchovou montáží, horní 
destička je montována vývodově viz. Obrázek 2.6. Je využíván pro výkonové řídící 
moduly a aplikace.  

 

       
Obrázek 2.5 Varianty S-Tab terminálů [7] 

 
 

 
Obrázek 2.6 Příklad spojení pomocí S-Tab terminálu [7] 

 
 

Hybridní kolí ček (Hybrid Pin) 
 

Hybridní kolíček představuje plně automaticky realizovatelné propojení mezi 
deskami plošných spojů. Kolíček je určen pro vývodovou montáž. Způsob montáže je 
znázorněn na obrázku 2.7. 
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Obrázek 2.7 Hybridní kolíček (Hybrid Pin) [6] 

Propojení přes kuličku 
 

Spojení přes kuličku nabízí dva způsoby. Kuličkový kolíček, kdy je kulička 
realizována obalením pájky na kolíček,  tento spojovací prvek dovoluje spojovat i 
materiály s různou teplotní roztažností a kuličkový spoj, kdy spojení je realizováno 
samostatnou kuličkou, toto však umožňuje spojovat pouze stejné materiály 

 

Kuli čkový kolíček (Solderball Pin) 
 

Kuličkový kolíček je  vytvořený tak, že na jedné straně je montáž prováděna 
vložením hlavičky  do pasty a na druhé straně je vytvořena kulička. Spojení lze realizovat 
čistě povrchovou nebo kombinovanou montáží 

 
Při realizaci propojení kombinovanou montáží se připevní kolíček do připravených 

otvorů  v modulu nebo základní DPS, při povrchové montáži je vytvořena místo hlavičky, 
která se při kombinované montáži zasune přes pastu do díry,  kontaktovací ploška. Tento 
kolíček se běžným způsobem osadí na DPS. Následně se takto připravený modul či DPS 
umístí kuličkami na pájecí plošky na druhém substrátu. Spojení probíhá přetavením. 
Kuličkový kolíček  a příklad realizace propojení je uveden na obrázku 2.8, kde horní  
destička  je detail realizace  pro povrchovou montáž a dolní pro vývodovou montáž. 
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Obrázek 2.8 Kuličkový kolíček pro kombinovanou montáž i povrchovou montáž 

[6] 
 

Kulička je vyrobena buď z SnPb slitiny nebo bezolovnaté SAC pájky. Vytvoření 
kuličky probíhá obalením pájky na kolíček. Přetavením se kulička rozlije kolem kolíčku, 
jak ukazuje převzatý obrázek 2.9 s originálním popisem a překladem vedle vlevo. 
Samotný kolíček je vyroben z mědi. 

  
 

Pin Tail Size – průměr hlavičky 
kolíčku vsazené do díry 
v modulu 
Pin Tail Length – délka vsazené 
části 
Pin Through Paste – Montáž se 
provádí nanesením pasty na díru 
a vsunutím kolíčku přes pastu do 
otvoru, následuje přetavení. 
Reflowed Solder Sphere – 
oblast přetavené pájky (původně 
kulička  
Module (Daughter PC Board) 
– modul 
Host (Mother PC Board) – 
základní DPS 

 
 
 
Obrázek 2.9: Detailní nákres realizovaného spojení DPS s modulem pomocí 
kuli čkového kolíčku [8] 

 
 
 

Kuličkové kolíčky se vyrábí ve třech variantách Midi - jen pro kombinovanou 
montáž, Mini - pro povrchovou i kombinovanou montáž, Mikro - pro povrchovou i 
kombinovanou montáž viz obrázek 2.10. 
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Obrázek 2.10 Vyráběné druhy Kuli čkových kolíčků [8] 

Kuli čkový vývod 
 

Tato varianta pájkové kuličky je přidělána k substrátu tzv. kuličkováním (balling). 
Na plošku připevněnou na substrátu je naneseno tavidlo, které zároveň slouží jako lepidlo. 
Kulička je přes šablonu přiložena na plošky s tavidlem, na které se přilepí. Spojení s DPS 
je provedeno přetavením.U tohoto spojení existuje možnost popraskání pájeného spoje 
vlivem termomechanického namáhání. Obrázek 2.11 znázorňuje destičku modulu, pájecí 
plošku na které je přidělána kulička.  

 
Obrázek 2.11 Kuličkový vývod 

Přímé spojení modulu a DPS 
 

Tato spojení přináší výhodu v podobě minimalizace rozměrů konečného zařízení. 
Potýkají se ovšem s řadou obtíží. Největšími nevýhodami těchto spojení je 
termomechanické namáhání, které je při minimální výšce tohoto spoje poměrně velké a 
komplikovaná demontáž modulu. 

 Spojení modulu s DPS kontaktními ploškami 
 

Takto realizované spojení modulu s DPS nevyžaduje žádné speciální kontakty, na 
hraně modulu jsou realizovány metalizované plošky. Následuje položení modulu na DPS 
s nanesenou pájecí pastou a přetavením se vytvoří požadovaný vodivý spoj. Nevýhodou 
této metody je omezení spojování pouze stejných materiálů z důvodů tepelné roztažnosti 
materiálů. Další velkou nevýhodou tohoto spojení je nemožnost realizace povrchové 
montáže v prostoru mezi modulem a DPS. Návrh tohoto spojení je uveden na obrázku 
2.12 
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Obrázek 2.12 Návrh spojení modulu s DPS přes kontaktní plošky [5] 

 
Metalizované kontaktní plošky (obrázek 2.13) se nejčastěji vyrábí :  

 
- Nikl a ocel, kde 42 % slitiny tvoří nikl. Vyznačují se vyšší tuhostí a  mechanickou 
odolností.   
 
- Měď a nikl, 98% tvoří měď a 2% nikl. Vyznačují se lepším odvodem  
tepla a nejsou magnetické. Díky tomu, že je měď měkčí  v nich dochází k menšímu 
pnutí a tedy namáhání pájeného spoje v důsledku rozdílného koeficientu tepelné 
roztažnosti DPS a modulu. Vývody jsou metalizovány vrstvičkou pájky případně cínu, 
bránící rozpouštění materiálu kontaktu v pájce. 

 
Obrázek 2.13 Metalizovaná ploška  

Spojení přes hranu SMVPH  
 

SMVPH (Special Modified Via Plated Hole) je způsob vytvoření vodivého 
prokovu na hraně desky. Je vytvořen vyfrézováním definovaného otvoru v hraně desky, 
který je následně pokoven viz. Obrázek 2.14. SMVPH se vytvoří ve hraně destičky 
modulu a montáž se provádí vložením přímo na DPS pomocí pájecí pasty a přetavením. 
Nevýhodou tohoto spojení je stejně jak u předešlého možnost spojovat jen stejné 
materiály z důvodu termomechanického pnutí, nemožnost montáže v prostoru mezi 
deskou a modulem a navíc omezení vytváření vodivé cesty na spodní straně modulu a 
části DPS na které modul leží .  
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Obrázek 2.14 Detail provedení vodivého spojení na hraně (SMVPH) [5] 

Drátové propojení 
 

Obrázek 2.15 znázorňuje možný způsob spojení DPS a modulu pomocí drátku. 
Nevýhodou této metody je malá rychlost kontaktování. V případě montáže paralelně 
(nad sebe) by muselo být navíc řešeno upevnění modulu nad DPS. Montáž lze provést 
termokompresí nebo termosonicky. 

 
Obrázek 2.15 Spojení DPS a modulu pomocí drátku 

 

2.4 Propojení modulu a DPS pomocí SMD součástek 
 

Tento způsob propojení nabízí jednoduché a levné spojení elektronického modulu 
s DPS, případně více modulů paralelně. Nebyl však zatím ještě úspěšně realizován ani 
odzkoušen. Je tedy nutné provést testy spolehlivosti tohoto spojení a stanovit jaké a zda 
vůbec lze použít součástky  pro spojování modulů s různým koeficientem tepelné 
roztažnosti. 

Popis spojení 
 

Pro montáž se využívají standardně vyráběné SMD součástky (nejvhodnější 
rezistory a kapacitory). Díky tomuto lze využít pro montáž standardně používané 
osazovací automaty. Což sníží výrobní náklady o pořízení a údržbu zařízení určeného pro 
kontaktování. 
 

Hlavní výhodou je snížení termomechanického pnutí, díky vymezení požadované 
vzdálenosti mezi DPS a modulem výškou kontaktů SMD součástek, čímž lze spojovat 
materiály s rozdílným koeficientem teplotní roztažnosti TCE, např. FR4 a keramiku.  
 

Další výhodou je minimální doba montáže SMD součástek určených k propojení. 
Jelikož není potřeba další montážní stanoviště určené speciálně pro montáž spojovacích 
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kontaktů. Díky tomuto jsou nižší výrobní náklady a tím, že ubude jedno montážní 
stanoviště ve výrobním procesu, se sníží i chybovost při montáži. 

 
Díky vzniklému prostoru mezi DPS a modulem lze moduly osazovat oboustranně, 

respektive osazovat DPS i v části, kterou zakryje modul (pod modulem). Nevýhodou 
tohoto spojení je omezení výšky montovaných součástek, kdy tyto nesmějí být vyšší nebo 
stejně vysoké jako součástky využité pro spojení DPS s modulem. 
 

Spojení modulu se substrátem se realizuje přes metalizované kontaktní plošky 
SMD součástek. Spojení modulu s DPS kontaktními ploškami. Vodivé spojení se realizuje 
pomocí měkké pájky olovnaté i bezolovnaté. 
 

Pro spojení DPS s modulem lze využít dva způsoby montáže znázorněné na 
obrázku 2.16. V prvním případě je vodivé spojení realizováno přes oba kontakty SMD 
součástky. Součástka tedy slouží výhradně jako spoj. Druhý způsob realizace spojení 
využívá jen jeden kontakt SMD součástky, díky tomu lze využít i původní funkci 
součástky. Samozřejmostí je možnost způsoby kombinovat. Touto metodou lze realizovat 
i montáž modulů ve více vrstvách. Toto řešení je předmětem přihlášky užitného vzoru  
PUV 2008-20682 - Elektronická sestava desek PCB. 
 

 

 
Obrázek 2.16 Spojení modulu s DPS přes kontakty SMD součástek 

 
 

1 – DPS 
2 – modul 
3 – druhý modul 
4 – SMD součástka využitá jako spoj i  její vlastní funkce 
5 – SMD součástka využitá jako spoj DPS a modulu 
 

 
Při realizaci plošného spoje na vrchní straně destičky modulu lze vodivé spojení na 

dolní stranu destičky realizovat pomocí prokoveného otvoru vytvořeného laserem 
případně vrtáním nebo přes hranu destičky  tzv. SMVPH spojením popsaném v kapitole 
výše.  
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3 Praktická část 
 

Realizace elektronického modulu Inteligentního spímače připojeného k základní 
DPS přes kontaktní plošky SMD součástek (viz kapitola 2.4) a odzkoušení montáže 
modulu automatem. Pro realizaci modulu bylo vybráno již odzkoušené zapojení 
inteligentního spínače. 
 

3.1 Popis Inteligentního spínače[11] 
 

Spínač, využívající mikrokontrolér PIC 10F200, byl původně navržen pro ovládání 
vakuové pinzety VACPIN04. 

 
Funkce: 

 
 Inteligentní spínač může ovládat pomocí vestavěného mikrospínače a externích 

vstupů různé druhy signálů. Indikaci stavu „Zapnuto“ a „Vypnuto“ je realizována pomocí 
dvoubarevné LED diody. V případě vypnutí svítí zelená, pokud jsou výstupy ve stavu 
zapnuto, svítí současně zelená a červená. Všechny vstupy jsou ošetřeny proti zákmitům. 
Spínač je vybaven funkcí „Auto Off“. Pokud je některý ze vstupů vč. mikrospínače 
v klidu bez signálu, všechny vstupy se uvedou po definované době do stavu „Vypnuto“. 
Tato funkce lze vhodnou kombinaci propojek zrušit. 
 
Vstupy a výstupy: 
 
- mikrospínač přímo na modulu 
- IN1 ….. připojení jednopólového spinače 
- IN2 ….. připojení indukčního spínače  
- OVL…. výstup pro optočlen 
- AR .….. externí indikace červená 
- AG …... externí indikace zelená 
- +5V ….. napájení 
- GND…..zem 
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3.2  Schéma zapojení Inteligentního spínače[11] 
 

Oproti původnímu návrhu, byly kontaktní plošky pro připojení vstupů a výstupů ( 
+5V, GND, IN1, IN2, DATA, CLK, AG, AR, UPP, OVL) nahrazeny nulovými rezistory, 
jejichž kontaktní plošky realizují propojení modulu se základní DPS. JP1 a JP2 jsou 
určeny pro vývody na základní DPS.Schéma zapojení je uvedeno na obrázku 3.1, seznam 
použitých součástek je uveden v tabulce 3.1 

 

 
Obrázek 3.1 Schéma zapojení Inteligentního spínače 
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Název 
součástky 

ve 
schématu 

Hodnota Typ pouzdra 

+5V 0R R0805 

AG 0R R0806 

AR 0R R0807 

CLK 0R R0808 

DATA 0R R0809 

IN1 0R R0810 

IN2 0R R0811 

OVL 0R R0812 

UPP 0R R0813 

GND 0R R0814 

LED1,2   SOT23A 

JP1   1X05 

JP2   1X05 

U$1        SOT23-6   

U$2        P-B1725/SMD 

R1 3k9 R0805 

R2 0R R0806 

R3 330 R0807 

R5 330 R0808 

R6  330 R0809 

R7 330 R0810 

R8 0R R0811 

R9 3k9 R0812 

Tabulka 3.1 Seznam použitých součástek 

3.3  Návrh plošného spoje inteligentního spínače a základní 
DPS 

 
Pro návrh plošného spoje byl využit návrhový systém Eagle. Z ekonomických 

důvodů byl plošný spoj navržen tak, aby bylo možné vyrobit modul i základní DPS 
pomocí jedné předlohy. Tedy tak, aby odříznutím přebytečných částí DPS zbyl modul.Pro 
osazení automatem byly v modulu navrženy prokovené otvory (čtvercové), které slouží 
pro připevnění plíšku, zajišťujícího možnost uchycení modulu osazovací hlavou 
automatu. Prokovené díry byly navrženy s průměry 0,4 mm a 1 mm. Šířka vodivé cesty 
byla zvolena 0,254 mm. Návrh plošného spoje modulu je uveden na obrázku 3.2 (vrchní 
strana) a na obrázku 3.3 (dolní strana). Návrh plošného spoje základní DPS je uveden na 
obrázku 3.4 (dolní strana) a na obrázku 3.5 (vrchní strana). Osazovací výkres je uveden na 
obrázku 3.6. Výroba DPS byla zadána firmě APAMA SYSTEMS. Při návrhu plošného 
spoje bylo počítáno i s realizací propojení modulu s DPS přes hranu modulu ( Spojení 
přes hranu SMVPH kapitola 2.3.2), proto byly ve schématu u prokovené díry přidány 
vodivé plochy viz. ploška označená číslem 1 v obrázku 3.3 pro zajištění lepšího kontaktu. 
Při pokusu vyrobit modul s tímto propojením bylo zjištěno, že prokovené otvory byly 
navrženy s malým průměrem a realizace by byla velmi problematická. Z tohoto důvodu 
bylo od tohoto propojení odstoupeno a moduly byly realizovány pouze s propojením přes 
SMD součástky. 
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 Horní strana modulu 

 
Obrázek 3.2 Navržený plošný spoj modulu - dolní strana 

Dolní strana modulu  

 
Obrázek 3.3 Navržený plošný spoj modulu- horní strana  
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Dolní strana základní DPS  

 
Obrázek 3.4 Navržený plošný spoj základní DPS - dolní strana 

 
Horní strana základní DPS 
 

Značky tvaru ležícího L na DPS vyznačují okraje modulu. 
 

 
Obrázek 3.5 Navržený plošný spoj základní DPS - vrchní strana 
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Osazovací výkres 
 

 
Obrázek 3.6 Osazovací výkres 

 

3.4 Použité materiály pro DPS 
 
Substrát………….… Umatex  FR4 o síle 1,5 mm, oboustranné plátování Cu o síle 18 µm 
Nepájivá maska...…..dvousložková, světlocitlivá, zelená 
Povrchová úprava…..pasivace MecSeal (organická pasivace) 
 

3.5 Výroba modulu 
 

Firma APAMA System s.r.o. dodává nejmenší rozměr DPS formátu A5, Při 
rozměrech základní destičky 26x40 mm bylo možno na A5 realizovat 28 DPS oddělených 
od sebe drážkováním. Po dodání byly destičky rozděleny na moduly a základní destičky. 
Z modulů byly odříznuty přebytečné okraje DPS a hrany zarovnány. Na obrázcích 3.7 a 
3.8 je uveden neosazený modul (horní a dolní strana modulu). Na obrázcích 3.9 a 3.10 je 
uvedena horní a dolní strana základní DPS.  
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Obrázek 3.7 Neosazený modul (horní strana) 
 

 
Obrázek 3.8 Neosazený modul (dolní strana) 
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Obrázek 3.9 Neosazená základní DPS (horní strana) 

 
 

 

 
Obrázek 3.10 Neosazená základní DPS (dolní strana) 

 
 
 

3.5.1  Osazení modulu 
Osazování bylo provedeno poloautomatem ve spolupráci s firmou SMT Plus.  

Pro vodivé spojení byla zvolena bezolovnatá SAC 305 pasta nanášená dispenzerem. 
Osazení modulu bylo rozděleno do dvou fází. V první fázi byly osazeny SMD součástky 
realizující vodivé spojení se základní DPS. Pro vodivé spojení byly využity rezistory a 
kondenzátory 0805. Kontakty realizované rezistory zobrazuje obrázek 3.11, kontakty 
realizované kondenzátory zobrazuje obrázek 3.12. 
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Obrázek 3.11 Kontakty modulu realizovány rezistory 

 
 

 
Obrázek 3.12 Kontakty modulu realizovány kondenzátory 

 
 

Pájení proběhlo přetavením v peci. Po prvním cyklu (vytvoření kontaktů) se však 
ukázalo, že vysoká teplota měla negativní vliv na povrchovou úpravu, což mělo za 
následek špatnou pájitelnost povrchu pro další pájecí proces. Z tohoto důvodu byly další 
moduly před osazením pocínovány. 
 

Ve druhé fázi osazování se osadily součástky pro vlastní činnost modulu na horní 
straně modulu. Po osazení bylo zjištěno, že ve schématu použitá LED dvojdioda 
v pouzdře SOT23 sloužící pro indikaci, je vyrobena se společnou anodou, kdežto 
v modulu je potřebná dioda se společnou katodou. Pro ověření funkčnosti modulu byly 
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improvizovaně na modul napájeny dvě normální LED diody. Pájení proběhlo opět 
přetavením. Osazená horní strana modulu je uvedena na obrázku 3.13. 
 

 
Obrázek 3.13 Osazená horní strana modulu 

 

3.5.2  Montáž modulu na základní DPS 
 

Na kontaktní plošky základní DPS byla nanesena dispenzerem pasta, poté byl na 
DPS položen modul. Z důvodu předpokladu problémů s výsledkem pájení při pájení 
přetavením, bylo zvoleno pro montáž modulu pájení v parách. Pohled shora na osazený 
modul je uveden na obrázku 3.14. Pohled na osazený modul z boku s rezistorovými 
kontakty je uveden na obrázku 3.15 a s kondenzátorovými na obrázku 3.16. Na obrázcích 
3.17 a 3.18 jsou uvedeny detaily zapájeného rezistorového a kondenzátorového kontaktu. 
Z uvedených detailů je patrné, že zapájení proběhlo v pořádku a spojení je dobré. 
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Obrázek 3.14 Modul osazený na základní DPS - pohled shora 

 
 

 
Obrázek 3.15 Osazený modul na DPS - kontakty tvořeny rezistory 

 

 
Obrázek 3.16 Osazený modul na DPS - kontakty tvořeny kondenzátory 
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Obrázek 3.17 Detail zapájeného rezistorového kontaktu 

 

 
Obrázek 3.18 Detail zapájeného kondenzátorového kontaktu 

 
 

3.5.3  Osazování modulu na DPS automatem 
 

Osazování modulu automatem bylo vyzkoušeno osazovacím automatem 
SAMSUNG CP45V s optickým zaměřováním. Pro vyzkoušení osazování modulu na DPS 
automatem bylo nutné vytvořit na modulu plochu, za kterou by automat dokázal modul 
zvednout. Proto byl navržen a  vytvořen plíšek, který byl osazen na modul. Materiál 
plíšku je ze slitiny fosfor-bronz. Vyroben byl vyleptáním. Rozměry a tvar plíšku jsou 
uvedeny na obrázku 3.19. Vyleptaný plíšek je uveden na obrázku 3.20, osazený plíšek 
v modulu je uveden na obrázku 3.21. 
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Obrázek 3.19 Rozměry plíšku 

 

 
Obrázek 3.20 Vyleptaný plíšek 
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Obrázek 3.21 Osazený plíšek v modulu 

 
Při pokusu osazovat modul automatem vznikly dva problémy. První spočívá 

v neumístění plíšku přesně doprostřed modulu, což vytváří problém s uchycením hlavou 
automatu, protože lze uchopit modul pouze na střed. Druhý problém vznikl při 
zaměřování modulu, kdy byl předpoklad, že zaměření bude prováděno na kontakty 
realizovanými SMD součástkami. Pokusem bylo zjištěno, že zaměřit modul na tyto 
součástky je velký problém, kvůli jejich barvě a rozměrům je to prakticky nemožné, navíc 
při každé změně druhu kontaktových součástek by se muselo pracné zaměření opakovat, 
přičemž úspěšnost osazování nelze zaručit. 

3.6 Návrhy pro odstranění problémů zjištěných při sestavování 
a montáži modulu 

 
 

• Povrchová úprava DPS 
Organická pasivace se ukázala jako nevhodná pro vícenásobný pájecí cyklus. 
Proto je nutné použití bezolovnatého HAL místo pasivace MecSeal. 

 
 
• LED dioda 

V původním návrhu spínače (obrázek 3.1) je použita dvoubarevná LED dioda  
L-ME351R-G  realizovaná v pouzdře SOT23 se společnou anodou, spínač ale 
potřebuje LED diodu se společnou katodou. Proto je potřeba místo této diody 
použít diodu KM-23ESGW od výrobce Kingbright. [12] 
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• Osazování automatem 
Pro možnost osazování automatem je potřeba upravit plošný spoj modulu tak, 
aby byl plíšek umístěn přesně ve středu modulu, aby jej bylo možné uchytit a 
vytvořit zaměřovací plošky, pro navádění automatu při osazování. Tohoto bylo 
dosaženo zvětšením šířky plíšku ze 7,62 mm na 9,42 mm, tedy zvětšením 
rozteče prokovených čtvercových otvorů. Dále byly přidány zaměřovací plošky. 
Nakonec byly odstraněny pomocné plošky pro SMVPH. Uvedené změny jsou 
zobrazeny v návrhu opraveného plošného spoje na obrázku 3.22. 

 

 
Obrázek 3.22 Opravený plošný spoj modulu a základní DPS 
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4 Závěr 
 

Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky montáže mikroelektronických 
modulů. V práci byly stručně popsány základní materiály pro nosné substráty desek plošných 
spojů a mikroelektronických modulů dělící se na organické a anorganické. Následně bylo 
popsáno termomechanické namáhání, které způsobuje v problematice montáže 
mikroelektronických modulů zásadní problém spočívající v destrukci modulů vlivem tepla. 
Dále byly popsány současné metody montáže modulů, kde byly vyzdviženy především 
produkty firmy Autosplice, která vytvořila zajímavé řešení montáže. Nejzajímavějším 
produktem je tzv. Kuličkový pin (Solderball pin), který byl několikrát ohodnocen v rámci 
konferencí o SMT technologii. Závěr teoretické části byl věnován novému spojení modulu 
s DPS, které využívá kontaktních plošek SMD součástek.  

 
Úkolem praktické části byla realizace mikroelektronického modulu inteligentního 

spínače, vyvinutého ve firmě SMT plus. Je nutné vyzkoušení montáže modulu pomocí výše 
popsaného spojení přes kontaktní plošky SMD součástek a odzkoušení možnosti osazovat 
moduly automatem. Záměrem bylo také vyzkoušet realizaci pomocí SMVPH propojení, 
avšak později bylo zjištěno, že kvůli velmi malým průměrům prokovených děr určených pro 
toto spojení by byla realizace problematická a proto od tohoto bylo upuštěno. 

Pro povrchovou úpravu modulu a DPS byla zvolena organická pasivace MecSeal, 
výrobce uvádí jako její hlavní výhody hladký povrch a bezproblémovou pájitelnost, ovšem po 
první fázi osazování modulu, kdy byly osazeny SMD pro kontakty bylo zjištěno, že se 
povrch, ošetřený pasivací MecSeal, stal nepájitelný. Z toho důvodu byly další moduly před 
osazováním pocínovány. Dále bylo zjištěno, že dvoubarevná LED dioda L-ME351R-G 
použita pro indikaci, se bohužel vyrábí se společnou anodou, ale v modulu je zapotřebí diody 
se společnou katodou, proto byl improvizovaně modul osazen dvěma normálními SMD LED 
diodami a poté úspěšně ověřena funkčnost modulu. Následně bylo vyzkoušeno osazování 
modulu automatem. Při tomto testu bylo zjištěno, že zaměřování automatu na osazené SMD 
součástky realizující kontakty modulu je velmi problematické a navíc vlivem různých barev 
povrchů SMD součástek by se musel nastavit automat vždy znovu a pravděpodobně by 
nebylo možné zaručit úspěšnost osazování. Proto bude nutné moduly vybavit zaměřovacími 
ploškami. Dalším problémem osazování bylo špatné navržení umístění plíšku využívaného 
pro uchycení modulu hlavou automatu. Řešení těchto problémů bylo navrženo v kapitole 3.6. 

 
I přes řadu problémů z práce vyplívá, že montáž modulu přes kontakty SMD 

součástek lze úspěšně realizovat.  
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5 Seznam použitých zkratek 
 

DPS  – deska plošného spoje 
PCB  –  Printed Circuit Board (deska plošného spoje) 
TCE  – Thermal Coefficient of Expansion - koeficient tepelné roztažnosti 
FR2   – nehořlavý materiál typ 2 
FR3  – nehořlavý materiál typ 3 
FR4  – nehořlavý materiál typ 4 
FR5  – nehořlavý materiál typ 5 
FR6  – nehořlavý materiál typ 6 
Al 2O3  – oxid hlinitý 
BeO  – oxid berylnatý 
LTCC – Low Temperature Cofired Ceramic - vícevrstvý keramický substrát 
AIN  – Aluminium-nitrid 
µ   – Poissonovo číslo 
ppm  – part per milion - části z milionu  
K  – stupeň Kelvina 
GPa  – giga Pascal - jednotka modulu pružnosti 

ε∆   – změna rozměrů 
σ∆   – rozdíl tenzorů napětí 

h   – výška pájeného spoje 
r   – vzdálenost spoje od středu 
∆TI  – změna teploty vrstvy I. 
∆TII  – změna teploty vrstvy II. 
Α  – koeficient délkové roztažnosti TCE  
F   – konstanta závislá na rozměrech (1-1,5) 
E   – Youngův modul pružnosti 
SnPb  – slitina cín - olovo 
SAC  – slitina cín - stříbro - měď 
SMVPH  – Special Modified Via Plated Hole - prokovená drážka na hraně 
SMD  – Sourface Mount Device - označení součástky pro povrchovou montáž 
SMT – Sourface Mount Technology - označení technologie povrchové 
                              montáže 
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