
Текст: Андрей Насонов

бывают разные

Супер
джеты 

У
cc ccccccccc ccc cccccccccc cccccccccccccc 
c ccccc c ccccccccccc c ccccccccc ccccccccc 
c ccccccccc cccccccccc cccccccccccc. c cccc 

ccccccc cccccccccccc cccccc cccccccccccc cccccccc: 
ccccccccccc ccccccccc ccccc ccccccccccc, ccccccccc 
ccccccccccc cccccccccccc c cccccccccc. c cccccccc 
cccc ccccc ccccccccc cccccccccc ccccccccccccc cc 
cccc: ccc cc cccccc, ccccccccc cc cccccccccc ccccc-
cccccc ccccccccc, c ccc cccccc c ccc ccccc ccccccc 
ccccc. ccc cccccc cc cccccccccc cc cccccc c ccccccccc 
ccccccccc. ccc, cccccc, ccccccccccc c cccccccccccc c 
ccccccccc c ccccccccccc cccccccc ccccccc. 

ccc cc ccccc cccccc c ccccccc ccccc?
cccccccccc, ccc cccccccccccc cccccccccccccc cccc 

ccc ccccc ccccccc. cc cccc ccccccc cccc ccccccc 
ccccccc cccccc cc ccccccccccc ccccc. cccccc ccc ccccc-
ccccccc cccccccccc, c ccccc cccccccccc ccccccc ccc-
ccccccccc ccc ccccccccccccc. ccccc cccc cccc c ccccc-
ccc ccccc cccccccccc — ccc, cccccc ccccc, ccccccccccc 
cccccc, c cc cccccc cccccccccc-cccccccccc. cccc c 
cccccccccc ccccc ccccccccccccc cccccc cccccccc, cc 
c ccccc cccccccccc ccccccc cccccccccc ccccc cc ccc-
ccccccccc ccccccccccc ccccccccccc cccccccccccccc.

cccccc cccccc — ccccc cccccccccccc. ccccc ccc 
ccc cccccc ccccccccc c cccccccccc ccccccccccc c cc-
cccccccc cccccccccc ccccccccc, ccccc cccccccc cc 
cccccc: «ccc ccccccccccc cccccccccccc cccccccccc 
ccccccccc cccccccccccc c cccccccc cccccccccccc»?

ccc ccc cccccccc. cccc cc cccccccc cccccccccccc-
ccc cccccc c cccc, cccc cccccccccc ccc ccccccc cc 
cccccccccccccc cccccccc, ccccccc, ccc ccccccc, cc-
cccccc ccccccccccc cccccccccccc. cccccccccc, ccc cc-

ccccc cccc c cccc ccccccccccc ccccccccccccc cccccc 
cc ccccc cccccc. cccc cccccc cccccccccc ccccccccccc 
cccccccccccc, ccc cccccccc cc cccccccccc ccccccccccc 
ccccccccc, ccc cccccccccc cccccc. cccc cccc cc cccc-
ccccccc cc ccccc cccccccccccc, ccc ccccccc, cccccccc-
cc ccccccccccc cc cccccccc, cccccc cccccccc —
ccc cc ccccccc ccccc, ccccc cccccccccc ccccccc.
c ccc ccccccccc cc cccccc c cccccc c cccccccccc,
ccccccccc ccccccccccc cccc, cccccccccc ccccc
c ccccc cccccccc.

cc ccccc cccccccccc ccccc cccc ccccc cccccccccc 
ccccccc ccccccccccccc ccccc ccccccccc ccccccccccc 
ccc cccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccc.
cc cccccc ccc ccccccc, cc c ccc ccccccccccc ccccccc-
ccccc, c cccccc cccccccccc c ccccccccccc cccccccc. 
ccc ccccccc ccccccccccccc cccccc: ccccccccccccccc-
cccccccc ccccccccccc ccccc cccccc c cc cccccc ccccc-
cccccc ccccc cc c cccccccccc ccccc.

cccc cccc cccccccccc cccccc, cc, ccc cc ccccccc, 
cccccc c cccccccccccccc cccccc cc ccccc. ccc ccccc 
cccccccc cccccc ccccccccc cccccccccc cccccccccc-
ccc ccccccccccc cc cccccccccc ccccc SPEA40XX РИС1. 
cccccccccc ccccccccc, ccccc c cccccc c cccccccccccc 
ccc ccccccc cccccccccccc cccccccccc cccccccc. cccccc 
ccccccccc cccc, ccc ccccccccccc ccccc cccccccccccc 
ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccccc ccccccccc-
ccc, cccccccc cccccc ccccccccc cc ccccc cccccccccc 
cccccccccccc. cccccc cccccccccccccc ccc cccccccccc 
cccccc ccccccc cccccccc cccccccc ccc ccccccccc ccc-
cccccccc ccccc cccccc.

cccccccc ccccccccccc cccccc ccccccccc ccccccccc, 
ccc c cccccc ccccccc ccccc ccccccccc cccccccccccccc-
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ccc ccccccccccc c cccccc c ccccc ccccccccccc cccccc 
cc ccccc ccccccc. cccc cc cccccccccccc cccccccccccc 
ccccccc c ccc, ccc cccccccccc cccccccc cccccccc 
cccccccccc c ccccccccc ccccccccccc cc cccccccccc 
cccccccc ccccccccccccc cccc, ccc cccccccccccc cc 
ccccc ccccc cccccccccc. ccccc cccccc, cccccc ccccc-
cc ccccccccccc cccccccccccccc cccccc ccccc ccccc-
cccccccc ccccccccc ccccccccccc. c ccc cc cccccc cc 
cccccccc ccccccccccc. ccccc ccccccc ccccccccccccc 
ccccccc ccccccccccc ccc cccccc cccccc. c cccccc 
cccccccccccc ccccccccccccc ccccccc ccccc ccccccc-
ccc ccccccccc ccc c cccccccc cccccccccccc cccccccccc 
ccccccccc, ccc c cc ccccccccccccccccccc cccccccc.

cccccccccccccc cccccccc cccccccccc cccccccc 
ccccccccc ccccccc cccccccc c cccccc cccccccccccc 
ccc cccccc ccccccc. cccc ccc cccccccccc ccccccccc. 
cc, cccccccc, ccccccc ccccc ccccccc ccccc cccccc ccc-
ccccc c ccccccccc cccccccccccccccccc ccccccccccc 
cc cccccc cccccc.

ccccc ccccc cccccccccc cc cccc cccccccccc cccccc-
ccccccc cccccccccc. ccc cccccccccc cccccccccccc 
cccccccc cccccccccccc c cccccccc ccccccccccc-ccccc-
cccccc cccc (cccccccccccc, cccccc) c c cccccccc.

c cccc cccccccc c ccc cccccc?
cccccc, cccccccccc, cccccccc c ccccc. ccccccc 

cccccccccccccccc cccccccccccc c ccccc cccccccccc 
cc cccccccc cccccc, ccccc ccccccc, cccc cc ccccccc 

ccccccc ccccccccc cccccccccccccccc ccccccccc ccc-
ccccccccccccc. c ccc cccccccc cccc c cccccccccccc. 
ccccc cccccccccc ccccccccc ccccc cccccc cc cccccccc 
cccc cc cccccccccc c ccccccc cccccccccccc cccccc-
cccc. ccccc ccccccc, ccccccc cccccccccccc — ccc ccc 
cccccccccc c cccccccc, cccccccccc, cccc cccccccccccc 
ccccccccccc cccc c ccccccccccc cc cccccccc (cccc-
cccccc c cccccc cccccccccc cc cccccccc). ccccc ccccc 
ccc cccccccccc, cccc ccc ccccccccc cccccccccccc ccc-
cccccccccccc ccc cccccc cccccc. ccccccc cccccccccc 
cccccccccc c cccccc ccccccccccccc cccc cccccccc, c 
cccccc ccccc — cccccccccccc cccc. ccc ccc cccccc 
cccc cccccc ccccccccccc c cccccccccc. cccccc cccccc 
cc, ccc ccccccc, c ccccccc «ccccccccccc cccccccc», 
cccccc ccccccccccc cccccccccccccccc. ccccccc cccccc 
ccccccccc ccccccccccc ccccccccccc. c ccccc ccc-
ccccccc cccccc cccc cccccccccccc, c ccc cccccc cccc 
ccccccc ccccccccccc, c cc cccccccc-cccccccccc.

cccc ccccccccccccc cccccccccccc cccccccccccc 
cccccccccccc ccc ccccccccc ccccc cccccccccc c cccc-
cccccccc ccccccccc, cccccccccccccc cccccccc cccc-
cccccc c ccccccccccc ccccccccc ccccccc ccccccccc. 
ccc cccc cccccccc:

▪ ccccccccccc ccccccccccccccc 
cccccccccccc cccccc cccccccc;

▪ ccc ccccccccccc cccccccccccccccc 
cccccccccccc cccccccccc, ccccc ccc 
cccccccccc cccccc ccccccccc cccccccccccccc. 

cccccc cccccccccc cccccc ccccccccc ccccccccccccccc 
ccccccccc, ccccccc cccccccccccc cccccccc, cccccccc-
cccc c, ccccc ccccccc, ccccccccc ccccccc cccccccc-
ccc ccc cccccccc ccccccccccccccc cccccc. cccccccc, 
cccccc cccccccccccccc cccccccc c ccccccccc ccccccc 
cccc SPEA4020 РИС2. c ccccccc cc SPEA4060 ccccccc 
SPEA4020 cc ccccc ccccccccccc cccccccc, ccccccccccc 
cccccc cc ccccccccc, cc cccccccccc cccccccccc c cc-
cccccccccccc. ccc cccccccc cc cccccccc ccccccc ccc-
cccccccc ccccccccc cccccccc cccccccccc. ccccc cccc-
cc cccccccccccc ccccc ccccc cccccccc ccc ccccccccccc 
cccccccccccccccc ccccccc cc cccc ccccccccccc.

c cccccccccc — ccc cccccc ccccccccccccc cccc-
ccccccc cccccccccccccc. cccc c ccc, ccc ccccc cccc 
( jet) c ccccccccccccc cccccc ccccccccccc ccc ccccccc. 
cc ccccc ccccc ccccccc, c ccc, ccc-cc ccccc ccccccccc 
ccccccccc. ccccc cccccc, ccccccc c cccccccc cccc. cc-
cccccc cccccc cccc ccccccccc cccccc cccccccc, c c cc 
cccccccc cccccccccccc ccccc jet. cccccc cc ccccccccc, 
cccccc cc ccccccccc cccccccccccc, c ccccccc cccccc-
cccc ccccccccccccc c ccccccccccc cccccc. c 21 cccc, 
ccccc ccccc cccccccccccc ccccc cccccccc ccccc cc-
cccccc, ccc cccccccc cccccccccc cccccc. c ccc ccccc cc 
cccc cccccc cccccccc ccccccc ccccccccccc ccccccccc, 
cc cccccccccc cccccccccc cccccc c ccccccccc ccccccc-
cc, c cc cccccc — ccccc-ccccccc cccccccccccccc. 

1
Установка 

с летающими 

пробниками 

SPEA4060 

в режиме входного 

контроля 

микросхем 

в корпусе BGA

2
Установка 

с летающими 

пробниками 

SPEA4020
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