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A tranzisztorok típusszáma a to-
kozást majdnem mindig egyér-
telműen meghatározza, legfel-
jebb a lábelrendezésben lehet
különbség. Ezzel szemben az in-
tegrált – főleg az analóg – áram-
köröknél a típusjelölés nem defi-
niálja sem a tokozást, a kivezeté-
sek számát, sem pedig a műkö-
dési hőmérséklet-tartományt,
melyekre a beszerzéskor feltétle-
nül szükség van. A digitális áram-
köröknél a helyzet valamivel
jobb, egyértelműbb.

Ismert, hogy az integrált áram-
körök típusszáma legtöbbször a
következő részekből áll:
– a gyártó betűjele,
– az IC típusszáma: rendszerint

2...5 számjegy, esetleg 1...3 be-
tűvel kiegészítve. Ez utóbbiak
pl. egy adott paraméter szerin-
ti válogatásra, az áramkör mó-
dosított/javított változatára, a
digitális áramköröknél a kivi-
telre (pl. B, F, HC, LS, S) utal-
nak.

– a kivitel jellegének vagy az
üzemi hőmérséklet-tarto-
mánynak betűjele,

– a tokozás betűjele,
– opcionálisan egy vagy több

betű a kivezetések felületi ki-
képzésének (pl. B = ónozott,
C = aranyozott), illetve a kör-
nyezetbarát, ólommentes ki-
vitelnek jelzésére (NOPB, Pb-
free).

Az előzőekben bemutatottnál
jóval bonyolultabb, szinte min-
denre, még a lábosztás betűire
is kiterjedő kódolást használ pl.
a Renesas. Ennek ismertetése
meghaladná e cikk kereteit, így

csak a honlapra hivatkozunk: 
www.renesas.com/eu/en/support/
tehnical-resources/packaging/
packing-outline/renesas-code
.html.

Egységes jelölésrendszerről
nem beszélhetünk. Ahogy az
lenni szokott, „a kivétel erősíti a
szabályt!” Elvileg mindig az
áramkör „legfrissebb” adatlapját
kell(ene) használni, mert a kü-
lönböző időpontokban kiadott
lapokon is váltakozik a típusjel-
zés. Még a 8 kivezetéses eszközök
betűjele utáni 8-as szám kiírása
sem konzekvens. A „megbízha-
tó” típusszám általában az adat-
lapon az Order part number, ill. az
Ordering information feliratnál ta-
lálható.

A gyártó vagy a licenc tulajdo-
nosának jele rendszerint 2...3 be-
tűből áll. A TTL, CMOS digitális
áramköröknél még ma is hasz-
nált jelzések közismertek (pl. Te-
xas: SN; RCA, National: CD; Moto-
rola: MC, MCM). Az analóg
áramköröknél például a Linear
Technology az LT, LTC; a National
az LF, LP, LH, LM, LMC; az Ana-
log Devices az AD, CMP, OP,
REF; a Texas a TL, TLC; a Maxim
a MAX; a Motorola az MC, MLM;
a Fairchild a uA; a Signetics az NE,
SE; a Toshiba a TA; az RCA a CA
betűket használta, ill. használja.

A kivitel jellegét, ill. az üzemi
hőmérséklet-tartományt nem
minden gyártó jelzi azonos mó-
don, sőt egyes gyártóknál a toko-
zás betűjele meg is előzheti a ki-
vitel jellegét. A Tungsram
74xxxPC formátumban adta
meg a TTL áramkörök típusát,
ahol a P a műgyanta tokozást, a

C a kereskedelmi kivitelt, ill. a
0...+70 °C üzemi hőmérséklet-
tartományt jelentette. A Texas
korai jelölési rendszerében az
SN után következő szám utalt a
hőmérséklet-tartományra. Pél-
dául az 5 a katonai, a 7 a kereske-
delmi, a 8 az idő közben meg-
szűnt ipari kivitelt jelölte.

Rendszerint egységesen értel-
mezik a kereskedelmi (C, com-
mercial) minőséget és az ehhez
tartozó 0...+70 °C tartományt, a
katonai (M, military) minőséget
és a -55...+125 °C tartományt. 
Az ipari (I, industrial) vagy 
az ún. korlátozott katonai kivite-
len többnyire -25...+85 °C vagy 
-40...+85 °C tartományt, a jármű
(V, vehicular, A, automotive) kivite-
len -40...+60 °C vagy -40...+85 °C
tartományt értenek, de betűje-
lük a gyártótól függően változik.

A tokozást egy-két betűvel,
számmal jelölik. Néhány ismert
gyártó által az analóg áramkörök
jelölésre használt betűk kombi-
nációját a táblázatban adjuk. Az
amatőrgyakorlatban ritkán elő-
forduló tokváltozatok (pl. DFN,
QFN, LCC) jelöléseitől eltekin-
tettünk. A fejlécben a következő
rövidítéseket használtuk: AND =
Analog Devices; LTC = Linear
Technology; MAX = Maxim In-
tegrated Products; NAT = Natio-
nal Semiconductor; TEX = Te-
xas Instruments; MOT = Moto-
rola Semiconductor.

A tokozás megnevezésére
használt angol betűszavak kifej-
tése a következő. SMD = Surface
Mounted Device; PDIP = Plastic
Dual In line Package; DIL = Du-
al In Line; SOIC = Small Outline
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Integrált áramkörök jelölési rendszere: a tokozás
Dr. Fábián Tibor okl. villamosmérnök, itaf70@gmail.com

Az integrált áramköröket általában többféle tokozással gyártják. Ha az áramkör típusát „nagyvonalúan”
adjuk meg, előfordulhat, hogy a beszerzett IC a megtervezett nyákba csak „esztétikailag kifogásolható
módon” forrasztható be. A kezdők számára az is gondot jelenthet, ha pl. a kapcsolási rajzon a 14 kiveze-
téses IC lábszámozása szerepel, a nyák viszont a 8 kivezetéses változatra készül. Jelen cikkünkkel az áram-
körök pontos specifikáláshoz kívánunk segítséget adni néhány nemzetközileg ismert félvezető gyártó cég
jelölési rendszerének „dekódolásával”.
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Tokozás jele Jellemzők AD LTC MAXIM NAT TEX, MOT

TO-39 hengeres fémtok, 
3 vagy 4 kiv. H H TR, TS H –

TO-92 mgy., 3 kiv. – Z CR Z (LP), Z

TO-99 hengeres 
fémtok, 8 kiv. H H TA H (L), H

TO-100 hengeres 
fémtok, 10 kiv. H H TB H (L), H

TO-220 mgy., 
hz. +3...7 kiv. – T, T7 CR, CS, CT, CM T, U KC, KV

TO-247 mgy., 2...4 kiv. – P, K (K) – K 

PDIP-8 mgy., 8 kiv., sz. N N8 PA (T), N, N8 P

DIL-8 ker., 8 kiv., sz. Q J8 JA (R), J, J8 JG

PDIP-14, -16, 
-18, -20, -24, -28

mgy., 
14...28 kiv., sz. N N, N14, N16 stb. PD, PE, PN, PP,

NG, NI
(P), N, N14, N16

stb. N, NE

DIL-14, -16, -18, 
-20, -24, -28

ker., 
14...28 kiv., sz. D, Q J, J14, J16 stb. JD, JE, JN, JP, JG,

RI
(D), J, J14, J16

stb. J, JG

PDIP-28 mgy., 28 kiv., 
esz. N NW PI – N

SOIC-8 SMD, mgy., 
8 kiv., k. R S8, S8E SA M8 (D), M

SOIC-14, 
SOIC-16

SMD, mgy., 14
vagy 16 kiv., k. R S SD, SE M D

SOIC-14, -16, 
-18, -20, -24, 

-28

SMD, mgy.,
14...28 kiv., sz. R SW WD, WE, WN, WP,

WG, WI WM DW

MSOP-8, -10, 
-12, -16

SMD, mgy., 
8 vagy 

10...16 kiv., kk.
RM MS8, MS8E, MS,

MSE UA, UB MM DGK

SOT23-3, -5, 
-6, -8

SMD, ker., 3...6
vagy 8 kiv. RT, UJ S3, S5, S6, TS8 UR, US, UK, UT M3, M5, M6 DBZ, DBV

SOT223-4, -5
SMD, mgy., 
hf.+3 vagy 
hf.+4 kiv.

– ST UR MP –

SC-70 SMD, mgy., 
6 vagy 8 kiv. KS6, KS8 SC6, SC8 XT, XA MG DCK, M7

Flatpak ker., 
10 vagy 14 kiv. L, LM W, WB FB, FD W, F UO10, WO10,

WO14

SSOP SMD, 
16...28 kiv., k. RS G16, G20, G24,

G28, GN
AE, AP, AF, 

AG, AI MQ DBQ

SSOP SMD, 36 vagy 
44 kiv., sz. – GW36, GW44 AX, AH MS DB

TSSOP SMD, 
14...28 kiv., k. U F14, F20, FE16,

FE20 stb.
UD, UE, UP, UG,

UI MT DL, PW

TSSOP SMD, 48 vagy 
56 kiv., sz. – FW48, FW56 UM, UN MT DGG
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IC; MSOP = Micro Small Outli-
ne Package; SOT = Small Outli-
ne Transistor; SC = Thin Shrink
Small Outline Transistor; DFN =
Dual Flat No Lead; QFN = Quad
Flat No Lead; LCC = Leadless
Chip Carrier; SSOP = Shrink
Small Outline Package; TSSOP
= Thin Shrink Small Outline
Package.

A Maxim az áramkör típusszá-
ma után hárombetűs jelzést
használ, melyek közül az első a
hőmérséklet-tartományt, a má-
sodik a tokozás típusát, a harma-
dik a kivezetések számát kódolja.
A táblázatban ez utóbbi kettőt
tüntettük fel. A táblázatban hasz-
nált rövidítések: mgy. = műgyan-
ta (plastic, molded), ker. = kerámia
(ceramic, hermetic), kiv. = kiveze-
tés, láb, forrasztópapucs, kontak-
tus vagy forrasztási felület (pin,
lead, lead wires, pad), hf. = hűtő-
fül, hz. = hűtőzászló, kk. = külö-
nösen keskeny (118 mil = 3
mm), k. = keskeny (narrow, 150
mil = 3,81 mm), sz. = széles (wi-

de, 300 mil = 7,62 mm), esz. =
extra széles (600 mil = 15,24
mm). A régebben használt jelö-
léseket zárójelbe tettük.

Az előzőek illusztrálására né-
hány példa.

Az LM10 típusú kettős műve-
leti erősítőt több cég is gyártja. A
következő típusvariációk fordul-
hatnak elő (zárójelben a betűjel
magyarázata). 

- 8 kivezetéses kerek fémtok
(H) esetén: LM10H, LM10BH 
(-25...+85 °C vagy -40...+85 °C),
LM10CH (0...+70 °C), LM10BLH
(kisebb tápfesz.), LM10CLH (ki-
sebb tápfesz.),

- 8 kivezetéses műgyanta DIL
tok (N, N8) esetén: LM10CN
vagy LM10CN8 (0...+70 °C),
LM10CLN vagy LM10CLN8 (ki-
sebb tápfesz.),

- 8 kivezetéses kerámia DIL tok
(J8) esetén: LM10J8, LM10BJ8 
(-25...+85 °C), LM10BLJ8 (ki-
sebb tápfesz.), LM10CJ8 (0...+70
°C), LM10CLJ8 (kisebb táp-
fesz.).

- 14 kivezetéses kisméretű SO-
IC tok: LM10CWM (0...+70 °C).

Az LT1310EMSE a Linear
Technology gyártmánya (LT),
feszültségnövelő (boost) DC/DC
konverter „E” változata (1310E),
tokozása MSOP (MSE). A típusz-
szám arról nem szól, hogy az IC
milyen hőmérséklet-tartomány-
ban működtethető, a tok forrasz-
tópapucsainak száma mennyi.

A MAX038CPP a Maxim In-
tegrated Products, Inc. gyártmá-
nyú (MAX) nagyfrekvenciás hul-
lámforma-generátor (038),
0...70 °C hőmérséklet-tarto-
mányban működtethető (C), 20
kivezetéses műgyanta tokban ké-
szül (PP). A MAX038CWP jelen-
tése az előzővel részben meg-
egyezik, kivéve az utolsó két be-
tűt, ami 20 kivezetéses SOIC to-
kozásra utal.

Felhasznált irodalom: a hivatko-
zott gyártók adatlapjai.
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