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مقدمه و پیشینه

واتارتباطروزبهوپیشرفتههایتکنولوژیباشدنهمسووخودروصنعتافزونروزگسترشباامروزه
یهاولیموادالزاماتبهمربوطمباحثکهاستشدهباعث..ومانیتورینگورادارهایتکنولوژیکاربری

بههمقالایندرروازاین.شودواردنیزاتومبیلصنایعدر(رادار)باالفرکانسدرکاربریباهایPCBتهیه
.پردازیممیرادارواتومیبلبامتناسبمدارچاپیبردخامفیبرهای(هاCCL)معرفی

.استشدهمعرفیNANYAکمپانیبهمربوطاولیهموادجدیدترینوبهترینازیکی

(EIPC Milan 2019منبع کنفرانس )



روند الکترونیکی خودرو

انرژی نوین اینترنت وسیله ی نقلیه (5G)
ADAS



SAE-سطح رانندگی خودکار 

غیر  
خودکار

کامال  
خودکار

خودکار  
سطح باال

خودکار  
مشروط

نیمه 
خودکار

کمک 
راننده

کیسه هوا•
ABSترمز •

سازگارکنترل•
ترمز اضطراری اتوماتیک•
هشداربرای نقطه ی کور•
هشدار خروج از خط•
کمک کننده  پارک •

اتومبیل

پارک اتوماتیک•
کمک کننده برای عدم•

خروج از جاده

پارکینگ مستقل•
کمک در بزرگراه•
توقف و •

(بزرگراه)حرکت

ک رانندگی اتوماتی•
در بزرگراه

توقف و حرکت •
(شهری)

رانندگی مستقل•

5سطح 4سطح 3سطح 2سطح 1سطح 0سطح 

تا کنون1900: معرفی وسایل نقلیه مصرفی0سطح

2007: معرفی وسیله نقلیه مصرفی1سطح

2004: معرفی وسیله نقلیه مصرفی-برخی از اتومبیل های لوکسموجود در 2سطح

معرفی -تنها تعداد کمی از آنها، مانند آئودی، امروزه جرات سرمایه گذاری را دارند3سطح
2018:وسیله نقلیه مصرفی

2021: معرفی وسیله نقلیه مصرفی-در اتومبیلدفاتر کاری و سینما4سطح

2020اواسط : نقلیه مصرفیمعرفی وسیله-از گزارش اقلیت5Lexus2054سطح



موجودرادارگروه های خودروهای 
وجود دارداختصاص داده شده است، برای برنامه های کاربردی رادار که فرکانس عمده گروهچهار 

•24.125 GHz  200 (با پهنای باند تقریبیMHz متوسط/ کوتاه رادار با برد )
•24        GHz  5با پهنای باندGHz( متوسط/ کوتاه با برد رادار)
•76-77   GHz (رادار دور برد باریک)
•77-81   GHz  متوسط/ رادار باند وسیع با برد کوتاه



ارتباط راداری خودروظهور نیازهای صنعت در حال 
نیاز به مواد جدید

•DK/DFکم-فوق العاده
•TCDKکم
جذب رطوبت•
ثبات ابعادی•
•CAF

RF/ارتباطات مایکروویو
24GHzرادار •

77GHzرادار •

79رادار •

 PCBنیاز های جدید

FAB
mmمواد موج •
تعداد الیه های •

بیشتر

سیستم امنیتی جدید
سیستم کمک راننده •

(ADAS)پیشرفته

ویژگی های بحرانی مواد موج میلی متری رادارهای خودرو

 (DK)پایداری دی الکتریک. 1
منجر به عملکرد سازگارتر می شودDKکنترل سخت تلرانس •
 (DF)فاکتور هدر دهی. 2
•DFپایین میتواند به مشخصه های کم ضرر کمک کند

زبری سطح مس. 3
با انتخاب فویل مسی نازک برای کاهش اثرات سطحی و افت سیگنال•
 (TCDK)ضریب حرارتی ثابت دی الکتریک. 4
•TCDKپایین ویژگی های ثابت الکتریکی را در محیط سخت حفظ می کند
جذب رطوبت. 5
و واریانس افت بازدهی را کاهش می دهدDK,DFجذب رطوبت پایین، •
ثبات ابعادی. 6
برای افزایش تولید و سود در راستای تولید انبوه•



چگونگی توسعه ی مواد جهت عملکرد عالی  
الکتریکی

می شود  DF/DKرا افزایش می دهد و باعث کاهش PTFEرا کاهش و تقارن PPEهیدروکربن قطبیت 

RTF در مقابلVLPمس دارای زبری کمتر

اثر سطحی کاهش یافته ناهمگونی کاهش یافته

بافت های گسترده یکپارچه تر هستند

می شود  DF/DKرا افزایش می دهد و باعث کاهش PTFEرا کاهش و تقارن PPEهیدروکربن قطبیت  می شود  DF/DKرا افزایش می دهد و باعث کاهش PTFEرا کاهش و تقارن PPEهیدروکربن قطبیت  می شود  DF/DKرا افزایش می دهد و باعث کاهش PTFEرا کاهش و تقارن PPEهیدروکربن قطبیت 



الفویل مسی برای برنامه های کاربردی با فرکانس با
وقتی فرکانس باالتر است،اثر سطحی وضوح بیشتری دارد و تراکم جاری روی سطح فویل مسی تغلیظ می شود. 1.

انتخاب فویل مسی . 2RTF منفعت بیشتری رویPIMپایین و افت بازدهی پایین دارد .



توسعه ی مواد موج میلی متری



NP-930خصوصیات و فواید 

Dk =3.0 @ 10GHz

Df =0.0012 @ 10GHz

 تلرانسDkشدیدا کنترل شده+/- 0.04 

جذب کم آب

 الکتریک ضریب حرارتی ثابت دیDk (TCDk) ،22ppm/Kاست

قدرت الیه برداری باال

زبری کمتر فویل مسی

ثبات ابعادی فوق العاده

قیمت رقابتی



NP-930خصوصیات کلی 



NP-930ثبات ابعادی 



NP-930 Dk/Dfدر مقابل فرکانس
وقتی فرکانس افزایش می یابد، . 1Dk روند کاهشی وDf دهدرا نشان می روند افزایشی.

تغییر . 2Dk, Df   NP-930خیلی اندک و پایدار است .



Dkالکتریک ضریب حرارتی ثابت دی 

ضریب حرارتی ثابت . 1Dk(TCDK) میزان متغیر ،Dkدر دمای شدید است و این پارامتر مهم مواد موج میلی متری است.

معموال . 2TCDK<50 ppm/°cمناسب است.

.NP 3-930 TCDK ،22ppm/°Cاست.



NP-930 عمر طوالنی مدت

NP-930 عملکرد بسیار ثابتی را درDk وDf150آن ها در .دارد°C ساعت تست تغییر نمی کنند1000در

. می داردسخت حرارتی محیط نگه مواد، خصوصیات ثابت الکتریکی را در شرایط : نتیجه گیری



NP-930
رطوبت باال/ درجه حرارت باال 

NP-930 درDkوDf 85بسیار ثابت است و تغییر اندکی در محیط دارای°C 85و%RH ساعت تست دارد1000در.

. مواد، خصوصیات ثابت الکتریکی را در شرایط آب و هوایی سخت نگه می دارد: نتیجه گیری



NP-930تست افت بازدهی

اندازه گیری افت بازدهی
-A:IL (A)بازدهی ساختار • 6 inches+ Vias

-B:IL (B)بازدهی ساختار• 2 inches+ Vias

-dB/inch=(IL(A)افت • IL(B))/(A-B)

NP-930 با مسRTF عملکرد الکتریکی بهتری دارد



ساختار ترکیبی رادار خودرو
High-Tgرادارهای خودرو به وسیله ی ساختارهای ترکیبی که مخلوطی از مواد موج میلیمتری و مواد  Fr4هستند، طراحی شده اند



NP-LD5فواید و ویژگی های 

High-Tg=220°C 

Df=3.6 @ 10GHz

 با روند استانداردFR4تولید شده است

ماژول های یانگ را بهتر کرده اند، تاب برداشتن مونتاژ را کاهش داده اند

CTEzپوشش قابل اطمینان با سوراخ/ پایین

ثبات ابعادی فوق العاده

  قیمت رقابتی



NP-LD5خصوصیات کلی 



لیست محصوالت برای برنامه کاربردی خودرو



خالصه

NP-930    77برای رادار خودرویی Ghz ایده آل است وNP-LD5 24برای رادار خودرویی GHzبسیار مناسب است.

NP-930 سازگاری عالیDk با تلرانس محکمDk دارد،این چنین سازگاریDk ثبات بیشتری را روی انتقال فرکانس خودرو حفظ
.می کند

NP-930ضریب خرابی بسیار اندکی را دارد که به ویژگی ها ی افت سیگنال پایین کمک می کند.

 با استفاده از بافت شیشه ای به عنوان تقویت کننده، تاب برداشتن و ثبات ابعادیNP-930  تثبیت و کاهش یافته است که تولید و
.سود دهی با تولید انبوه را افزایش می دهد

با تشکر از توجه ویژه ی  شما از                               
جهان الکترونیکشرکت 


