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Annet: 

Kursansvarlig/oppgaveforfatter Per Øhlckers vil stort sett være tilstede på sitt kontor 
FV328B, og kan best kontaktes på intern telefon 544 04 eller  
mobiltelefon 95 90 39 89. 

Hvert spørsmål gis både med norsk og engelsk tekst. Besvarelsen kan gis valgfritt på 
norsk eller engelsk. Bruk maksimum 1 side på hver oppgave, dvs. summert for både a) 
og b) besvarelsen.  

The test can be answered in either Norwegian or English. Each question is given with 
both Norwegian and English text. Use maximum 1 page for each question; that is for 
the sum of both the a) and the b) answers. 
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Oppgave 1: Produktutvikling 
a) Beskriv de typiske utviklingssteg for seriell fremtaging av et produkt fra idé til etablert produksjon. 

Dette gjøres best med en grafisk skisse og forklarende tekst. Begrunn hvorfor det ofte er stort press for 
rask gjennomføring av hele utviklingsprosessen. 

b) Parallel produktfremtaking er en alternativ utviklingsstrategi. Beskriv hvordan denne foregår, og gi det 
viktigste fortrinn og den viktigste ulempen ved denne teknikken. 

Question 1: Product development  
a) Describe the typical development phases for serial product development from the conceptual idea to 

established production. This is best done as a graphic description with explaining text. Explain why 
there generally is a heavy time pressure for finishing the development work. 

b) Concurrent engineering is an alternative development strategy. Describe how this is implemented, and 
give the main advantage and main disadvantage of this technique. 

Oppgave 2: Termisk husholdning 
a) Forklar noen metodikker for simulering av termisk oppførsel til komponenter. Påpek styrker og 

svakheter ved disse metodikkene. 
b) Beregn overtemperatur (Junction temperatur) i en integrert krets i en LLCC kapsel som utvikler 3W. 

Termisk motstand fra krets (junction) til kanne er RJC = 10°C/W, og fra kanne til omgivelsene er RCA = 
5°C/W. Beregn også den effektive termiske motstand RJA fra krets (junction) til omgivelsene. 

Question 2: Thermal management 
a) Explain some methods of simulation of the thermal behaviour of components. Point out strengths and 

weaknesses of these methods. 
b) Calculate the increase of the junction temperature of an integrated circuit in an LLCC package with 

3W heat dissipation. Thermal resistance from the circuit junction to case is RJC = 10°C/W, and from 
case to ambient is RCA =5°C/W. Calculate also the resulting thermal resistance RJA from junction to 
ambient. 

Oppgave 3: Kretskort (Bestykkete kretskort) 
a) Forklar en vanlig benyttet fremstillingsmåte for tosidige kretskort med overflatemontasje-

komponenter på begge sider og hullmontasjekomponenter kun på en side. Dette gjøres best ved å 
skisserer et flytdiagram og med en utfyllende tekstforklaring for hvert prosesstrinn. 

b) Forklar de 2 vanligste teknikker for produksjonstesting av bestykkete kretskort, og påpek styrker og 
svakheter ved de to forskjellige teknikkene. 

Question 3: Printed circuit boards (Assembled) 
a) Explain a common used manufacturing technology for double sided printed circuit boards with 

surface mount components on both sides, and through-hole components only on one side. This is 
best done by outlining a flow chart with a supplemental text for each process step. 

b) Explain the 2 most used techniques for production testing of assembled printed circuit boards, and 
point out the strengths and weaknesses of these 2 alternative methods. 

Oppgave 4: Tykkfilmteknologi 
a) Forklar de grunnleggende prinsipper for høytemperatur tykkfilmteknologi. Dette gjøres best ved å 

skissere et flytdiagram og med en utfyllende tekstforklaring for hvert prosesstrinn. Gi 2 mulige 
anvendelseseksempler 
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b) Foreslå en teknisk-økonomisk god måte å kombinere tynnfilmteknologi og høytemperatur 
tykkfilmteknologi i samme hybridkrets. Påpek fortrinn og ulemper ved en slik kombifilmteknologi, 
og gi 2 mulige anvendelseseksempler. 

Question 4: Thick film technology 
a) Explain the basics of high temperature thick film hybrid technology. This is best done by 

outlining a flow chart with a supplemental text for each process step. Give 2 possible 
application examples 

b) Explain also the basics of high temperature polymer thick film hybrid technology. Point out 
advantages and disadvantages by this technology compared to high temperature thick film 
hybrid technology, and give 2 possible application examples. 

Oppgave 5: Mikromaskinerte komponenter 
a)  Beskriv henholdsvis silisium bulk mikromaskinering og silisium overflatemaskinering, og foreta en 

sammenligning av fordeler og ulemper ved disse to teknikkene.  
b)  Gi 2 eksempler på ”multiproject wafer” (MPW) smietjenester (foundry eller kontraktproduksjon) for 

prosessering av silisium mikromaskinerte komponenter, og fremhev 3 viktige fortrinn for hver av 
prosessene. Gi også to applikasjonselsempler for hver av disse ”foundry” tjenestene. 

Question 5: Micromachined devices 
a)  Describe respectively silicon bulk micromachining and silicon surface micromachining, and do a 

comparison of advantages and disadvantages of these two techniques. 
b)  Give 2 examples of multiproject wafer foundry services for processing of silicon micromachined 

devices, and point of 3 basic features of each of the processes. Also give 2 possible application 
examples for each of these foundry services. 

 
----- Slutt/End ----- 
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