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z†funkcj¹ bezpiecznika i†ktÛra prze-
wodzi³a w†opracowywaniu rezysto-
rÛw niskoomowych, a†takøe rezysto-
rÛw mocy w†obudowach wielkoúci
1218 (z†wyprowadzeniami wzd³uø
d³uøszych krawÍdzi w†celu popra-
wienia odprowadzania ciep³a i†re-
dukcji naprÍøeÒ). Firma przoduje
takøe w†opracowywaniu matryc re-
zystorowych i†kondensatorowych
przeznaczonych do montaøu po-
wierzchniowego, o†znacznie mniej-
szej powierzchni, niø matryce mon-
towane z†elementÛw dyskretnych.

Niskoindukcyjne kondensatory
MLCC
Niskoindukcyjne kondensatory

MLCC firmy Phycomp doskonale
nadaj¹ siÍ do odsprzÍgania w†szyb-
kich systemach cyfrowych. Konden-

Produkcja i†sprzedaø na
ca³ym úwiecie
Phycomp wchodzi w†sk³ad korpo-

racji Yageo. Korporacja ta, z†siedzi-
b¹ w†Taipei na Tajwanie, zatrudnia
na ca³ym úwiecie ponad 6000 pra-
cownikÛw. Jej centra produkcyjne
znajduj¹ siÍ w†Europie, na Tajwanie
i†w†Chinach, a†oúrodki sprzedaøy
i†obs³ugi klienta w†22 krajach.
Strategicznie rozmieszczone na ca-

³ym úwiecie centra sprzedaøy Phy-
comp i†Yageo mog¹ obs³uøyÊ od-
biorcÛw w†miejscu ich dzia³alnoúci
i†dostarczaÊ im pomocy na najwy-
øszym technicznym i†logistycznym
poziomie.

W†pierwszej linii
nowoczesnego rozwoju
Pionierska filozofia, badawczo-roz-

wojowe programy wspomagaj¹ce,
pozwalaj¹ firmie Phycomp utrzymaÊ
siÍ w†czo³Ûwce firm rozwijaj¹cych
siÍ. Jej nowe osi¹gniÍcia obejmuj¹
opracowanie wielkopojemnoúcio-
wych, wielowarstwowych ceramicz-
nych kondensatorÛw MLCC (multi-
layer ceramic chip capacitors), za-
stÍpuj¹cych drogie kondensatory
tantalowe oraz zast¹pienie w†ele-
mentach MLCC elektrod pallado-
wych taÒszymi, metalowymi. Ponad-
to Phycomp by³ jedn¹ z†pierwszych
firm, ktÛre wprowadzi³y rezystory

satory o†wyprowadzeniach wzd³uø
d³uøszych krawÍdzi obudowy maj¹
znacznie mniejsz¹ niø kondensato-
ry konwencjonalne indukcyjnoúÊ
pasoøytnicz¹ , nada j¹ siÍ wiÍc
szczegÛlnie do t³umienia zak³ÛceÒ
i†tÍtnieÒ w†obwodach wielkiej czÍs-
totliwoúci.
DziÍki wysokiej czÍstotliwoúci

rezonansu szeregowego, kondensa-
tory te charakteryzuj¹ siÍ wyj¹tko-
wo szerokim pasmem. Przy czÍs-
totliwoúciach zegarowych nowo-
czesnych procesorÛw, przekraczaj¹-
cych obecnie 900MHz, kondensato-
ry o†ma³ej indukcyjnoúci szerego-
wej s¹ bardzo przydatne do od-
sprzÍgania i†blokowania. Niskoin-
dukcyjne kondensatory nie tylko
mog¹ dzia³aÊ w†szerszym paúmie
niø kondensatory konwencjonalne,
ale mog¹ skuteczniej t³umiÊ zak³Û-
cenia wysokiej czÍstotliwoúci i†re-
dukowaÊ tÍtnienia napiÍcia sta³e-
go. W†obwodach z†szybkozmienny-
mi sygna³ami, w†ktÛrych natÍøenie
pr¹du zmienia siÍ gwa³townie, ge-
nerowane s¹ w†liniach zasilaj¹cych

Przegl¹d oferty

Rys. 1. Niskoindukcyjne kondensatory
MLCC firmy Phycomp

Rys. 2. Przykład nowych,
superminiaturowych anten z oferty
firmy Phycomp

Wyroby Phycomp to:
✗ specjalne kondensatory MLCC,
✗ rezystory chipowe (R−chips),
✗ matryce rezystorowe i kondensatorowe,
✗ miniaturowe anteny ceramiczne do urządzeń

komunikacyjnych wielkiej częstotliwości
najnowszej generacji.

Phycomp jest úwiatowym producentem ceramicznych

elementÛw do montaøu powierzchniowego. Ma duøe

doúwiadczenie w†technologii takich elementÛw, a†takøe

opracowywaniu innowacyjnych rozwi¹zaÒ dla urz¹dzeÒ

elektronicznych z†elementami ceramicznymi. Dotyczy to

g³Ûwnie telekomunikacji, elektronicznego przetwarzania

danych i†urz¹dzeÒ powszechnego uøytku.
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duøe impulsy napiÍciowe (U=L*di/
dt), ktÛre mog¹ prowadziÊ do za-
wieszania siÍ systemu, a†nawet do
jego uszkodzenia. AmplitudÍ tych
impulsÛw moøna zmniejszyÊ tylko
przez redukcjÍ indukcyjnoúci sze-
regowej kondensatorÛw odsprzÍga-
j¹cych.
Zalety niskoindukcyjnych konden-

satorÛw MLCC firmy Phycomp to:
- ma³a indukcyjnoúÊ szeregowa, za-
pewniaj¹ca wyj¹tkowo szerokie
pasmo dla odsprzÍgania i†blokowa-
nia,

- silniejsze t³umienie zak³ÛceÒ i†tÍt-
nieÒ w†porÛwnaniu z†kondensatora-
mi tradycyjnymi.
Kondensatory MLCC idealnie na-

daj¹ siÍ do celÛw blokowania zasi-
lania i†odsprzÍgania w†wielu wyro-
bach, takich jak: notebooki, kompu-
tery biurkowe, komputery kieszon-
kowe, telefony komÛrkowe, cyfrowe
urz¹dzenia powszechnego uøytku
(np. odtwarzacze DVD, monitory
ciek³okrystaliczne, kamery).

Anteny ceramiczne
Phycomp, producent elementÛw

z†grupy Discrete Ceramics, dziÍki
nabytej juø bieg³oúci w†wielowar-
stwowej technologii ceramicznej
znacznie rozszerzy³ zakres produ-
kowanych miniaturowych anten
ceramicznych wielkiej czÍstotli-
woúci.
Firma, znana juø z†produkcji naj-

mniejszych na úwiecie anten do
montaøu powierzchniowego, zna-
cznie zredukowa³a wymiary ultrami-
niaturowych anten Bluetooth. Nowa
antena Phycomp Bluetooth, o†wy-
miarach tylko 8x3,5x0,9 mm, jest
prawie dwukrotnie mniejsza od an-
teny w†poprzedniej wersji . Jest
uwaøana za jedn¹ z†najmniejszych
na úwiecie anten do sieci Blueto-
oth i†LAN. Charakteryzuje siÍ wy-
sokim zyskiem 2,5 dBi oraz szero-
kim pasmem 100 do 200 MHz
w†zakresie ISM (Industrial, Scienti-
fic and Medical), tj. 2,4 GHz. An-
tena ta jest oferowana dla trzech
czÍstotliwoúci: 2,4, 2,6 i†2,7 GHz.

Nie tylko Bluetooth
Nowa superma³a antena Bluetooth

jest jedn¹ z†szeregu miniaturowych
anten wielkiej czÍstotliwoúci. Stosowa-
ne przez Phycompa nowe oprogramo-
wanie EDA, a†takøe rosn¹ce doúwiad-
czenie firmy w†zakresie wielkich czÍs-
totliwoúci doprowadzi³y do stworzenia
serii nowych anten do rÛønych apli-
kacji, opartych na tej samej technolo-
gii co anteny Bluetooth. Seria ta obe-
jmuje anteny ceramiczne, optymalizo-
wane do urz¹dzeÒ GPS, 1,575 GHz
oraz systemÛw DECT, 1,880 MHz.
Phycomp dostarcza rÛwnieø anteny
do aplikacji 433 MHz, 870 MHz, no-
we dwupasmowe anteny 900 MHz/1,8
GHz do telefonÛw komÛrkowych oraz
anteny 2,0 GHz do najnowszego sys-
temu WCDMA (Wideband Code Divi-
sion Multiple Access). Dla aplikacji

powyøej 5†GHz, Phycomp dostarcza
dwupasmowe anteny ceramiczne na
2,4/5,2 GHz oraz 5,2 GHz i†5,8 GHz
na potrzeby systemÛw nastÍpnej ge-
neracji (np. HyperLan).
Ponadto, za pomoc¹ swojej nowej for-

mu³y projektowania, firma moøe szybko
zaadaptowaÊ swoje anteny do wymagaÒ
klientÛw. Oferuje takøe kompletn¹ ob-
s³ugÍ zamÛwieÒ, obejmuj¹c¹: projektowa-
nie, wytworzenie i†testowanie, z†czasem
dostawy prÛbnych egzemplarzy nie
d³uøszym niø cztery tygodnie. Za przy-
k³ad mog¹ pos³uøyÊ anteny optymalizo-
wane dla czÍstotliwoúci 433 MHz i†877
MHz, do transmisji danych o†krÛtkim
zasiÍgu w†budynku (np. maj¹cej zast¹-
piÊ po³¹czenia w†podczerwieni).
Poza antenami (w opracowaniu jest

antena trÛjpasmowa), w†Phycomp
projektuje siÍ inne podzespo³y wiel-
kiej czÍstotliwoúci, jak: filtry, uk³ady
rÛwnowaø¹ce (balun) w†technologii
LTCC. W†niedalekiej przysz³oúci ocze-
kuje siÍ dalszej ekspansji firmy
w†dziedzinie produktÛw w.cz.

Nowa seria wysokostabilnych
rezystorÛw
cienkowarstwowych
Firma Phycomp zaoferowa³a ostat-

nio nowy rodzaj wysokostabilnych
rezystorÛw cienkowarstwowych. Do-

Zestawienie miniaturowych wielowarstwowych anten ceramicznych Phycomp
433MHz 870MHz GPS GPS DECT WCDMA

częstotliwość 433MHz 870− 1,575GHz 1,575GHz 1,88MHz 1,920−
środkowa 900MHz 2,170GHz
szerokość pasma 20MHz 40MHz 6MHz 100MHz 100MHz 250MHz
zysk (maks.) 1,0dBi 1,5dBi 3dBi 1,5dBi 2dBi 1,5dBi
VSWR 2,5 2,5 2,5 2 2 2
polaryzacja liniowa liniowa kołowa liniowa liniowa liniowa
proces LTCC LTCC Forming LTCC LTCC LTCC
impedancja                     50Ω
temp. pracy                       −55 do 125
zakończenie Ni/ Ni/ przewlekane Ni/ Ni/ Ni/
(ekologiczne) SnSMD SnSMD zasilanie SnSMD SnSMD SnSMD

szpilkowe

GSM/ GSM/ Bluetooth/ Bluetooth/ IEEE 802.11a 2−pas−
DCS DCS IEEE 802.11b IEEE 802.11b HyperLan mowa

(kwadrat) (podłużna) do LAN

częstotliwość 900/ 900/ 2,45GHz 2,45GHz 5,2GHz/ 2,4/
środkowa 1800MHz 1800MHz (3 do (3 do 5,8GHz 5,2GHz

wyboru) wyboru)
szerokość pasma 80/170MHz 80/170MHz 100MHz 150MHz 100MHz 100MHz
zysk (maks.) 0,5/1dBi 1/1,5dBi 1,2dBi 2,5dBi 3dBi 1,5dBi
VSWR 2,7 2,5 2 2 2 2
polaryzacja liniowa liniowa liniowa liniowa liniowa kołowa liniowa
proces płytka LTCC LTCC LTCC Forming LTCC

drukowana
impedancja                      50Ω
temp. pracy                      −55 do 125
zakończenie szpilki Ni/ Ni/ Ni/ Ni/ Ni/
(ekologiczne) sprężynujące SnSMD SnSMD SnSMD SnSMD SnSMD

Rys. 3. Przykłady produktów
cienkowarstwowych firmy Phycomp

Rys. 4. Elementy wykonywane
w nowszej technologii X2Y
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starczane s¹ one w†obudo-
wach o†rÛønych gabary-
tach, aø do najmniejszej
0402. Charakteryzuj¹ siÍ
zaletami technologii cien-
kowarstwowej, takimi jak:
ma ³ a to l e r anc j a , ma ³y
i†stabilny wspÛ³czynnik
temperaturowy i†doskona³e
w³aúciwoúci wysokoczÍstot-
liwoúciowe.
Nowe produkty firmy Phy-

comp s¹ produkowane
w†technologii cienkowarstwo-
wej, w†ktÛrym warstwy prze-
wodz¹ce (zwykle niklowo-
chromowe) s¹ nanoszone
metod¹ napylania jonowego.
Uzyskuje siÍ w†ten sposÛb
warstwy doskonale jednorod-
ne, pozwalaj¹ce na utrzyma-
nie ma³ych wartoúci toleran-
cji do 0,1 %, o†wyj¹tkowo
ma³ym wspÛ³czynniku tem-
peraturowym do 25 ppm/K
(dziÍki ma³emu wspÛ³czynni-
kowi tempera turowemu
warstw NiCr). Kontrastuje on
ze wspÛ³czynnikiem 50
ppm/K lub wiÍkszym dla
technologii grubowarstwowej,
gdy pasta jest nanoszona
metod¹ drukowania (zawiera
cz¹steczki srebra).
Waøne w³aúciwoúci re-

zystorÛw cienkowarstwo-
wych:
- niezwykle stabilne cha-
rakterystyki,

- niski poziom szumÛw,
- ma³e tolerancje,
- wyj¹tkowo ma³y wspÛ³-
czynnik temperaturowy,

- niski profil.
Typowym wykorzystaniem

zalet wysokiej stabilnoúci
nowych rezystorÛw cienko-
warstwowych Phycomp, jest
stabilizator napiÍcia zasilaj¹-
cego uk³ady scalone. Ze
wzglÍdu na wymagan¹
przez wiele nowoczesnych
uk³adÛw scalonych - zasila-
nych bardzo niskimi napiÍ-
ciami - stabilnoúÊ zasilania,
stabilizatory te musz¹ byÊ
zaopatrzone w†dzielniki
sprzÍøenia zwrotnego wyko-
nane z†rezystorÛw precyzyj-
nych. Rezystory jednakowej
technologii, jednakowo siÍ
starzej¹ce i†jednakowo zaleø-
ne od temperatury zapew-
niaj¹ wysok¹ stabilnoúÊ
dzielnika, a†zatem i†napiÍcia
stabilizatora.

Technologia X2Y
firmy Phycomp:
rewolucja
w†odsprzÍganiu
i†filtrowaniu
Technologia X2Y jest

prze³omem w†projektowa-
niu ceramicznych uk³adÛw
wielowarstwowych do od-
sprzÍgania i†f i l trowania
w†scalonych elementach
biernych. DziÍki kombina-
cji ma³ej indukcyjnoúci
szeregowej, ma³ej rezystan-
cji szeregowej i†ekranowa-
nia, elementy X2Y dosko-
nale nadaj¹ siÍ do od-
sprzÍgania. W†tym zastoso-
w an i u , w † p o r Ûwnan i u
z†kondensatorami tantalo-
wymi, mog¹ znacznie zre-
d u k owa Ê wymag an ¹
w†uk³adzie pojemnoúÊ, na-
wet dwudziestokrotnie. In-
ne korzyúci s¹ zwi¹zane
ze zmniejszeniem kosztÛw
umieszczania podzespo³Ûw,
oszczÍdnoúc i¹ mie j sca ,
a†takøe wzrostem nieza-
wodnoúci. Podzespo³y X2Y
maj¹ szerokie zastosowanie
w†przemyúle motoryzacyj-
nym, komputerowym, tele-
komunikacyjnym, energe-
tycznym, militarnym, kos-
micznym i†medycznym.
Elementy X2Y sk³adaj¹

siÍ z†dwÛch identycznych
kondensatorÛw Y†i†jednego
kondensatora X, zintegro-
wanych w†zespÛ³ 4-koÒ-
cÛwkowy o†standardowych
rozmiarach MLCC. Taka
konstrukcja wielowarstwo-
wa charakteryzuje siÍ nie
tylko ma³¹ rezystancj¹ sze-
regow¹, ale dziÍki we-
wnÍtrznej kompensacji za-
k³ÛceÒ, jej indukcyjnoúÊ
szeregowa redukuje siÍ
z†nanohenrÛw do pikohen-
rÛw.
Phycomp p roduku j e

i†sprzedaje swe produkty
na ca³ym úwiecie i†przyj-
muje na nie duøe zamÛ-
wienia z†krÛtkim czasem
realizacji.

Artyku³ powsta³ w oparciu o ma-
teria³y dystrybutora firmy Phycomp
w Polsce - firmy Eurodis Microdis,
tel. (71) 301-04-00, www.micro-
dis.net.

Dodatkowe informacje
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