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Rozmieszczanie elementów
Montaż jednostronny



Rozmieszczanie elementów - Montaż dwustronny

FPT PKG. – (ang. Fine Pitch Technology) – obudowa z gęstym rastrem



Montaż automatyczny

Lutowanie rozpływowe

Źródło: piektraining.com



Montaż automatyczny

Lutowanie rozpływowe – nakładanie pasty

Źródło: piektraining.com



Montaż automatyczny

Lutowanie rozpływowe – ułożenie komponentów

Źródło: piektraining.com



Montaż automatyczny

Lutowanie rozpływowe – ułożenie komponentów (fiduciale)



Montaż automatyczny

Lutowanie rozpływowe – ułożenie komponentów (fiduciale)

W celu kalibracji położenia elementów na PCB automat Pick&Place potrzebuje punktów 

referencyjnych – tzw. Fiducial.

Wyróżniamy dwa typy:

❑ Fiducial globalny – do kalibracji pozycji całej płytki

❑ Fiducial lokalny – do precyzyjnej kalibracji pozycji układów z małym rastrem



Montaż automatyczny

Lutowanie rozpływowe - lutowanie

Źródło: piektraining.com



Montaż automatyczny

Lutowanie rozpływowe - lutowanie

Źródło: NXP, OSRAM

Typowego IC Tp = 260st C (dla Pb free) Niektóre komponenty np.: diody UVC mają niższą 

temperaturę profilu lutowania Tp = 165st C !!!



Montaż automatyczny

Lutowanie na fali



Montaż automatyczny

Lutowanie na fali

Źródło: piektraining.com



Montaż automatyczny

Lutowanie na fali - Robber pads

Źródło: IPC-2221

Gdy wiemy, że projektowana przez nas płytka będzie lutowana na fali dobrze jest zastosować „pułapki” 

(ang. Robber pads) w celu minimalizacji powstania mostów.

Problem ten dotyczy głównie elementów SMD z małym rastrem – 1,27mm i mniejszy.



Montaż automatyczny

Lutowanie na fali - Robber pads



Montaż automatyczny

Lutowanie selektywne

Źródło: pbtechnik.pl



Press- Fit
Właściwości:

❑ Złącza nie są lutowane, wiec nie ma narażenia PCB na 

dodatkowy stres termiczny związany z lutowaniem

❑ Brak problemów związanych z lutowaniem: zwarcia, 

pozostałości topnika, zimne luty, itp.

❑ Duża niezawodność - technologia chętnie 

wykorzystywana w motoryzacji, przemyśle i 

technologiach wojskowych.

❑ Bardzo niska rezystancja styku – technologia 

wykorzystywana w złączach PCBwysokoprądowych

(powyżej 100A) 

❑ Technologia nadaje się do trudnych warunków 

środowiskowych



Komponenty - Obudowy



Komponenty - Obudowy

IPC-7351B – norma opisująca footprinty dla najpopularniejszych typów obudów SMD

3D Model



Komponenty - Obudowy

IPC-7351B – norma opisująca footprinty dla najpopularniejszych typów obudów SMD

❑ Poziom A – pady elementów są wydłużone i poszerzone. Powstałe dzięki temu połączenia 

są bardziej odporne na wstrząsy i wibracje. Zwiększona odporność mechaniczna stanowi natomiast 

gwarancję niezawodności w aplikacjach szczególnie narażonych na drgania – np. w branży 

motoryzacyjnej, militarnej bądź przemysłowej. Rekomandowany do procesu lutowania na fali

❑ Poziom B – pady elementów mają rozmiary „nominalne”, jest to zatem złoty środek pomiędzy dużą 

gęstością upakowania a odpornością mechaniczną. Poziom ten dobrze nadaje się do większości 

„typowych” zastosowań (np. elektroniki konsumenckiej niewymagającej silnej miniaturyzacji).

❑ Poziom C – footprinty są pomniejszone, co pozwala na zwiększenie gęstości upakowania elementów. 

Znacznie mniejsza ilość lutowia łączącego pady z wyprowadzeniami elementów zmniejsza jednak 

odporność na powtarzalne narażenia mechaniczne



Komponenty – Obudowy SMD

Najpopularniejsze



Komponenty – Obudowy SMD

Efekt nagrobkowy

Efekt nagrobkowy (tombstoning) jest spowodowany niewielkimi różnicami w sile zwilżania z obu stron 

elementu w obudowie chip oraz różnica temperatur oraz różnica czasu rozpływu pomiędzy dwoma 

padami, na których znajduje się chip. Dotyczy głównie elementów w obudowie 0402 i mniejszych. 

Częstą przyczyną efektu nagrobkowego jest nieodpowiedni layout PCB oraz nieprawidłowy 

rozmiar padu komponentów SMD.

Pad 1 podłączony jest do szerokiej ścieżki lub płaszczyzny GND, mocniej pochłaniającej ciepło, 

podczas gdy Pad 2 styka się z cienką ścieżką, o mniejszej masie cieplnej. W efekcie Pad 2 będzie 

gorętszy niż Pad 1, a pasta przejdzie szybciej w stan rozpływu. Jeśli pasta na Pad 2 zwilży się jako 

pierwsza, wytworzona na nim napięcie powierzchniowe może wystarczyć do pokonania siły 

występującej na Pad 1 co pozwoli na powstanie efektu nagrobkowego.



Komponenty – Obudowy SMD PowerPAK



Komponenty – Obudowy BGA



Komponenty – Obudowy BGA



Komponenty – Obudowy BGA



Komponenty – Obudowy BGA

Źródło: Xilinx

Routing Channels



Komponenty – Obudowy BGA

… albo alternatywa możemy wykonać Via-In-Pad

Przy małych rastrach <0.6mm (tzw. uBGA) to konieczność



Komponenty – Rezystory (wartość rezystancji)

Szeregi rezystancji Exx:

❑ E6 – tolerancja +/-20%

❑ E12 – tolerancja +/-10%

❑ E24 – tolerancja +/-5%

❑ E48 – tolerancja +/-2%

❑ E96 – tolerancja +/-1%

❑ E192 – tolerancja +/-0,5%

Zapis na schemacie:

❑ 4k7 = 4,7kΩ

❑ 10R = 10Ω 

❑ 1M5 = 1,5MΩ



Komponenty – Rezystory (wartość rezystancji)

Uwaga na wartości elementów z dostępnych kalkulatorów online !!

Korekta wartości z szeregu E96



Komponenty – Rezystory (tolerancja)

Szeregi rezystancji Exx:

❑ E6 – tolerancja +/-20%

❑ E12 – tolerancja +/-10%

❑ E24 – tolerancja +/-5%

❑ E48 – tolerancja +/-2%

❑ E96 – tolerancja +/-1%

❑ E192 – tolerancja +/-0,5%

R1 i R2 są 5%

To w skrajnych przypadkach ich rezystancja jest 95k oraz 105k

R1 = 95k, R2 = 105k - > Vmeas = 6,3V

R1 = 105k, R2 = 95k - > Vmeas = 5,7V

R1 i R2 są 1%

To w skrajnych przypadkach ich rezystancja jest 95k oraz 105k

R1 = 99k, R2 = 101k - > Vmeas = 6,06V

R1 = 101k, R2 = 99k - > Vmeas = 5,94V



Komponenty – Rezystory pomiarowe 

ISENSE = (VSENSE + - VSENSE -) / (RSOLDER+ RSENSE + RSOLDER )
RSENSE = 300uOhm;    RSOLDER = typ. 15uOhm; 
Błąd pomiarowy będzie ok. 10%



Komponenty – Rezystory pomiarowe

Z równania można wyeliminować RSOLDER

ISENSE = (VSENSE + - VSENSE -) / (RSENSE)



Komponenty – Kondensatory ceramiczne
(parametry nieoczywiste)

Wartości EIA są takie same jak w przypadku szeregów rezystancji różnica jest tylko w 

tolerancji.

Szeregi pojemności Exx:

❑ E6 – tolerancja +/-20%

❑ E12 – tolerancja +/-10%

❑ E24 – tolerancja +/-5%

❑ E48 – tolerancja +/-2% (najczęściej w serii kondensatorów RF, rzędu pF)

❑ E96 – tolerancja +/-1% (najczęściej w serii kondensatorów RF, rzędu pF)



Komponenty – Kondensatory ceramiczne
(parametry rzeczywiste)



Komponenty – Kondensatory ceramiczne
(parametry rzeczywiste)

Fsw = 2MHz +/- 300kHz



Komponenty – Kondensatory ceramiczne
(parametry rzeczywiste)



Komponenty – Kondensatory ceramiczne

DC Bias



Komponenty – Kondensatory ceramiczne
Rodzaj dielektryka

Klasa 1 – np. C0G lub NP0. Te kondensatory mają płaską charakterystykę zależności zmian pojemności od 

temperatury. Stabilne w funkcji DC bias. Niska stała dielektryczna = mała pojemność (0,1pF – 1nF). Wysoka 

cena

Zastosowanie:

❑ Generatory, filtry

❑ Wzmacniacze precyzyjne

❑ Układy RF, dopasowanie anten

Klasa 2 – np. X7R lub X5R Najpopularniejsze typy kondensatorów MLCC, stosowane w większości aplikacji. 

Bardzo podobne parametry dla obu dielektryków jedyna różnica to X5R – pracuje w temp: od -55stC do 

+85stC, a X7R w temp: od -55stC do +105stC. Dobry kompromis wielkości i ceny to kolejny atut. Dosyć szeroki 

zakres wartości od kilku pF do 100uF

Zastosowanie:

❑ Wszędzie gdzie nie jest wymagana stabilność

❑ Układy zasilania

❑ Układy filtrowania, odsprzęgania zasilania

Klasa 3 – np. Y5V lub Z5U są najmniej popularne. Wynika to z ich dużej niestabilności termicznej. Stara 

technologii i powoli na „wymarciu”



Komponenty – MLCC vs Tantalowe vs Elektrolityczne



Komponenty – Dławiki mocy

Konstrukcja



Komponenty – Dławiki mocy

Cewki ekranowane 

❑ Najlepsza redukcja emisji EMI

❑ Najlepsza ochronna przed zewnętrznymi zakłóceniami EMI

❑ Szeroki zakres indukcyjności

❑ Zwiększona ochrona przed korozją i wpływem środowiska pracy

Cewki półekranowane (semi-shielded)

❑ Częściowo zwiększa indukcyjność w porównaniu do cewek nieekranowanych

❑ Zmniejszony rozmiar i waga w porównaniu do cewek pełnoekranowanych

❑ Redukuje koszty. Są zwykle tańsze w produkcji niż cewki ekranowane.

❑ Mają niską rezystancję szeregową DCR

Cewki nieekranowane

❑ Zredukowany rozmiar i waga

❑ Niska cena

❑ Większy zakres prąd pracy cewki - wyższa wartość prądu nasycenia w 

porównaniu do cewek ekranowanych lub półekranowanych



Komponenty – Dławiki mocy

Prąd nasycenia



Komponenty – Dławiki mocy

Emisja EMI



Komponenty – Dławiki mocy

Layout



Komponenty – Dławiki mocy

Layout



Komponenty – Dławiki mocy

Orientacja elementu

Orientacja cewki indukcyjnej może pomóc w ograniczaniu emisji EMC. Początek uzwojenia (Inner 

Winding Terminal) powinien być zwrócony w kierunku komponentu kluczującego. W ten sposób 

otrzymujemy dodatkowe ekranowanie poprzez zewnętrzne uzwojenia cewki.



Komponenty – Dławiki mocy

Orientacja elementu



Komponenty – Dławiki mocy

Zachowaj odpowiedni dystans

Wycieki strumienia magnetycznego można zaobserwować wśród wszystkich cewek indukcyjnych -

zwłaszcza nieekranowanych lub częściowo ekranowanych. W takim przypadku strumień magnetyczny 

wychodzący z jednej cewki może sprzęgać się z inną używaną na PCB cewką. 

Typowy przypadek to filtr wejściowy EMI zasilacza oraz cewka przetwornicy. Strumień magnetyczny 

cewki przetwornicy sprzęga się z cewką filtra i w konsekwencji zmniejsza jego efektywność. Aby 

zminimalizować te zjawisko należy zachować odpowiedni dystans pomiędzy cewkami - co najmniej 

dwukrotnej średnica większej cewki



Rozmieszczenie elementów na PCB

Grupuj elementy pod kątem funkcjonalności

Komponenty, które mają podobne funkcje, powinny być zgrupowane razem. Na przykład układy 

scalone zarządzania zasilaniem powinny być zgrupowane w tej samej sekcji. Tzn. w sekcji tej powinny 

się znaleźć: przetwornice DC-DC, LDO, układy ładujące baterie i podobnymi urządzeniami, które 

wytwarzają znaczną ilość ciepła i generują wysokie prądy. 

Podział na sekcje pozwala na odseparowanie zasilania od części analogowej i cyfrowej, zwłaszcza jeśli 

używają one sygnałów o wysokich częstotliwościach przełączania. Ponadto elementy, które generują 

zakłócenia EMC, muszą być trzymane z dala od bardziej wrażliwych sygnałów. 

Grupując komponenty według ich funkcji, zapewnia również na lepszą kontrolę drogi powrotnej



Rozmieszczenie elementów na PCB

Skracaj długości ścieżek

❑ Komponenty obsługujące szybkie sygnały muszą być zgrupowane w tym samym obszarze płytki 

drukowanej i umieszczone w niewielkiej odległości od siebie, aby uprościć prowadzenie ścieżek. 

Połączenia między tymi sygnałami muszą być wykonane możliwie krótkimi ścieżkami.

❑ Układy zegarowe powinny mieć możliwie najkrótsze odległości pomiędzy punktami. Linie zegarowe 

są jednym z głównych problemów z zachowaniem kompatybilności elektromagnetycznej

❑ Kondensatory odsprzęgające umieszczaj blisko pinów zasilania układów scalonych



Rozmieszczenie elementów na PCB 

Mniej na uwadze elementy mocy

W zastosowaniach wymagających dużej mocy, niektóre elementy: tranzystory MOSFET, IGBT, PMIC czy 

przetwornice DCDC wytwarzają znaczną ilość ciepła. Nawet jeśli dodasz radiator oraz dostateczną  

ilość przelotek, aby pomóc w rozpraszaniu ciepła, zawsze będzie to obszar „gorący”

Lepiej jest unikać umieszczania innych komponentów szczególnie niskoszumnych lub precyzyjnych 

układów analogowych w pobliżu komponentów mocy. Oczywiście jak jest taka możliwość ;-)

Elementy mocy umieszczaj na stronie TOP płytki

Źródło: Wolfspeed



Rozmieszczenie elementów na PCB 

Zachowaj jedną orientację komponentów

Powszechną zasadą jest orientowanie podobnych elementów (w tym elementów pasywnych) w tym 

samym kierunku, co zapewnia bardziej wydajny proces montażu i zmniejsza błędy pozycjonowania.

Zaleca się podzielenie elementów na rzędy i kolumny (rodzaj matrycy), ułożenie ich w jednolity sposób, 

uproszcza montaż za pomocą maszyn typu „pick-and-place”, łatwiejsza jest inspekcja optyczna.

Stosujemy tą zasadę z głową – ważniejsze są rekomendacje producenta IC i dobry layout



Rozmieszczenie elementów na PCB 

Złącza na krawędzi płytki

Elementami, które z pewnością powinny znajdować się w pobliżu krawędzi płytki drukowanej, są 

złącza, zwłaszcza jeśli wymagają one przykręcenia. Pozwala to uniknąć niepożądanego kontaktu kabli 

z innymi komponentami na płytce drukowanej i upraszcza montaż i instalację płytki.

Pamiętaj przewód może działać jako skuteczna antena!!

I odwrotnie, elementy wrażliwe powinny być oddalone od krawędzi płytki. Impedancja obwodu może 

być inna i niestabilna w porównaniu z resztą obwodu. Ponadto zwiększa się ryzyko ekspozycji na 

zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne.



Rozmieszczenie elementów na PCB 

Powłoki konformalne

Jeśli płytka będzie finalnie zabezpieczona powłokami 

żelowymi lub konformalnymi konieczne jest uwzględnienie 

odpowiednich odstępów pomiędzy większymi (a szczególnie 

– wyższymi) elementami w taki sposób, by umożliwić 

zastosowanie pokryć natryskiwanych



Elementy na PCB 

Unifikacja elementów

Unifikacja typów i wartości elementów – każda 

dodatkowa pozycja na liście BOM urządzenia 

sprawia, że konieczne jest wykonanie 

dodatkowych czynności, zarówno w procesie 

kompletacji podzespołów, jak też późniejszego 

montażu. Zbyt duże zróżnicowanie drobnych, ale 

licznych elementów (np. rezystorów) wydłuża 

proces zamawiania dostaw, a dodatkowo 

utrudnia zarządzanie zmianami (np. doborem 

zamienników) w przypadku wystąpienia braków 

magazynowych. Jeśli to możliwe staraj się 

eliminować zróżnicowanie komponentów –

oczywiście jeśli to jest możliwe i nie wpływa 

zasadniczo na krytyczne parametry układu.



Przydatne narzędzia/strony

❑ https://redexpert.we-online.com/

❑ https://www.murata.com/en-us/search/productsearch

❑ https://www.kemet.com/en/us.html

❑ https://product.tdk.com/en/index.html

❑ https://www.mouser.com/

❑ https://www.digikey.pl/en

https://redexpert.we-online.com/
https://www.murata.com/en-us/search/productsearch
https://www.kemet.com/en/us.html
https://product.tdk.com/en/index.html
https://www.mouser.com/
https://www.digikey.pl/en


Dziękuję za uwagę
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