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Przegl¹d
Produkcja i†sprzedaø na
ca³ym úwiecie
Phycomp wchodzi w†sk³ad korporacji Yageo. Korporacja ta, z†siedzib¹ w†Taipei na Tajwanie, zatrudnia
na ca³ym úwiecie ponad 6000 pracownikÛw. Jej centra produkcyjne
znajduj¹ siÍ w†Europie, na Tajwanie
i†w†Chinach, a†oúrodki sprzedaøy
i†obs³ugi klienta w†22 krajach.
Strategicznie rozmieszczone na ca³ym úwiecie centra sprzedaøy Phycomp i†Yageo mog¹ obs³uøyÊ odbiorcÛw w†miejscu ich dzia³alnoúci
i†dostarczaÊ im pomocy na najwyøszym technicznym i†logistycznym
poziomie.

W†pierwszej linii
nowoczesnego rozwoju
Pionierska filozofia, badawczo-rozwojowe programy wspomagaj¹ce,
pozwalaj¹ firmie Phycomp utrzymaÊ
siÍ w†czo³Ûwce firm rozwijaj¹cych
siÍ. Jej nowe osi¹gniÍcia obejmuj¹
opracowanie wielkopojemnoúciowych, wielowarstwowych ceramicznych kondensatorÛw MLCC (multilayer ceramic chip capacitors), zastÍpuj¹cych drogie kondensatory
tantalowe oraz zast¹pienie w†elementach MLCC elektrod palladowych taÒszymi, metalowymi. Ponadto Phycomp by³ jedn¹ z†pierwszych
firm, ktÛre wprowadzi³y rezystory

oferty

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.
z†funkcj¹ bezpiecznika i†ktÛra przewodzi³a w†opracowywaniu rezystorÛw niskoomowych, a†takøe rezystorÛw mocy w†obudowach wielkoúci
1218 (z†wyprowadzeniami wzd³uø
d³uøszych krawÍdzi w†celu poprawienia odprowadzania ciep³a i†redukcji naprÍøeÒ). Firma przoduje
takøe w†opracowywaniu matryc rezystorowych i†kondensatorowych
przeznaczonych do montaøu powierzchniowego, o†znacznie mniejszej powierzchni, niø matryce montowane z†elementÛw dyskretnych.

Niskoindukcyjne kondensatory
MLCC
Niskoindukcyjne kondensatory
MLCC firmy Phycomp doskonale
nadaj¹ siÍ do odsprzÍgania w†szybkich systemach cyfrowych. Konden-

satory o†wyprowadzeniach wzd³uø
d³uøszych krawÍdzi obudowy maj¹
znacznie mniejsz¹ niø kondensatory konwencjonalne indukcyjnoúÊ
pasoøytnicz¹, nadaj¹ siÍ wiÍc
szczegÛlnie do t³umienia zak³ÛceÒ
i†tÍtnieÒ w†obwodach wielkiej czÍstotliwoúci.
DziÍki wysokiej czÍstotliwoúci
rezonansu szeregowego, kondensatory te charakteryzuj¹ siÍ wyj¹tkowo szerokim pasmem. Przy czÍstotliwoúciach zegarowych nowoczesnych procesorÛw, przekraczaj¹cych obecnie 900MHz, kondensatory o†ma³ej indukcyjnoúci szeregowej s¹ bardzo przydatne do odsprzÍgania i†blokowania. Niskoindukcyjne kondensatory nie tylko
mog¹ dzia³aÊ w†szerszym paúmie
niø kondensatory konwencjonalne,
ale mog¹ skuteczniej t³umiÊ zak³Ûcenia wysokiej czÍstotliwoúci i†redukowaÊ tÍtnienia napiÍcia sta³ego. W†obwodach z†szybkozmiennymi sygna³ami, w†ktÛrych natÍøenie
pr¹du zmienia siÍ gwa³townie, generowane s¹ w†liniach zasilaj¹cych

Wyroby Phycomp to:

Rys. 1. Niskoindukcyjne kondensatory
MLCC firmy Phycomp
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Rys. 2. Przykład nowych,
superminiaturowych anten z oferty
firmy Phycomp
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specjalne kondensatory MLCC,
rezystory chipowe (R−chips),
matryce rezystorowe i kondensatorowe,
miniaturowe anteny ceramiczne do urządzeń
komunikacyjnych wielkiej częstotliwości
najnowszej generacji.
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duøe impulsy napiÍciowe (U=L*di/
dt), ktÛre mog¹ prowadziÊ do zawieszania siÍ systemu, a†nawet do
jego uszkodzenia. AmplitudÍ tych
impulsÛw moøna zmniejszyÊ tylko
przez redukcjÍ indukcyjnoúci szeregowej kondensatorÛw odsprzÍgaj¹cych.
Zalety niskoindukcyjnych kondensatorÛw MLCC firmy Phycomp to:
- ma³a indukcyjnoúÊ szeregowa, zapewniaj¹ca wyj¹tkowo szerokie
pasmo dla odsprzÍgania i†blokowania,
- silniejsze t³umienie zak³ÛceÒ i†tÍtnieÒ w†porÛwnaniu z†kondensatorami tradycyjnymi.
Kondensatory MLCC idealnie nadaj¹ siÍ do celÛw blokowania zasilania i†odsprzÍgania w†wielu wyrobach, takich jak: notebooki, komputery biurkowe, komputery kieszonkowe, telefony komÛrkowe, cyfrowe
urz¹dzenia powszechnego uøytku
(np. odtwarzacze DVD, monitory
ciek³okrystaliczne, kamery).

Zestawienie miniaturowych wielowarstwowych anten ceramicznych Phycomp

Anteny ceramiczne

impedancja
temp. pracy
zakończenie
(ekologiczne)

Phycomp, producent elementÛw
z†grupy Discrete Ceramics, dziÍki
nabytej juø bieg³oúci w†wielowarstwowej technologii ceramicznej
znacznie rozszerzy³ zakres produkowanych miniaturowych anten
ceramicznych wielkiej czÍstotliwoúci.
Firma, znana juø z†produkcji najmniejszych na úwiecie anten do
montaøu powierzchniowego, znacznie zredukowa³a wymiary ultraminiaturowych anten Bluetooth. Nowa
antena Phycomp Bluetooth, o†wymiarach tylko 8x3,5x0,9 mm, jest
prawie dwukrotnie mniejsza od anteny w†poprzedniej wersji. Jest
uwaøana za jedn¹ z†najmniejszych
na úwiecie anten do sieci Bluetooth i†LAN. Charakteryzuje siÍ wysokim zyskiem 2,5 dBi oraz szerokim pasmem 100 do 200 MHz
w†zakresie ISM (Industrial, Scientific and Medical), tj. 2,4 GHz. Antena ta jest oferowana dla trzech
czÍstotliwoúci: 2,4, 2,6 i†2,7 GHz.
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Nie tylko Bluetooth
Nowa superma³a antena Bluetooth
jest jedn¹ z†szeregu miniaturowych
anten wielkiej czÍstotliwoúci. Stosowane przez Phycompa nowe oprogramowanie EDA, a†takøe rosn¹ce doúwiadczenie firmy w†zakresie wielkich czÍstotliwoúci doprowadzi³y do stworzenia
serii nowych anten do rÛønych aplikacji, opartych na tej samej technologii co anteny Bluetooth. Seria ta obejmuje anteny ceramiczne, optymalizowane do urz¹dzeÒ GPS, 1,575 GHz
oraz systemÛw DECT, 1,880 MHz.
Phycomp dostarcza rÛwnieø anteny
do aplikacji 433 MHz, 870 MHz, nowe dwupasmowe anteny 900 MHz/1,8
GHz do telefonÛw komÛrkowych oraz
anteny 2,0 GHz do najnowszego systemu WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Dla aplikacji
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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 generacji (np. HyperLan).
Ponadto, za pomoc¹ swojej nowej formu³y projektowania, firma moøe szybko
zaadaptowaÊ swoje anteny do wymagaÒ
klientÛw. Oferuje takøe kompletn¹ obs³ugÍ zamÛwieÒ, obejmuj¹c¹: projektowanie, wytworzenie i†testowanie, z†czasem
dostawy prÛbnych egzemplarzy nie
d³uøszym niø cztery tygodnie. Za przyk³ad mog¹ pos³uøyÊ anteny optymalizowane dla czÍstotliwoúci 433 MHz i†877
MHz, do transmisji danych o†krÛtkim
zasiÍgu w†budynku (np. maj¹cej zast¹piÊ po³¹czenia w†podczerwieni).
Poza antenami (w opracowaniu jest
antena trÛjpasmowa), w†Phycomp
projektuje siÍ inne podzespo³y wielkiej czÍstotliwoúci, jak: filtry, uk³ady
rÛwnowaø¹ce (balun) w†technologii
LTCC. W†niedalekiej przysz³oúci oczekuje siÍ dalszej ekspansji firmy
w†dziedzinie produktÛw w.cz.

Nowa seria wysokostabilnych
rezystorÛw
cienkowarstwowych
Rys. 3. Przykłady produktów
cienkowarstwowych firmy Phycomp
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Rys. 4. Elementy wykonywane
w nowszej technologii X2Y

Firma Phycomp zaoferowa³a ostatnio nowy rodzaj wysokostabilnych
rezystorÛw cienkowarstwowych. Do-
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starczane s¹ one w†obudowach o†rÛønych gabarytach, aø do najmniejszej
0402. Charakteryzuj¹ siÍ
zaletami technologii cienkowarstwowej, takimi jak:
ma³a tolerancja, ma³y
i†stabilny wspÛ³czynnik
temperaturowy i†doskona³e
w³aúciwoúci wysokoczÍstotliwoúciowe.
Nowe produkty firmy Phycomp s¹ produkowane
w†technologii cienkowarstwowej, w†ktÛrym warstwy przewodz¹ce (zwykle niklowochromowe) s¹ nanoszone
metod¹ napylania jonowego.
Uzyskuje siÍ w†ten sposÛb
warstwy doskonale jednorodne, pozwalaj¹ce na utrzymanie ma³ych wartoúci tolerancji do 0,1 %, o†wyj¹tkowo
ma³ym wspÛ³czynniku temperaturowym do 25 ppm/K
(dziÍki ma³emu wspÛ³czynnikowi temperaturowemu
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 rezystorÛw cienkowarstwowych:
- niezwykle stabilne charakterystyki,
- niski poziom szumÛw,
- ma³e tolerancje,
- wyj¹tkowo ma³y wspÛ³czynnik temperaturowy,
- niski profil.
Typowym wykorzystaniem
zalet wysokiej stabilnoúci
nowych rezystorÛw cienkowarstwowych Phycomp, jest
stabilizator napiÍcia zasilaj¹cego uk³ady scalone. Ze
wzglÍdu na wymagan¹
przez wiele nowoczesnych
uk³adÛw scalonych - zasilanych bardzo niskimi napiÍciami - stabilnoúÊ zasilania,
stabilizatory te musz¹ byÊ
zaopatrzone w†dzielniki
sprzÍøenia zwrotnego wykonane z†rezystorÛw precyzyjnych. Rezystory jednakowej
technologii, jednakowo siÍ
starzej¹ce i†jednakowo zaleøne od temperatury zapewniaj¹ wysok¹ stabilnoúÊ
dzielnika, a†zatem i†napiÍcia
stabilizatora.
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Technologia X2Y
firmy Phycomp:
rewolucja
w†odsprzÍganiu
i†filtrowaniu
Technologia X2Y jest
prze³omem w†projektowaniu ceramicznych uk³adÛw
wielowarstwowych do odsprzÍgania i†filtrowania
w†scalonych elementach
biernych. DziÍki kombinacji ma³ej indukcyjnoúci
szeregowej, ma³ej rezystancji szeregowej i†ekranowania, elementy X2Y doskonale nadaj¹ siÍ do odsprzÍgania. W†tym zastosowaniu, w†porÛwnaniu
z†kondensatorami tantalowymi, mog¹ znacznie zredukowaÊ
wymagan¹
w†uk³adzie pojemnoúÊ, nawet dwudziestokrotnie. Inne korzyúci s¹ zwi¹zane
ze zmniejszeniem kosztÛw
umieszczania podzespo³Ûw,
oszczÍdnoúci¹ miejsca,
a†takøe wzrostem niezawodnoúci. Podzespo³y X2Y
maj¹ szerokie zastosowanie
w†przemyúle motoryzacyjnym, komputerowym, telekomunikacyjnym, energetycznym, militarnym, kosmicznym i†medycznym.
Elementy X2Y sk³adaj¹
siÍ z†dwÛch identycznych
kondensatorÛw Y†i†jednego
kondensatora X, zintegrowanych w†zespÛ³ 4-koÒcÛwkowy o†standardowych
rozmiarach MLCC. Taka
konstrukcja wielowarstwowa charakteryzuje siÍ nie
tylko ma³¹ rezystancj¹ szeregow¹, ale dziÍki wewnÍtrznej kompensacji zak³ÛceÒ, jej indukcyjnoúÊ
szeregowa redukuje siÍ
z†nanohenrÛw do pikohenrÛw.
Phycomp
produkuje
i†sprzedaje swe produkty
na ca³ym úwiecie i†przyjmuje na nie duøe zamÛwienia z†krÛtkim czasem
realizacji.

Dodatkowe informacje
Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y dystrybutora firmy Phycomp
w Polsce - firmy Eurodis Microdis,
tel. (71) 301-04-00, www.microdis.net.
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