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2. Circuite imprimate
(continuare)

2.2 Tehnologii de fabricație
1. substractivă;
2. aditivă.

Tehnologia substractivă

Tehnologia aditivă

Tehnologia substractivă
Tehnologia substractivă este cel mai mult utilizată pentru
fabricaţia PCB standard pe substrat rigid. Este bazată
pe procesul de corodare (etching) şi pe articolul numit
gaură metalizată (plated through hole - PTH).

Tehnologia plăcilor de circuit imprimat
simplu strat (simplă față)
• single-layer PCB, cu găuri nemetalizate (non-plated through holes)

Două metode principale:
Fabricarea pe baza
imaginii pozitive
1. Tăiere
2. Găurire, frezare
3. Periere
4. Pregătire suprafaţă
5. Transferul imaginii pozitive
(serigrafie, foto, offset)

Fabricarea pe baza
imaginii negative
1. Tăiere
2. Găurire, frezare
3. Periere
4. Pregătire suprafaţă
5. Transferul imaginii negative
(serigrafie, foto, offset)

6. Corodare (Etching)
7. Decontaminare (etching +
decontamination agents )
8. Îndepărtarea cernelei de
protecţie sau a fotorezistului
spălare
9. Depunere Solder-mask, silkmask

6. Depunere galvanică a unui strat
metalic sau aliaj rezistent la
corodare (Ag, Au, Zn-Pb, Sn-Pb)
7. Îndepărtarea cernelei de
protecţie sau a fotorezistului, spălare
8. Corodare
9. Decontaminare
10. Depunere Solder-mask, silk-mask

OBS. La fabricarea pe baza imaginii negative rolul de mascare la
corodare revine unui strat metalic (depunere), nu fotorezistului.

Exemplu: Flux tehnologic la fabricarea 1L-PCB (en.)
1. Film preparation
2. Drill file preparation
3. Cutting
4. Drilling
5. Optional milling into board area
6. Control
7. Circuit image transfer (based
on ink or photo-resist)
8. Control
9. Etching
10. Stripping ink or photo-resist
11. Control
12. Solder–mask (ink/photo)

13. Control
14. Selective gold plating &
testing of Au deposition
15. Thermal Sn-Pb deposition
16. Silk–mask (ink/photo)
17. Control
18. Cutting boards to final
dimensions
19. Final control
20. Numbering, packing

Tehnologia circuitelor imprimate simplu strat
Material de bază: substrat dielectric acoperit cu folie de cupru
Cupru
Mască pozitivă
(fotorezist, screen printing)

Mască negativă
(fotorezist, screen printing)

Fotorezist
Mască pozitivă metalică (Sn, Sn/Pb…)
Corodare

Îndepărtare mască
Subcorodare(Undercutting)

Corodare

Efectul de
“ciupercă”

[Îndepărtare mască metal („orange effect”)]

Soldermask

traseu

pad

Pentru a îmbunătăţi solderabilitatea:

•hot air solder leveling (acoperire cu eutectic Sn-Pb sau
SAC);
• electroless Ni + immersion Au;
• immersion Sn;
• immersion Ag;
• depuneri de pelicule organice (OSP).

Tehnologia circuitelor imprimate dublu strat
• double-layer PCB, cu găuri metalizate (plated through holes)

De ce găuri metalizate?
•
•
•
•

Asigurarea unui contact electric între straturi;
Lipire de calitate a componentelor electronice;
Fixare foarte bună a terminalelor;
Funcţionare cu performanţe superioare a PCB, pe baza
numărului mai mare de staturi (planuri de masă,
decuplări).

Flux tehnologic la fabricarea 2L-PCB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tăierea laminatului PCB 2L;
Găurire şi curăţarea găurilor;
Acoperire globală a suprafeţelor şi găurilor cu catalizator;
Depunerea chimică cupru;
Transferul imaginii circuitului pe baza filmelor de fabricaţie
(cerneală serigrafică, procedeu foto);
Depunere electro-chimică cupru pentru mărirea grosimii cuprului
(depus chimic);
Depunere electro-chimică a stratului de protecţie (Sn-Pb, Zn-Pb,
etc.);
Îndepărtarea cernelii sau a foto-rezistului;
Corodare;
Îndepărtarea stratului de protecţie;
Găurire (găuri ne-metalizate) şi frezare arii (decupaje);
Aplicare mască de lipire (solder-mask), mască de inscripţionare
(silk-mask).

Laminat dublu strat
Găurire
Activare; Depunere
chimică Cu
Aplicare fotorezist

Depunere galvanică strat
rezistent la corodare (SnPb, Sn, Ag, Au)
Îndepărtare fotorezist
Corodare Cu

Developare fotorezist

Îndepărtare strat protector
corodare

Depunere galvanică Cu
(îngroşare)

Imprimare mască lipire
(solder mask)
Acoperire protecţie finală
(Sn, OSP, Au-Ni)

Solder Mask (solder stop mask, solder resist) – rol
primar și rol secundar
Majoritatea circuitelor imprimate sunt acoperite cu mască de lipire (Solder
Mask), care reprezintă un strat polimeric cu aspect lucios (de lac), aplicat în
mod uzual pe suprafața PCB pentru prevenirea, prin mascare, a “punţilor
de lipire” (solder bridges) ce pot apărea între pastile/arii de cupru apropiate
în etapa de lipire a componentelor electronice pe linia de asamblare și pentru
protecție a structurilor conductoare împotriva oxidării.
Masca de lipire se prezintă, după asamblare, ca o excelentă protecție
electrică, mecanică și climatică.

Panelizare PCB (în ETTI/CETTI), înainte de fabricație

Panel PCB fabricat, cu solder mask depus în procesul
de fabricație

3. Tehnici și tehnologii de
fabricație a modulelor
electronice
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3.1 Tehnici speciale de realizare a
interconectărilor în electronică
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cablaje cu fire;
Wire-wrapping;
Multi-wire;
3D-MID;
Press-fit;
Occam.
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3.1.1 Tehnologii de cablare cu fire (cablaje cu fire)
În primele aparate electronice de la începutul secolului al XX-lea, până la
generalizarea utiliării PCB (aprox. 1950), componentele se fixau pe un
suport (şasiu), izolant sau metalic, cu cleme, şuruburi, piuliţe etc. Legăturile
dintre terminale se executau cu fire izolate sau neizolate; unele componente
se montau direct între terminalele unor socluri sau unor alte componente cu
dimensiuni mai mari. Datorită dezavantajelor evidente, acest procedeu nu
mai este folosit în producţia electronică.

Un progres s-a înregistrat prin folosirea plăcilor şi regletelor din materiale
izolante (textolit, pertinax, ceramică) pe care se montează (prin încastrare
sau capsare) cose, cleme metalice sau capse folosite pentru contacte
electrice. Componentele se montează prin lipirea terminalelor pe contacte,
iar conexiunile se realizează direct între terminale sau cu conductoare
electrice. Montajele astfel realizate sunt ceva mai ordonate, au răcirea bună,
o bună rezistenţă mecanică şi fiabilitate crescută. Din aceste motive,
procedeul mai este şi azi folosit în unele circuite care lucrează la tensiuni
mari şi/sau necesită răcire bună.

Reglete izolante cu cose, capse şi cleme de
contact şi un montaj real pe reglete cu cleme

Tehnologii de cablare cu fire (cablaje cu fire)
Conductoare filare

Conductoarele electrice pentru interconectări pot fi: filare (cabluri)
sau imprimate.
În prezent, aproape toate conductoarele electrice se realizează din
cupru electrotehnic cu mare puritate (peste 99,5%). De regulă, după
tragerea în fire se procedează la o recoacere care face metalul ductil
(moale) şi îi reduce rezistivitatea (ρ ≈ 1,72·10-8 Ωm). Pentru unele
utilizări (de ex. pentru wrapping) se foloseşte cupru tras la rece (fără
recoacere), mai elastic, cu rezistivitate ceva mai mare (ρ ≈ 1,78·10-8
Ωm).
Conductoare din alte metale (Au, Ag, ...) se folosesc în circuite
integrate, foarte rar fiind găsite în alte aplicaţii. În schimb,
conductoarele din cupru sunt adesea metalizate suplimentar, prin
acoperire cu o peliculă din metal greu oxidabil (Ag, Au, ...) sau din
aliaje metalice (SnPb, SnAgCu sau altele pe bază de Sn).

Conductoare și inductoare

Conductor emailat – forme de livrare
Inductor (bobină) toroidal(ă) cu
conductor din cupru emailat

Inductor (bobină)
cilindric(ă) cu conductor
din cupru emailat
Înfăşurări ale unui transformator
cu conductor din cupru emailat

Tipuri de conductoare filare
Cablurile masive, izolate sau neizolate, metalizate (stanate, argintate)
sau nu, sunt din cupru recopt (moale, rezistivitate mică) sau tras la
rece (mai elastic, cu rezistivitate ceva mai mare). Conductoarele
masive au flexibilitate redusă şi nu suportă îndoiri sau răsuciri repetate.
Cablurile liţate, sunt formate din mai multe fire (3 ...15 fire, cu
Φ=0,1...0,5mm) strânse în mănunchi şi uşor torsadate. De regulă sunt
izolate (în trecut cu bumbac, iar în prezent numai cu material plastic) şi
pot fi cu un mănunchi sau mai multe, metalizate sau nu. Aceste
conductoare au flexibilitate mai bună şi sunt folosite pentru conectarea
pieselor mobile.
Cablurile bifilare, trifilare sau multifilare, constau din mai multe
conductoare, de regulă liţate, puse în paralel şi izolate în ansamblu sau
cu izolaţiile lipite, formând cabluri rotunde sau tip panglică.

Tipuri de izolaţie

Izolaţia cablurilor filare se realizează cu peliculă de email, cu ţesătură
impregnată (sau nu) și cu materiale plastice.
Cablurile izolate cu email (pelicule de 8 – 50μm) se folosesc pentru
bobinajele transformatoarelor şi maşinilor electrice, ale bobinelor releelor
etc.; câteva dintre cele mai utilizate emailuri şi unele proprietăţi sunt date
în tabelul următor.
Tip email
Polivinilacetalic

Poliuretanic

Poliesteric

Proprietăţi

Utilizări

Observaţii

Bune însuşiri electrice
până la 100 – 120°C.
Bună rezistenţă
mecanică şi la solvenţi.
Bună elasticitate.

Conductoare de
bobinaj pentru
maşini electrice,
inductoare (bobine)
etc.

Circa 50% din
producţia de
conductoare
emailate

Însuşiri electrice bune şi
la frecvenţe mari. Bună
rezistenţă la solvenţi şi
umezeală. Se pot folosi
până la ≈120°C.

Inductoare de RF,
motoare mici,
inductoare (bobine)
pentru relee

Lipire posibilă fără
îndepărtarea
prealabilă a
emailului

Însuşiri electrice,
mecanice şi termice
bune. Este atacat de unii
solvenţi

Inductoare (bobine),
relee, motoare de
calitate

Rezistă până la
155ºC.

3.1.2 Metode de interconectare alternative față de
lipire (wire-wrap/wrapping)
Procedeul de cablare cu fire fără
lipire, aplicat pe scară largă în jurul
anilor 1965-1970 şi utilizat şi în
prezent, este numit wire-wrap
(wrapping).
Procedeul foloseste pini încastraţi
într-un suport izolant pe care se
înfăşoară strâns conductorul de
interconectare.
Pinii sunt din metal elastic (bronz fosforos, alamă,
oţel), fiind acoperiţi cu Au, Ag sau Sn, prezentând
secţiune pătrată și cu muchii tăioase. Conductorul
care se înfăşoară pe pini este din cupru tras la rece
(pentru elasticitate) argintat sau stanat (mai puţin
recomandabil). Izolaţia este din teflon (PTFE),
Kynar (PVDF), PVC sau Nylon, cu grosime mică
(0,15 – 0,3mm).

Conductorul este înfăşurat
foarte strâns pe pin, cu o
unealtă specială. Muchiile
crestează puţin conductorul
iar pinul este puţin torsadat.
Astfel, apar forţe elastice
care asigură un contact
foarte bun şi fiabil (mult mai
fiabil decât contactul prin
lipire!).
Pentru a nu se rupe cuprul la
vibraţii, se execută şi 0,5 ...
1,5 ture cu conductor izolat.

Pe un pin se pot conecta mai multe
conductoare/fire, funcţie de lungimea
acestuia şi grosimea firului. Pinii au
latura
de
0,5…1mm,
lungimea
15...25mm şi sunt plasaţi în nodurile unei
rețele cu pasul 2,54 ... 5,08mm
(0,1...0,2inch) – o densitate foarte bună
de contacte pe cm2.

• Calculatoare performante la timpul lor (anii 1970 - 1980)

precum PDP8 (SUA) şi Felix C256 (România) au avut placa de
bază (motherboard) și plăcile fund de sertar (backpanel)
realizate prin wrapping. Calculatorul NASA, utilizat în
misiunile Apollo care au ajuns pe Lună, a fost de asemenea
realizat prin wrapping!
• Conform Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_wrap
acest mod de a realiza conexiunile, după impunerea tehnologiei
SMT, nu a mai avut aplicaţii industriale notabile. Metoda wirewrap mai este azi utilizată la realizarea prototipurilor, dar tinde
să fie înlocuită de plăcile breadboard (cu interconectări relativ
slabe și instabile) şi de circuitele imprimate standard, al căror
preţ a scăzut semnificativ.

Plăci pentru prototipuri prin wire-wrap (tip Augat)

3.1.3 PCB multifilar (Multiwire PCB)

• PCB multifilar: combină tehnologia PCB cu cea de cablare convenţională
(cu conductoare clasice). Găurile de trecere metalizate sunt realizate după
lipirea firelor electrice izolate. Tehnologia a fost utilizată în special în
perioada 1980 – 1990.

Plăcile de interconectare multifilare (multiwire PCB) combină structuri dublu
strat sau structuri multistrat cu cabluri izolate încorporate într-un strat de
prepreg (ţesătură preimpregnată) laminat pe una din suprafeţele exterioare
ale plăcii. Diametrele firelor sunt de obicei în intervalul de 80 - 100 µm,
având aceeaşi capacitate de încărcare în curent cu cea a traseelor de circuit
imprimat cu grosimea de 35 µm şi late de 0,15 - 0,25 mm.
Conductoarele sunt poziţionate înainte de întărirea stratul de prepreg şi de
realizarea găurilor. Deoarece sunt folosite conductoare izolate, se pot realiza
cu uşurinţă intersectări de trasee (crossover).

Exemple de structuri
Multi-wire de la firma
Wirelaid

În cazul în care un conductor/fir se termină într-o gaură sau traversează o
zonă cu găuri, acesta va fi tăiat în timpul operaţiei de găurire, oferind o
suprafaţă de contact pentru interconectare prin viitoarea gaură metalizată.
În acest fel pot fi fabricate plăci cu înaltă densitate de interconectare,
având o flexibilitate mare în proiectare.
Avantajele structurilor multiwire PCB sunt:
- pot fi utilizate la plăcile cu densitate mare de componente;
- numărul de găuri de trecere poate fi redus.

a) layout-ul firelor

b) PCB multifilar real

3.1.4 3D MID (Molded Interconnection Device)
Interconectarea se realizează prin
aplicarea cablajului pe suprafaţa unui
dispozitiv din material plastic.
• Metalizarea plastic:
Depunere chimică de Cu
• Expunere:
inscripționare directă cu laser;
aplicare a unei măști foto 3D.
• Aplicare fotorezist

Cablarea 3D poate înlocui unele
componente mecanice (de
exemplu, butoane, întrerupătoare).

SMD

Plastic rezistent la şocuri,
exemplu: PEI=polieterimidă

Exemplu de modul demonstrativ 3D-MID

Modul demonstrativ 3D-MID pentru
aplicaţii de comandă la ghidonul
unei motociclete

Exemple de circuite 3D MID

Senzor auto Adaptive Cruise Control - ACC
(sursa: Continental)

Limitele actuale ale
rezoluţiei (sursa: LPKF)

3D-MID poate înlocui
circuitele flexibile!

Alte exemple de circuite 3D MID

Etapele tehnologice ale unui circuit 3D-MID

Detalii ale procesului 3D-MID
Activarea cu laser
Activarea materialului termoplastic se face cu un fascicul laser. O reacţie
fizico-chimică creează în materialul plastic germeni (puncte/locuri active)
pentru viitoarea depunere chimică (electro-less).
În plus faţă de activare, laserul formează o suprafaţă rugoasă pe care
stratul de cupru depus ulterior va avea o aderenţă bună.

Suprafaţa după
structurarea cu
laser

Detalii ale procesului 3D-MID
Echiparea cu componente (asamblarea)
Multe materiale plastice care se pot activa cu laser (LCP, PA 6/6M sau
PBT/PET) rezistă la căldură şi pot fi utilizate într-un proces de lipire reflow
compatibil cu procesele SMT standard. Datorită structurii 3D, cu înălţimi şi
orientări diferite ale pastilelor, la aplicarea pastei de lipit, este însă dificil de
utilizat serigrafia, şi astfel trebuie utilizat procesul de dispensare din seringă.
În mod similar, plasarea componentelor trebuie realizată cu echipamente
dedicate, care să permită asamblarea tridimensională.
Variante ale
echipamentului
pentru plantarea
componentelor la
3D-MID
a) cap mobil
translaţie şi rotaţie
pe toate axele,
substrat fix;

a)

b)

b) cap cu o singură
axă de rotaţie,
substrat mobil.

3.1.5 Press-fit
Press-fit este o tehnologie de interconectare utilizată în special pentru
asamblarea conectoarelor de tip connector block și modulelor de putere.
Ea creează simultan conectare electrică și mecanică într-un singur pas
tehnologic. La final, oferă o conexiune electrică (și mecanică) stabilă, fără
utilizarea operației de lipire și fără a tensiona mecanic componentele.
Contactarea se realizează prin forțarea mecanică a pinilor componentei în
găurile plăcii de circuit imprimat (PCB).
Asamblarea conectoarelor prin tehnologia Press-fit se realizează după
popularea/echiparea PCB cu toate celelalte componente (assembling în
engleză) și nu necesită spălare sau curățare suplimentare.
Dezavantajul este că nu se poate utiliza pentru componente SMD.

Tehnologia Press-fit

Detalii ale procesului Press-fit
În faza sa inițială, tehnologia Press-fit a evoluat în anii 1960 din tehnologia
wire-wrapping, care se baza pe pini (terminale) cu secțiune pătrată introduși
forțat în găurile (evident, rotunde) din cadrul PCB.
Contactele realizate astfel, fără lipire, au demonstrat a avea o bună calitate,
respectiv fiabilitate, atât timp cât conexiunea nu a fost supusă unor solicitări
mecanice. Pinii rectangulari/pătrați în secțiune nu sunt adecvați pentru
activitatea de rework deoarece prin rework se distruge metalizarea găurilor
metalizate (PTH - Plated Through Hole).

Interconectări prin
tehnologia Wire-wrapping

Pin rectangular Press-fitted.
Difuzia dintre materiale (cold weld
process) apare la cele 4 colțuri

Detaliu al unei microsecțiuni în
zona contactării (prezentând
deformarea plastică)

Diferențe între pinii Press-fit
Există două tipuri principale de pini Press-fit :
 rigizi (rigid) – utilizați în trecut prin tehnologia Wire-wrapping
 elastici (compliant) – având o zonă elastică press-in:
- cu forță de inserție mare;
- cu forță de inserție mică.
Destructive interference
Rigid
Very High
terminations Insertion
force
Press-Fit
contact
termination
types

One-time connection
Susceptible to vibration failure
Susceptible to temperature cycling failure
Susceptible to oxidation at the interface
Non-repeatable one time connection

High
Insertion
Force
Compliant
terminations

Destructive interference with PTH because of
sharp edges and high stress on the PTH wall
Removes plating finish on contact termination
Repeatable connection

Low Insertion Non-destructive interference with PTH
Force
Maintains plating finish on contact termination
Secure gas-tight connection between surfaces

+
+
+
+

Tipuri de pini Press-fit și caracteristicile lor (în limba engleză, conform specificațiilor oficiale)

Diferențe între pinii Press-fit (cont.)
În cazul pinilor elastici (compliant terminations), pinul se deformează în timpul
inserției, reducând astfel în mod semnificativ solicitarea mecanică a găurii
metalizate din PCB, în comparație cu pinii rigizi, prezentând în mod permanent o
forță normală la suprafața cilindrului găurii și oferind o conexiune electrică (și
mecanică) de bună calitate și fiabilă pe toată durata de funcționare a
modulului/sistemului electronic.

Evidențiere grafică a inserției pinilor elastici (compliant terminations) în PCB

Diferențe între pinii Press-fit (cont.)
Pinii Press-fit elastici (compliant) pot avea diferite tipuri de design. Tipul “eye of the
needle” este cel mai comun tip de pin Press-fit elastic. El prezintă o combinație de
calități ale unei conexiuni de calitate și fiabilitate ridicată:
- forță de inserție relativ redusă, cu impact mic asupra suprafețelor de cupru (ușor de
reparat);
- flexibilitate mare, ce oferă o durabilitate mare (fiabilitate);
- variație mică a forței press-in;
- forțe press-in și forțe press-out similare;
- aplicabilitate în produse ce utilizează diferite materiale de contact.
În figurile de mai jos se poate observa design-ul “eye of the needle” în prezentare
generală, în cadrul unui conector (stânga) și în secțiuni transversale (dreapta).

Modul de putere cu terminale/pini
Press-fit de tip “eye of the needle”

Pin Press-fit de tip “eye of the needle” – secțiuni
transversale

Diferențe între pinii Press-fit (cont.)
Pentru contacte mai fine (gaură metalizată cu peretele subțire), secțiunea
transversală a pinului press-fit trebuie să fie modificată sub forma literei C,
după cum se observă în figura de mai jos. Motivele pentru care s-a ales
această soluție sunt următoarele:
- Datorită grosimii reduse a peretelui, este necesară o grosime mai mare a
corpului metalic al pinului, în vederea asigurării unui contact mecanic și
electric de bună calitate;
- Este necesară o arie de contact mai mare între pin și gaura metalizată
deoarece, pentru pini cu diametru redus, design-ul “eye of the needle” nu este
practic.

Soluție de tip “eye of the needle” modificată, cu secțiune transversală a pinului în forma literei C

Detalii ale procesului de asamblare Press-fit
Materiale și instrumente pentru procesul press-fit:
- placă de circuit imprimat (PCB);
- conector press-fit;
- Instrument/unealtă press-fit cu acționare prin presiune asupra contactelor individuale (fig. a și b)
- Instrument/unealtă de susținere a PCB;
- Echipament press-in (presă) cu capabilitate de distribuire a forței totale necesare
componentei press-fit.
(a)

(b)

Echipament
automat
press-in cu
capabilitate de
distribuire a
forței totale
Instrumente
/unelte
press-fit și
acțiunea lor

Presă
manuală

Unealta de sus transmite forța presei pinilor
individuali, nu izolatorului. Unealta de jos este
proiectată astfel încât forța aplicată să nu
deterioreze alte componente de pe PCB sau
chiar placa de circuit imprimat.

Performanțe ale asamblărilor Press-fit
 Cea mai mare fiabilitate a conectării;
 Nu se generează solicitare termică a PCB și componentelor adiacente;
 Domeniu de temperatură în plaja -40°C - +150°C;
 Rezistență mai bună la șocuri și vibrații mecanice (20g);
 Rezistență de contact redusă, sub 1mΩ;
 Posibilitate de transmite de semnale high-speed (peste 40Gb/s) sau curenți până
la 45A;
 Procesare rapidă.
Tehnologia press-fit prezintă, însă, și unele dezavantaje:
- Scoaterea conectorului - maxim de două ori;
- Echipamente/unelte speciale necesare pentru presare (press-in);
- Echipamente/unelte speciale necesare pentru scoaterea conectorului (press-out);
- Procesele press-in și press-out pot deteriora gaura metalizată în care se inserează
pinul press-fit;
- Prețul conectorului este ceva mai ridicat decât cel al unui conector clasic, cu
terminale care se lipesc.
Unele așchii de aur din metalizarea
găurii, observate în aproape toate
găurile metalizate după scoaterea
pinului press-fit

Press-fit - aplicații
Press-fit a fost prima dată utilizată pe scară largă la sfârșitul anilor ’70 în industria
telecomunicațiilor.
Dezvoltarea tehnologică a permis producătorilor de conectoare să câștige o
experiență semnificativă, astfel încât, după anul 2000, tehnologia a putut fi utilizată și
în aplicații militare și aerospațiale.
Avioanele moderne, cum ar fi Boeing 787 și Airbus A350 utilizează în mod curent
tehnologia Press-fit (și conectoare Press-fit ) în sisteme sofisticate de distribuție a
puterii și de control din cadrul respectivelor aeronave.

Diferite tipuri de
conectoare Press-fit și
amplasarea lor pe PCB

Sursa: https://www.assemblymag.com

Press-fit - aplicații (cont.)

Diferite tipuri de
conectoare Press-fit

Montarea sigură și fiabilă
a unor componente THT
de gabarit mare

Press-fit pentru aplicații de putere

Pinii rigizi (non-compliant) prezintă multiple dezavantaje în comparație cu cei elastici (compliant),
dar unele companii, precum Würth Electronik, au depășit multe din dezavantajele inițiale,
promovând un nou pin solid pentru aplicații de putere, press-fit power assemblies.
Mai nou și mai mai popular, pinul masiv (massive pin) este prezentat în figura din stânga sus. El
este tăiat cu laser dintr-o piesă de cupru și apoi acoperit cu staniu, fiind o soluție de tip one piece.
În timpul presării, gaura din PCB se adaptează pinului. Cealaltă opțiune este pinul flexibil (flexible
pin), care este prelucrat în procesul de fabricație, realizându-se diverse tăieturi și îndoiri pentru a
face acest pin. El se adaptează găurii în timpul presării, acțiune opusă celei din cazul pinului
masiv.

Panou de distribuție din domeniul
auto utilizând componente press-fit

3.1.6 Occam
Este o tehnologie alternativă propusă relativ recent de firma Verdant
Electronics Inc. din SUA.
Este o tehnologie care nu utilizează aliaje sau adezivi deci este ecologică în
sensul Directivei RoHS.
Denumirea tehnologiei este oarecum surprinzătoare, nu conţine termeni
tehnici, legaţi de procesele utilizate ci numele unui filozof englez din sec. al
XIV-lea, William of Occam (uneori scris Ockham). Filozofia lui e cunoscută
sub mai multe forme, de ex. “Vanitatea este cea care face cu mai mult ceea
ce s-ar putea face cu mai puţin”, adică, mai prozaic: soluţia simplă este cea
mai bună.
Procesul propune o inversare a ordinii realizării unui modul electronic.
Componentele sunt interconectate prin depunere (placare) cu cupru (sau alt
material conductiv) după ce au fost plasate în poziţia finală şi înglobate într-o
răşină.
Procesul tehnologic Occam nu necesită un circuit (cablaj) imprimat si nici
aliaj de lipit!

Principiul poate fi interpretat în inginerie ca, alegând dintre soluții concurente, de
pondere egală, ar trebui să fie selectată cea mai simplă, cu mai puţine condiții
sau ipoteze.
Principiul Occam este cunoscut în diverse moduri, dar cea mai populara
versiune este: "Entitățile nu trebuie să fie multiplicate dincolo de necesitate„.

Conceptul Occam, pe scurt
1. Poziţionarea şi fixarea (lipirea) diferitelor componente pe un
substrat purtător cu caracter temporar sau permanent;
2. Încapsularea componentelor în locul plasării;
3. Îndepărtarea unei părți de substrat, expunerea terminalelor;
4. Interconectarea terminalelor prin procese aditive sau semiaditive specifice fabricaţiei PCB sau prin alte metode de
interconectare directă.
Conceptul este definit de Wikipedia ca o “disruptive technology”
(tehnologie
perturbatoare) care necesită o schimbare completă în procesele de fabricaţie curente.
Prin urmare, generează preocupări ale producătorilor de sisteme electronice legate de
echipamente noi, preocupări ale producătorilor PCB legate de costurile cu forţa de
muncă şi altele care vor trebui rezolvate înainte de adoptarea pe scară largă a acestui
proces.

a) componentele sunt lipite pe un material de bază temporar sau
permanent

b) componentele si baza sunt înglobate într-un material izolant

c) ansamblul se inversează şi terminalele sunt accesate printr-o
metodă oarecare (de ex. găurire cu laser)

Etapele procesului Occam
d) se plachează cu cupru vias-urile şi traseele necesare

e) primul strat de circuit este acoperit cu un material izolant în care
se practică noi găuri de acces

f) se realizează metalizarea pentru straturile următoare (build up)

g) asamblare finală; zonele care nu sunt necesare la interconectări sunt acoperite

Variante de module produse în UPB-CETTI

54

Beneficii ale tehnologiei Occam
(numai unele imediate)













Se elimină un număr important de etape de fabricaţie;
Interconectările din cupru sunt produse in situ;
Nu apar defecte legate de procesul de lipire;
Nu se produc efecte datorate temperaturilor mari nici asupra
dispozitivelor şi nici asupra plăcii de circuit imprimat;
Directiva RoHS privind materialele restricţionate este respectată;
Consumul de energie se reduce (nu sunt necesare tratamente termice
sau reflow);
Sunt necesare puţine tipuri de componente (LGA şi QFN);
Prelucrarea la temperaturi scăzute evită deteriorarea termică cauzată de
lipire;
Componentele sunt complet încapsulate crescând imunitatea la şocuri şi
vibraţii.

Suprapunerea componentelor

Patent Verdant

Componentele se pot plasa suprapus, atât timp cât terminalele sunt accesibile.

Soluție tehnologică Package Under Package (PuP)

Subansambluri conectate

Dacă sunt necesare două niveluri de componente, ele se obţin prin suprapunerea
spate în spate a unor structuri de tipul anterior, interconectate între ele prin pini de
conexiune sau conectoare cu bandă flexibilă.

Avantaje la rutarea
capsulelor QFP/QFN

Pastilele de lipire (pad-uri)
limitează posibilităţile de rutare
(canalul de rutare), impunând
creşterea numărului de straturi.

Traseele pot fi rutate peste
pastilele de lipire, crescând
posibilităţile de rutare.

Avantaje la rutarea
capsulelor BGA

Oportunități de rutare limitate
atât de substrat cât și de
capsulă

Oportunități de rutare crescute la nivel
de substrat și de capsulă, soluție care
permite reducerea straturilor

Scurtarea lanţului de aprovizionare

Componente
Circuite integrate
Rezistoare
Condensatoare
Inductoare
Diode
Asamblarea cf. Occam
Pick and place
Componente şi conectoare
Materiale de încapsulare
Circuite "Build up"
Montare în carcasă

Procesul OCCAM scurtează lanţul de aprovizionare
În modelul actual, clasic, asamblarea electronică prin lipire presupune existenţa a trei
termeni:
• componentele electronice;
• circuitul imprimat;
• procesul tehnologic de asamblare prin lipire (în val, prin retopire, manual, laser, etc.).
Toate cele trei componente trebuie să se reunească la posesorul procesului
tehnologic de asamblare, lucru care se face tot mai greu în condiţiile industriei
electronice globale, afectând factorul time-to-market.
Conform modelului propus de tehnologia Occam, asamblarea electronică nu va mai
presupune decât existenţa a doi termeni:
• componentele electronice;
• procesul tehnologic Occam.
Aceasta deoarece etapa de realizare a circuitului imprimat şi etapa de asamblare
sunt fuzionate într-un singur proces.
De aici rezultă potenţiale beneficii datorate reducerii lanţului de aprovizionare şi
datorită reducerii transferurilor subansamblurilor de la un producător la altul, aflaţi
datorită globalizării uneori la distanţe apreciabile.

Variantă a procesului OCCAM - studiu de caz
După cum s-a menționat anterior, procesul „Solderless Assembly for Electronics”
(SAFE), sau procesul Occam, este o variantă a asamblării electronice care
elimină îmbinarea prin lipire şi toate aspectele legate de aceasta, cum ar fi fisurile
în aliajul de lipire, „mustăţile” – filamentele de staniu (tin whiskers) tombstoning,
umectare de-umectare şi aşa mai departe, precum şi solicitarea termică a
întregului ansamblu în timpul procesului tehnologic.
Principalele etape ale unui proces Occam standard şi varianta propusă, valabilă
pentru interconectări pe un singur strat, sunt prezentate în continuare,
exemplificate pe circuitele de mai jos:

Circuit basculant astabil a) cu LM555, b) cu 4001/14001

Procesul OCCAM clasic bazat pe metalizarea cu cupru.

Varianta propusă a procesului OCCAM cu metalizare pe baza imprimării unei paste conductive

Etapa 1: Lipirea componentelor

Componentele au fost plasate pe folie transparentă, poziţionată deasupra
reperelor de plasare imprimate pe hârtie normală. De asemenea, a fost
posibilă plasarea componentelor pe folii de poliimidă (mai puţin transparentă).
S-a folosit un adeziv epoxidic comercial cu întărire la temperatura camerei, în
câteva ore.

(a)

(b)

(c)

Circuitele, după plasarea componentelor pe folie transparentă
a) circuit astabil (astable multivibrator), "clipici„, cu 2 LED-uri cu LM555, b) structură
în lanţ daisy chain cu capsule QFN, c) circuit astabil (astable multivibrator) cu 1 LED
cu 4001/14001

Etapa 2: Înglobarea în răşină a componentelor (molding)

Am folosit procedeul de obţinere a microsecţiunilor pentru probele
metalografice. Probele au fost turnate în răşină acrilică întărită la
temperatura camerei. Detalii privind pregătirea pentru turnare pot fi văzute în
figurile de mai jos.

Mularea circuitelor în răşină acrilică

Etapa 3: Accesarea terminalelor componentelor prin polizare
După întărirea răşinii, materialul de bază a fost îndepărtat prin polizare fină.
Lustruirea a fost făcută folosind hârtie abrazivă cu cifra 1000 şi jet de apă.
Procesul a fost oprit când terminalele componentelor au fost accesibile. Au fost
întâlnite aici câteva probleme cauzate de planeitatea imperfectă. Nu toate
terminalele componentelor turnate în răşină au fost la aceeaşi adâncime şi astfel
a apărut riscul de îndepărtare a metalizării unor componente.

Circuitele, după polizare

Etapa 4: Imprimarea layout-ului circuitului
Următorul pas este procesul de imprimare a pastei conductive. Am folosit o imprimantă
manuală cu șablon (stencil) LT300 ZelPrint și un șablon cu grosime de 100µm.
Pentru realizarea metalizării am folosit o pastă conductivă. Unele proprietăţi mai
importante ale pastei sunt:
Conţinut: particule de cupru acoperite cu argint;
Tratament termic de întărire: 30min @ 130°C;
Rezistivitatea volumică: 1-2·10-6 Ω·m.
Fiind o pastă pe bază de polimer, cu întărire la temperaturi scăzute (130°C),
rezistivitatea volumică este de aşteptat să fie mult mai mare decât cea a cuprului
metalic (1.72·10-8 Ω·m), iar aplicabilitatea ei la procesul Occam este limitată la
curenţi "mici". Noţiunea de „curent mic” trebuie analizată însă şi cantitativ.
Datorită lungimii foarte mari a traseelor (în comparaţie cu aperturile dreptunghiulare
tipărite în mod normal prin şablon), pentru a asigura rigiditatea stencil-ului în traseele
lungi au fost introduse o serie de "spiţe", fragmentând astfel traseele.

Două circuite experimentale, după imprimarea şi tratarea pastei conductoare.

Forma finală a unui modul electronic Occam și testarea funcționării sale

