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ВСТУП 

 

Метою роботи є підвищення якості елементів електроніки  шляхом розробки 

технологічного забезпечення їх виробництва на основі досліджень 

електрофізичних і технологічних параметрів зварки. 

При цьому вирішували наступні завдання. 

1. Визначити основні умови для проведення ультразвукової зварки. 

2. Розробити стенд та умови контроля якості зварки. 

3. Визначити схему ультразвукової безфлюсової пайки (зварки) 

мікроплат. 

Об’єкт дослідження – технологічний процес ультразвукової зварки. 

 Предмет дослідження – ультразвукова зварка, елементів електроніки та  

фізико-технологічні параметри, що забезпечують їх якість у виробах 

електронної техніки. 

Методи дослідження. Аналітичний аналіз отриманих результатів, основи 

схемотехніки 

Наукова новизна отриманих результатів.  У процесі вирішення завдань 

відповідно до мети досліджень отримано такі наукові результати: 

1. Встановлені режими роботи робочого інструмента. 

2. Визначені умови якісної зварки. 

Практична цінність. Результати досліджень реалізовані на практиці у вигляді 

схемотехнічних рішень. 

 

 

 

 

 

 

 


