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Elektriske forbindelser koster pålidelighed og penge
Elektriske forbindelser er kendt som det svageste led i kæden,
når det handler om pålidelighed af elektronikprodukter.
Hovedparten af elektroniske apparater er udstyret med en eller
flere typer elektriske forbindelser. De har ofte afgørende
indflydelse på produktets pålidelighed.

Derfor er det en god ide, at elektriske forbindelser i
elektroniske produkter har den tilstrækkelige robusthed,
og at der bruges så få stik som muligt.

Hvor stort er problemet med fejlende elektriske forbindelser ?
Mange virksomheder og brancher har ikke kendskab til stiks indvirkning på
fejlfrekvensen af deres produkter:
• Vindmøller: 50 % af fejl i feltet kan relateres til forbindelsesproblemer
• Automotive SCANIA: "Mere end 40 % af de elektriske problemer i et køretøjs
elektriske system er relateret til kontaktproblemer"
• Undersøgelser foretaget af US Air Force om fejl i elektronisk udstyr i militære fly:
70 % af alle elektriske fejl skyldes elektriske forbindelser

• Dårlig ydelse af elektriske forbindelser generelt er en væsentlig årsag til, at klassiske
satellitkommunikationssystemer undgår brug af stik
Det er tydeligt, at elektriske stik bør vælges, fremstilles og installeres af teknisk
kompetente personer for at sikre pålidelig stikfunktion i hele produkternes levetid.

Elektriske forbindelser
Elektriske forbindelser kan etableres ved hjælp af:
• Skrue

• Lodde
• Krimp

• IDC (Insulation Displacement Connector)
• Press fit

• Wire-wrap
• Fjederkontakt
• osv.
Mange af disse elektriske forbindelser kan man ikke let
tage fra hinanden, men fjederkraftforbindelsen er meget
nem at forbinde og tage fra hinanden igen.

Fjederkraftforbindelsen er rigtig meget brugt.

Elektriske forbindelser
Definition:
En elektrisk fjederkontakt består af:
En hunpart og en hanpart.
Hunparten er som regel den, der er fjedrene og laver kontakttrykket
mod hanparten.
De forskellige kontaktsæt er holdt på plads at et isolerende materiale
- ofte plastik. Kønnet af et elektrisk stik er defineret af typen på
kontakten.

Han USB stik

Hun-VGA stik

Han-militærstik

Stik har mange anvendelser
I elektrisk udstyr kan stik anvendes mange steder, f.eks.:

• Mellem printkort
• Inde i en elektronisk enhed mellem komponenter

• Fra en elektronisk enhed til eksternt udstyr
• Stik på kabel
• osv.

Elektriske stikapplikationer
Der er uendeligt mange forskellige anvendelser for stik:
• Strømforsyning

• Højfrekvente signaler
• Små analoge signaler

• Højhastigheds digitale signaler
• Afskærmede kabler

• osv.

Stiks fordele og ulemper
Stik har den fordel, at de letter produktionen og
mulighed for service.
• Stik har stor negativ indflydelse på pålideligheden
af et produkt.
• Et nyt stik starter med en lav kontaktmodstand (mΩ).
Kontaktmodstanden stiger. Efter nogen tid kan den
elektriske forbindelse mistes kortvarig ned til 1 ns
(kaldet præl), og over tid afbrydes forbindelsen
permanent.
• Ustabile elektriske forbindelser kan medføre meget
frustration i brug og under fejlfinding.

Fejl ved elektriske stikforbindelser
Hvornår finder man svaghederne i de elektriske forbindelser i et produkt?

At finde fejl i elektriske forbindelser i et produkt på markedet eller lige før
produktionsstart kan koste tid, penge og omdømme.
Derfor anbefales det at pålidelighedsteste stikkene så tidligt som muligt i
designfasen. Det er en hurtig og effektiv måde at minimere risikoen for
fejl i marken.
Før designstart af elektronik, inklusive stik, anbefales det at:
• Definere Mission Profilen for produktet, f.eks. fremstilling, opbevaring,
transport og funktionalitet i løbet af den forventede levetid
• fokusere på valg af stiktyper til det bestemte produkt

• lave tidligt kabinetdesign med tilstrækkelig mekanisk støtte af stikkene
for at opnå tilstrækkelig pålidelighed.

Stikfysikken bag fejlene
Følgende aspekter har indflydelse på stikkets pålidelighed:

• Kontaktpunktets overflademateriale
• Kontaktfjederkraft

• Mekanisk støtte
• Vibration
• Fugtighed
• Korrosionsmiljø
• Temperaturændring

Stikpålidelighedstesten
Temperaturskift og vibrationer i et HALT-kammer er en
meget effektiv måde at accelerere udslidningen i elektriske
kontaktpunkter.
Under test lader man en veldefineret, lille strøm løbe i
stikkene, der testes, samtidig med at kontaktpunkterne
udsættes for meget store temperaturskift og vibrationer.

Stikpålidelighedstesten
Hvordan udfører man en stikpålidelighedstest ?
Da det mekaniske design har en meget stor indflydelse på
forbindelsespålideligheden, er det vigtigt at teste stikket i
dets kabinet, hvori det anvendes.
Det er også vigtigt, at alle relevante PCB'er og
komponenter er inde i produktet under test.
PCB'erne og komponenterne behøver ikke at fungere
elektrisk. Det er acceptabelt at bruge enheder, der har en
elektrisk fejl og har fejlet en sluttest i produktionen.

Stikpålidelighedstesten
Hvordan udfører man en stikpålidelighedstest ?
Det kan være nødvendigt at fjerne komponenter eller skære
ledninger på printkortet for ikke at forstyrre testen (sørg for
tilstrækkelig lav induktans og kapacitet). Undgå at have
parallelle forbindelser.

Stikpålidelighedstesten
Stikpålidelighedstest - resultat
1.præl

Ved konstant overvågning af alle elektriske forbindelser
findes den svageste forbindelse ved at detektere den første
korte afbrydelse kaldet præl.
• Når den første præl forekommer i en af forbindelsesrækkerne, stoppes testen, så man ved nøjagtigt, hvad
stikket er blevet udsat for.
• Når den første række af stikforbindelser har oplevet præl,
fjernes stikket fra testen. Testen fortsætter, indtil næste
præl forekommer på et af de resterende stik.

3. præl

2. præl

4. præl

Testen identificerer de stik, hvor korrigerende handling kan
forbedre stikpålideligheden.
For hvert af de stik, hvor præl er blevet detekteret, kan
årsagen til de fysiske fejl analyseres.

Antal temperature cycler og vibrations niveau i HALT

Analyselaboratoriets faciliteter
•
•
•
•
•

Optisk mikroskopi: Nedbrydning af plastdele og lodninger
Røntgen: Stik indeni, placering og positionering m.v.
Adskillelse af stik
Identificer fejlmekanisme: Fretting, mekanisk stress m.v.
Analyse af overfladetopografi ved hjælp af SEM (Scanning
Electron Microscopy)
• Elementanalyse i kontaktområde. Resultat dot-mapping
• Kontaktoverflade- og lagtykkelsesanalyse
• Kontaktoverfladeporøsitetstest

Analyselaboratoriets resultat
External visual inspection
• Revner i lodninger observeret med mikrofotografering

External nedslidning af stikkene

Analyselaboratoriets resultat
Intern optisk inspektion
• Stikadskillelse

• Visuel inspektion før og efter
• Inspektion of kontaktområdets degradering

Engelsk

Analyselaboratoriets resultat
Element analysis
• SEM (Scanning Electron
Microscopy):
Produkter fra fretting
observeres i kontaktområdet.

• Kontaktområde og omgivende materiale analyseres ved
hjælp af Energy Dispersive Spectroscopy (EDS).
• Dot-mapping af EDS-resultaterne viser tilsvarende
elementer i forskellige farver og deres placering på det
scannede område.

Analyselaboratoriets resultat
Kontaktoverfladeanalyse
• Tværsnitsundersøgelser
• Elementanalyse - resultater vist som
dot-map
• Lagtykkelsesmåling (Ni 2,5 μm, Au 1 μm)

Er materialerne som angivet ?

Stikpålidelighedstest
Hvad kan ”stikpålidelighedstest" gøre for dine produkter ?

• Sørg for korrekt robusthed af stikkene i nye produkter.
• Find ud af om stikket er et svagt led, før en klassisk HALT
udføres på produktets funktion.
• Alle typer af stik i et produkt kan testes samtidigt for at
opdage den svageste forbindelse.
• Hvis et produkt på markedet har problemer med stik, kan
man teste og sammenligne en ny løsning til dit produkt.
• Man kan cost-optimere et produkt, hvis der er nogle stik,
der holder meget længere end de svageste.

• Når designere vælger et stik til et elektronisk design, kan
testen på én dag verificere stikvalget, før produktet
kommer på markedet.

Stikpålidelighedstest
• Straffen kan være er stor ….
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Stikpålidelighedstest
• Straffen kan være er stor ….
• for ikke at kende det svageste led i elektroniske produkter
• …og gøre noget ved det
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More information:
In FORCE Technology at the locations in Aarhus, Nordborg, Frederikshavn, Esbjerg, Kalundborg, Brøndby and
Hørsholm we have more than 70 years of experience in robustness and testing of electronics and
electromechanical products.
Further information at forcetechnology.com

