
Ścieżki, pady i elementy przewodzące mozaiki. 

Specyfikacja  Wymiary w [mm] 

Warstwy wewnętrzne  Standard  Precyzyjne 

Minimum ścieżka odstęp Cu35  0,175/0,175  0,15/0,15 

Minimum ścieżka odstęp Cu18  0,15/0,15  0,10/0,125 

Średnica padu  Φ otw +0,40 mm  Φ otw +0,15 mm 

Średnica izolacji w miedzi  Φ otw +0,50 mm  Φ otw +0,45 mm 

Warstwy zewnętrzne  Standard  Precyzyjne 

Minimum ścieżka odstęp Cu35  0,175/0,175  0,15/0,15 

Minimum ścieżka odstęp Cu18  0,15/0,15  0,10/0,125 

Średnica padu  Φ otw +0,30 mm  Φ otw +0,25 mm 

Odległość od otw. 

niemetalizowanego  
0,25 mm  0,20 mm 

Otwory przelotowe   

Min średnica otworu  0,30 mm  0,20 mm 

Wsp. kształtu  8:1  8:1 

Płytki z otworami nieprzelotowymi. 

Wariantów budowy płytek HDI jest wiele. Jednak składają się ze skończonej ilości różnie 

realizowanych połączeń międzywarstwowych. 

Charakterystyczne elementy struktur płytek i ich zakładane do osiągnięcia parametry można 

przedstawić następująco: 

 

 

 



Wymiary w tabeli w [mm] 

A Grubość dielektryka  0,065 

A' Grubość Cu warstwy zewnętrznej  0,012 

B Grubość rdzenia  0,125 

B Wiercenie mechaniczne- min. gr. rdzenia  0,125 

B' Grubość Cu warstwy wewnętrznej  0,018 

C Średnica otworu nieprzelotowego - laser  
0,065* do 

0,15 

C Średnica otworu nieprzelotowego – mechan.  0,125 

(A+A’)/C 
Wsp. kształtu otw. nieprzelotowego  1:1 

Grubość metalizacji otworu nieprzelotowego 0,012 

D Średnica padu warstwy wewnętrznej -mechan.  C + 0,30 

E Średnica padu warstwy zewnętrznej -mechan.  C + 0,25 

D Średnica padu warstwy wewnętrznej - laser.  C + 0,30 

E Średnica padu warstwy zewnętrznej -laser.  C + 0.25 

*dla technologii „via in pad” tylko średnica 0,065 mm wiercona laserem 

 

 

Wymiary w tabeli w [mm] 

A Grubość dielektryka  0,065 

A' Grubość Cu warstwy zewnętrznej  0,012 

B Grubość rdzenia  0,1 



B Wiercenie mechaniczne- min. gr. rdzenia  0,1 

B' Grubość Cu warstwy wewnętrznej  0,018 

C Średnica otworu nieprzelotowego – mechan.  0,2 

(A+A’)/C 
Wsp. kształtu otw. nieprzelotowego  01:01:00 

Grubość metalizacji otworu nieprzelotowego 0,012 

F Średnica padu warstwy wewnętrznej -mechan.  C + 0,30 

E Średnica padu warstwy zewnętrznej -mechan.  C + 0,25 

G Średnica antypadu warstwy wewnętrznej.  
C + 

0.25+2H 

H Odległość ścianki otworu od mozaiki warstwy wewnętrznej  C + 0.25 

 

 

Struktura typu III – charakterystyka otworu wewnętrznego 

Wymiary w tabeli w [mm] 

A-E  Jak dla struktury typu I  0,065 

B”  Grubość Cu warstwy rdzenia (min)  0,018 

B  Grubość rdzenia - minimum  0,125 

I  Średnica padu wewnętrznego warstwy wewn.  0,425 

J  Średnica otw. wewnętrznego warstwy wewn  0,2 (0,15) 

(B+2B”)/J  Wsp. kształtu otworu wewnętrznego  4:1 

 
Grubość metalizacji otworu wewnętrznego 

.[max] 
0,02 

Można w – prawie – dowolny sposób łączyć opisane wyżej elementy budując złożone układy 

połączeń jak np. pokazaną niżej strukturę płytki typu II 



 

Płytka 12 warstwowa typu II z mikrootworami ślepymi wierconymi na rożne głębokości, otworami 

wewnętrznymi i przelotowymi. 

 

Tak zaprojektowany układ połączeń umożliwia uzyskanie 5-cio krotnie większej gęstości 

połączeń w stosunku do standardowej płytki 12 warstwowej z otworami przelotowymi. Nawet 

standardowa płytka 40 warstwowa nie jest w stanie uzyskać porównywalnej funkcjonalności. 

Cena płytki z pokazanym wyżej układem połączeń będzie tylko ok. 3 razy wyższa od płytki 

standardowej ale 10 razy niższa od standardowej płytki 40 warstwowej z o połowę niższą 

gęstością połączeń. 

W ITR standardowo stosowane są następujące grubości laminatów i prepregów typu DE 104 ML 

firmy Isola 

• Laminaty 

◦ 0,100 Cu 18/18 

◦ 0,125 Cu 18/18 

◦ 0,20 Cu 18/18 i 35/35 

◦ 0,30 Cu 18/18 i 35/35 

◦ 0,36 Cu 18/18 i 35/35 

◦ 0,51 Cu 18/18 i 35/35 

◦ 0,76 Cu 18/18 i 35/35 

• Prepregi 

◦ 106 [AT01] 

◦ 1080 [AT01] 

◦ 2116 [AT01] 

◦ 7628 [AT01] 

W ofercie mamy też laminat do pracy w wysokich częstotliwościach (do 10 GHz) typu FR 408 firmy 

ISOLA. 

Dla płytek z liniami o określonej impedancji prosimy o kontakt w celu uzgodnienia budowy stosu. 


