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Tämän diplomityön tarkoituksena oli jatkaa kehitystyötä JESD22-B111-standardin mukaisen pudotustestin korvaamiseksi tärytystestillä eri lämpötiloissa.
Tavoite jakaantui kolmeen osaan: 1) testattavan komponenttilevyn häiriövärähtelyjen poistaminen, 2) testin aikaisen lämpötilan asettaminen ja vakiointi sekä
3) pudotustestiä vastaavien vauriotyyppien tuottaminen eri lämpötiloissa.
Työn kirjallisuusosassa esitellään yleisesti tiheästi pakatuille elektroniikkalaitteille käytettyjä luotettavuustestejä, joita ovat eri lämpötilatestit sekä mekaanisen rasituksen testit. Tämän lisäksi esiteltiin periaatteita komponenttilevyjen rasituksen aikaisen käyttäytymisen mittaamiseksi sekä tapoja mitata tutkittavan
kohteen lämpötilaa.
Kokeellinen osa on työn tavoitteiden mukaisesti jaettu kolmeen osaan. Komponenttilevyn venymistä mitatut ylimääräiset häiriöt poistettiin vaihtamalla komponenttilevyn kiinnitysalustana toiminut tukilevy rakenteeltaan jäykempään
mutta yhtä kevyeen levyyn. Testinaikaisen lämpötilan asettaminen ja säätö toteutettiin työssä kehitetyllä automatisoidulla lämmitysjärjestelmällä, joka syötti
tehoa piirilevyyn haudattuun lämmitysvastukseen testattavan komponentin lämpötilasta riippuen. Lämpötilaa mitattiin kontaktittomasti infrapuna-anturilla.
Kolmannessa osassa tarkastellaan testattujen komponenttilevyjen vauriotyyppejä sekä numeerisia tuloksia pudotustestauksella suoritettuun (toisessa diplomityössä julkaistuun) täysin vastaavaan koesarjaan.
Työn testeissä käytettiin kolmea eri juoteseosta (SnAgCu, SnAgCuBi ja
SnAgCuNi) sekä kahta piirilevyn suojapinnoitetta (Cu|OSP ja Ni(P)|Au). Testit
suoritettiin huonelämpötilassa (24 °C) sekä kahdessa korotetussa lämpötilassa
(70 °C ja 110 °C). Testeissä saavutettiin kaikki samat päävauriotyypit kuin vastaavilla muuttujayhdistelmillä pudotustesteissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Lisäksi molemmat testit antavat samansuuntaisia numeerisia tuloksia.
SnAgCu- ja SnAgCuBi-juotteilla ja Ni(P)|Au-suojapinnoitteella kokoonpannut
komponenttilevyt osoittautuivat huonelämpötilassa tärytystien luotettavimmiksi
vaihtoehdoiksi. Kummassakin korotetussa lämpötilassa havaittiin SnAgCuNijuotteella Ni(P)|Au-suojapinnoitteella selkeästi muita heikompi luotettavuus.
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Johdanto
Elektroniikan komponentteihin kohdistuu elinikänsä aikana monenlaisia rasituksia: Mukana kannettavat mobiilielektroniikan laitteet joutuvat mekaanisten iskumaisten kuormitusten kohteeksi helpommin kuin perinteiset, vakaalle alustalle
asetettavat laitteet. Ulkona käytettävät laitteet joutuvat helposti myös alttiiksi ympäristön vaikutuksille. – Kosteus ja epäpuhtaudet pääsevät helposti huonosti eristetyn kotelon sisään aiheuttaen korroosiota tai toimintahäiriöitä. Lämpötilojen
vaihtelut puolestaan aiheuttavat juoteliitoksiin termomekaanisia rasituksia, jotka
voivat purkautuessaan johtaa laitteen toimimattomuuteen.
Komponentit ovat ajan myötä pienentyneet, jolloin liitostiheydet ovat kasvaneet ja
johdinten poikkipinta-alat pienentyneet. Tämän seurauksena sähköisen piirin virrantiheydet ovat kasvaneet lisäten varsinkin elektromigraation riskiä. Komponenttien pienentyessä niiden toiminnot ovat kasvaneet ja monipuolistuneet, mikä on
johtanut signaalireittien lukumäärän kasvuun. Tämä on liitosrajapintojen lisääntymisen myötä kasvattanut vaurioitumisriskiä. Lisäksi komponenttien kiinnityksessä
on pyritty minimoimaan käytetty pinta-ala ja korkeus, jolloin jalalliset piirilevyn
läpi menevät komponenttien jalat on pitkälti korvattu pintaliitosversioilla. Tämän
seurauksena mekaanisia iskuja vaimentaneet kiinnitysjalat ovat saaneet väistyä
komponentin alle sijoitettujen joustamattomien nystyjen tieltä, minkä vuoksi laitteiden luotettavuus on heikentynyt entisestään komponenttien jalkoihin kohdistuvien verrattain suurien mekaanisten rasitusten kasvaessa. Oman haasteensa on
tuonut myös lyijyä sisältävien juotteiden käyttökielto Euroopan Unionin alueella
1.7.2006 alkaen, mikä on johtanut uusien rajapintakombinaatioiden syntymiseen
lyijyttömien juotteiden ja niiden aiempaa korkeampien sulamislämpötilojen vuoksi. Näiden luotettavuudesta ei ole vielä samanlaista pitkän ajan kokemusta kuin
vuosikymmeniä käytetyllä eutektisella tina-lyijyjuotteella.
Laitteiden elinikää on perinteisesti pyritty mallintamaan erilaisilla kiihdytetyillä
elinikätesteillä. Näistä vanhimpia ovat sekä vakiolämpötilassa tapahtuva lämpöhehkutus että muuttuvassa lämpötilassa tapahtuvat lämpösyklaus- ja lämpösokkitestaus. Myös harvemmin käytty tehosyklaus lukeutuu lämpösyklaustesteihin.
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Näiden lisäksi varsinkin auto-, lentokone- ja sotilaselektroniikassa on käytetty
myös erilaisia mekaanisia testejä, kuten pudotus- ja värinätestejä, simuloimaan
käytönaikaisia mekaanisia rasituksia. Todellisuudessa laitteet ovat yleensä käytössä, kun niihin kohdistuu mekaanisia iskuja. Tällöin virtapiiriin syötetty teho on
lämmittänyt komponentit, jolloin vauriotyypit ja -mekanismit saattavat muuttua,
mikäli mekaaniset testit suoritetaan huonelämpötilassa. Tässä työssä on keskitytty
kehittämään testimenetelmää, jolla voidaan tutkia komponenttien elinikää todenmukaisemmin – todellista käyttöä simuloivissa mekaanisen iskumaisen kuormituksen testeissä eri lämpötiloissa, jotka ovat tutkittaville rakenteille tyypillisiä.
Komponenttitestaus on perinteisesti ollut hidasta: Termosyklaustestit kestävät tyypillisesti kuukausia ja pudotustestitkin useita viikkoja. Teollisuudessa tämä tarkoittaa suuria tulojen menetyksiä uusien tuotteiden markkinoille tulon viivästyessä. Tekniikka vanhenee nopeasti ja testausaikana kilpailijat saavat omat uudet ja
houkuttelevammat tuotteensa markkinoille. Toisaalta epätyydyttävästi testattujen
laitteiden vaurioituminen kuluttajatasolla on haitallista yritysten imagolle ja johtaa
myös tulojen vähenemiseen uusien tuotteiden myynnin vaikeutuessa. Kehitystyö
testien kiihdyttämiseksi nykyisestä on siis oleellista, jotta testiaikaa voitaisiin lyhentää. Tärkeintä on, ettei testejä kiihdytetä liikaa, jottei aiheutettaisi vauriomekanismeja, jotka eivät voisi todellisen tuotteen kohdalla toteutua, ja tehtäisi sitten tuloksista virheellisiä johtopäätöksiä.
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1. Kiihdytetyt testit
Elektroniikkakomponenttien kiihdytettyjen testien perusajatuksena on aikaansaada niiden sähköisessä kontaktissa vikatyyppi, joka todennäköisesti tapahtuisi tavallisen käytön aikana. Erona on, että vaurion tulee syntyä nopeammin kuin käytön aikana normaalisti tapahtuu, jotta testeistä saadaan informaatiota kohtuullisessa ajassa. Kiihdytetyt testit tuottavat kahdenlaista kiinnostavaa tietoa: Ensinnäkin
niillä saadaan selville vauriotyyppi eli missä vaurio on ydintynyt ja kuinka se on
edennyt, jotta komponentista on tullut toimimaton. Toisaalta mielenkiintoista on
komponentin elinikä eli aika ennen kuin vaurio tapahtuu. Kun tätä aikaa verrataan
tosielämässä havaittuihin vikaantumisaikoihin, voidaan testeille määritellä kiihdytyskertoimet. Niiden avulla saadaan selville tosielämän komponenttien todennäköiset eliniät, kun niiden on todettu kestävän testeissä tietyn ajan verran.
Kiihdytettyjä testejä on suunniteltu erilaisiin käyttöympäristöihin tuleville komponenteille. Testit onkin pääsääntöisesti valittava juuri lopullisen ympäristön mukaan, jottei liian tarkasti tutkita sellaisia vauriomekanismeja, jotka normaalilla
käytöllä eivät koskaan voisi toteutua. Kuivaan ja tasalämpöiseen toimistotilaan tulevia sovelluksia on turha testata korroosion varalta, mutta sademetsän kosteus
yhdessä kuumuuden kanssa aiheuttaa helposti korroosio-ongelmia. Samoin esimerkiksi kannettavat laitteet kokevat elinaikanaan pudotuksia pöytäversioitaan
enemmän, jolloin niiden luotettavuutta on tutkailtava varsinkin mekaanisten rasitusten näkökulmasta. On kuitenkin huomioitava, että vaikka lopullinen laite sijoitettaisiin stabiiliin toimistoympäristöön, voi esimerkiksi kuljetuksen aikana syntyä
tärinän aiheuttamia vaurioita, jotka johtavat laitteen toimimattomuuteen. Lisäksi
varsinkin auto-, ilmailu- ja sairaalaelektroniikan vaatimukset ovat korkeita, sillä
niiden luotettavuusongelmat saattavat johtaa vakaviin onnettomuuksiin.

1.1. Korkealämpötilatestit
Korkealämpötilatestauksen tarkoituksena on nopeuttaa komponentin ja sen juoteliitoksen vaurioitumista samalla vauriomekanismilla, jolla se tapahtuisi normaalissa käytössä ja käyttölämpötilassa, mutta huomattavasti pidemmän ajan kuluessa.
Vaurioitumisaikaa lyhennetään käyttämällä normaalia käyttölämpötilaa korkeam-
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paa lämpötilaa, sillä lämpötilan muutos lisää jännityksiä juoteliitoksiin komponentin ja piirilevyn erisuuruisten lämpölaajenemiskerrointen vuoksi. Tätä käytetään nopeuttamaan testien suorittamista.
Standardoidulla testauksella, jossa lämpötilat ja käsittelyajat on tarkasti määritelty, voidaan eri testeissä saavutettuja tuloksia vertailla keskenään. Kiihdytettyjen
testien tuloksia voidaan lisäksi verrata tosielämän vaurioitumisaikoihin, jolloin
voidaan määrittää testin kiihdytyskerroin. Tämä ilmaisee sen, kuinka paljon nopeammin komponentti rikkoutuu testissä verrattuna todelliseen käytännön rasitustilanteeseen. Tämän vertailutiedon perusteella voidaan päätellä, mikä on testeissä
tietyn ajan kestäneen komponentin tilastollinen todellinen elinaika.

1.1.1. Vakiolämpötilatestaus
Vakiolämpötilatestauksella pyritään nopeuttamaan komponenttien juoteliitosten
vanhenemista vauriomekanismilla, jolla pääsääntöisesti huonelämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa toimivat kulutustuotteet hajoavat. Tällaisia
kuumia ympäristöjä ovat esimerkiksi tietokoneen suorittimen tai auton moottorin
lähiympäristö, missä lämpötila nousee jopa yli sadan asteen.
Testauslämpötila on valittava huolella, jottei kiihdytetyissä testeissä kiihdytetä
vauriomekanismia, joka ei voisi normaalissa käyttöympäristössä toteutua. Lämpötila voidaan valita testattavien materiaalien ominaisuuksien mukaan 85 °C ja
300 °C asteen väliltä. Testiajat puolestaan ovat vaurioiden hitaan syntymisen
vuoksi suhteellisen suuria esimerkiksi 1000h eli noin 41 päivää. [1]

1.1.2. Muuttuvan lämpötilan testit
Piirilevyn lämpölaajenemiskerroin on yli 15 ppm/K, kun se keraameille on tyypillisesti selvästi alle 10 ppm/K [2]. Lämpötilan kohotessa piirilevyn komponenttia
suurempi lämpölaajenemiskerroin aiheuttaa kuvan 1 mukaisesti jännityksiä juotenystyihin, kun piirilevy laajenee lämpötilan vaikutuksesta enemmän kuin komponenttimateriaali. Vastaavasti, kun lämpötila laskee, kutistuu piirilevy komponenttia enemmän. Jännitykset γ kasvavat kaavan 1 mukaisesti, kun etäisyys l neutraalista pisteestä kasvaa. Tämä piste, jossa venymää ei käytännössä ole havaitta-
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vissa, on komponentin keskikohdassa, niinpä varsinkin suurten suorakulmaisten
komponenttien kulmanystyt kokevat kovia rasituksia. Jännitykset kasvavat myös
silloin, kun komponenttien jalat madaltuvat ja piirilevystä komponentin alapintaan
mitattu korkeus h laskee.

γ ~

(α piirilevy − α komponentti ) ⋅ l ⋅ ∆T

(1)

h

h
l

Kuva 1: Juotenystyjen kokemat jännitykset eri lämpötilanmuutoksissa: ylimpänä
vakaan lämpötilan, keskellä lämpenemisen ja alla jäähtymisen aikana.
Lämpösokkitestaus
Lämpösokkitestauksella tarkoitetaan testiä, jossa mitataan resistanssin muutosta
altistettaessa testattava kohde äkillisille, äärimmäisille lämpötilan muutoksille ja
niiden toistolle. Matalasta vakiolämpötilasta siirrytään lyhyessä ajassa korkeaan
vakiolämpötilaan ja nopean nousun jälkeen lämpötilaa pidetään vakiona toleranssien sisällä. Määrätyn ajan jälkeen se lasketaan jälleen alemmalle tasolle. Tyypillinen pitoaika on 10 tai 15 minuuttia ja siirtymäaika taas kymmenesosa pitoajasta
eli noin minuutti. Testauslämpötiloihin puolestaan kuuluvat esimerkiksi lämpimän
puolen 125 °C ja kylmän puolen -40 °C, jolloin lämpötilan muutosnopeudeksi
saadaan 2,75 °C/s. [3, 4]
Lämpösokkitestaus suoritetaan tyypillisesti käyttämällä kuumassa ja kylmässä
lämpötilassa olevaa kammiota tai allasta. Tällöin testattava kohde on kiinnitetty
kelkkaan, joka standardin määrittämän ajan välein siirtää lämpötilasta toiseen.
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Nestekylpy mahdollistaa kohteen nopean lämpötilan muutoksen, mutta tällöin on
kuitenkin huolehdittava, ettei neste aiheuta oikosulkua komponenttimittauksessa
tai ettei se edesauta jonkin muun vaurion etenemistä, esimerkiksi korroosion avustamana. Lämpösokkitestauksesta on useita standardeja, joissa on tarkalleen määritetty ylä- ja alalämpötilat, siirtymis- ja pitoajat sekä näiden toleranssit. Kaksi yleisesti käytettyä lämpösokkitestausstandardia ovat International Electrotechnical
Commission (IEC) -standardi 68-2-14 sekä Joint Electron Device Engineering
Council (JEDEC) -standardi JESD22-A106B.
Lämpösyklaus
Lämpösyklaus on testausmenetelmä, jossa testattavan kohteen lämpötilaa muutetaan joko lämmittämällä ja viilentämällä sitä yhdessä kammiossa tai siirtämällä sitä vakiolämpöisestä kammiosta toiseen lämpösokkitestauksen tapaan. Myös kolmannen välikammion käyttö on mahdollista tasaisemman lämpötilanmuutoksen
aikaansaamiseksi. Kylmän ja kuuman lämpötilan kammion arvot sekä pitoajat
ovat samankaltaisia kuin lämpösokkitestauksessa, mutta erona on se, että siirtymä
tapahtuu lämpösyklauksessa huomattavasti hitaammin. Siinä siirtymä on vain 10–
14 °C/min eli noin 0,2 °C/s [5]. Testin tarkoituksena on määrittää komponenttien
ja juoteliitosten kykyä kestää mekaanisia jännityksiä, jotka aiheutuvat vaihtuvista
korkeista ja matalista lämpötiloista.
Tehosyklaus
Tehosyklaus on elektroniikkakomponenteille suunnattu testimenetelmä, joka tutkii laitteen kykyä kestää altistusta korkealle ja matalalle lämpötilalle samalla, kun
se kytketään päälle tietyn ajan välein. Lämpötilaa nostetaan ja lasketaan lämpösyklauksessa ja lämpösokkitestauksessa yleisten pitolämpötilojen, kuten 125 °C ja
-40 °C, välillä. Lämpötilaa pidetään 10 minuuttia ylä- ja alalämpötiloissa, joiden
välillä siirtymäaika on enintään 30 minuuttia. Siirtymänopeus on tällöin vähintään
5,5 °C/min. Tehonsyöttö kytketään päälle viiden minuutin ajaksi, minkä jälkeen
se on vastaavan ajan pois, kunnes taas kytketään päälle. Tehosyötön katkomista
jatketaan läpi testin, kunnes komponentti tulkitaan rikkoutuneeksi. Tämä tarkoit-
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taa sitä, että sille asetetut raja-arvot on ylitetty eikä sen toimivuutta normaaleissa
tai spesifioiduissa maksimaalisissa ääriolosuhteissa voida osoittaa. [6]

1.2. Mekaanisen iskumaisen kuormituksen testejä
Nykyään monet elektroniikkalaitteet ovat luonteeltaan kannettavia, mikä lisää niiden elinikänään kokemien iskujen ja tärähdysten määrää. Yhä pienenevät elektroniikkalaitteet vaativat pienempiä komponentteja, joille on kuitenkin mahdutettu
enemmän toimintoja kuin aiemmin. Toiminnot vaativat yleensä sisään- ja ulostulosignaaleille omat reitityksensä, mikä lisää liitostiheyttä. Komponenttien pintaalan pienentyessä on liitosten kuitenkin kutistuttava. Pienentyneet juotenystyt eivät kuitenkaan jaksa tasata mekaanisissa kuormituksissa piirilevyn taipumisesta
aiheutuvia jännityksiä yhtä hyvin kuin korkeammat ja kiinnityspinta-alaltaan suuremmat nystyt. Näiden syiden vuoksi on oleellista testata komponenttien ja niiden
liitosten kestävyyttä myös mekaanisen kestävyyden osalta.

1.2.1. Komponenttien vetotestaus
Vetotestauksessa piirilevyyn asennettua komponenttia vedetään ja irrotukseen
käytetty voima mitataan. Toisaalta voidaan toistaa rasitusta vakiovoimalla ja testata montako sykliä kyseinen komponentti juotteineen kestää ennen murtumistaan.
Kiinnitysmekanismeja on erilaisia, sillä komponentitkin ovat muodoltaan ja mitoiltaan erilaisia, niinpä yhtä yleismaallista vetotestiä ei voi ollakaan.
JEDEC-standardi JESD22-B109 on juotenystyllisen komponentin vetotesti. Sen
mukaan laitteiston tulee mahdollistaa riittävän suuri voima, jotta komponentti irtoaa alustastaan. Syötetty jännitys mitataan grammavoimina (gf) kalibroitavalla
laitteistolla, jonka tulee pystyä mittaamaan kaksi kertaa määritellyn minimiarvon
verran. Tulos on verrannollinen komponentin juotenystyjen määrään. Mittauksen
tarkkuuden on oltava ± 5% tai ± 0,5 gf, kumpi sitten onkaan suurempi. Testattavassa komponentti ei saa olla tuettu alustaansa muuten kuin juotenystyjensä avulla, joten alustäytteen (underfill) käyttö ei ole sallittua.
Komponentin päähän liimataan kiinnityspää kovaksi kovettuvalla liimalla, joka on
riittävän voimakasta, ettei kiinnitys rakoile testin aikana. Liima tulee levittää ta-
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saisesti komponentin pintaan, mutta sitä ei kuitenkaan saa olla liikaa, jottei kiinnitys tapahdu komponentin lisäksi myös sen alustan kanssa. Liima ei saa vaatia lämmitystä tai muuta käsittelyä kovettuakseen, sillä tämä saattaisi vaikuttaa metallien
välisten yhdisteiden kasvuun ja siten vauriotyyppeihin. Kiinnityspään tulee olla
kohtisuorassa (± 5 °) vetosuuntaan nähden ja pinta-alaltaan alle kaksi kertaa komponentin kokoinen. Tämän lisäksi tarvitaan menetelmä, jolla voidaan estää alustan
taipuminen vedon aikana.
Komponenttia vedetään nopeudella, jonka pitää olla yhdenmukainen tutkittavan
komponentin juoteliitosten kanssa. Vetonopeus ei saa olla liian suuri, jottei saada
aikaan vääriä vauriotyyppejä. Komponenttia vedetään, kunnes se on irronnut alustastaan. Irrotukseen vaadittu voima kirjataan samoin kuin jokaisen juotenystyn
vauriotyypit, joita ovat kostumattomat (non-wet) juotenystyt, juotteen sisäiset aukot eli voidit (voids), juotteen vetomurtuma, metallien välisen yhdistekerroksen
(intermetallic, IMC) murtuma, komponenttisirun murtuma (die fracture) sekä delaminaatio. Työkalujen aiheuttamia vaurioita tai alustavaurioita ei tulkita vaurioiksi, vaikka ne tuleekin dokumentoida. Tämän lisäksi on alustamateriaali, juotenystyjen määrä ja pinta-ala komponentista, testattujen komponenttien määrä sekä kokonais- ja keskimääräisvetorasitus dokumentoitava. [7]
Jalallisia komponentteja, kuten komponenttia, jonka liitosjalat sijaitsevat neljällä
sivulla (Quad flat pack, QFP), voidaan vetotestata liimaamisen lisäksi myös pujottamalla kuparilanka johtimen alle. Piirilevy käännetään 45 asteen kulmaan ja veto
tapahtuu on suoraan ylöspäin. [8]

1.2.2. Komponenttien leikkausrasitustesti
Juotenystyllisen komponentin (Ball grid array, BGA) leikkausrasitustesti (shear
test) tutkii juotenystyjen kykyä kestää mekaanisia leikkausrasituksia, joita voi
syntyä komponentin tuotannossa tai käsittelyssä. Nystyn irrottamiseen kuluva voima mitataan.
JEDEC-standardi JESD22-B117 on tarkoitettu juotenystyllisten komponenttien
leikkauslujuuden tutkimiseen. Komponentin nystyt irrotetaan yksitellen tarkoituk-
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seen suunnitellulla laitteistolla ja käytetty voima mitataan. Laitteiston tulisi pystyä
tarjoamaan vähintään 10% suurempi voima kuin mitä on enimmillään mitattu kyseisen nystyn irrottamiseksi.

Kuva 2: JESD22-B117-standardin mukainen juotenystyn irrotus [9].
Komponentti on kiinnitetty tukevasti, jottei se pääse liikkumaan minkään akselin
suuntaan testin aikana. Sekä pysty- että vaakasuuntainen kiinnitys on mahdollinen. Komponenttinystyn irrottamiseen käytetty koetin (probe) liikkuu komponentin pinnan suuntaisesti, jolloin se on kuvan 2 mukaisesti kohtisuorassa (± 5°) tasoon nähden. Koettimen tulee olla karkaistua terästä tai muuta periksiantamatonta
materiaalia. Testissä koettimen kärjen tulee olla komponenttilevyn ja juotenystyn
puolikkaan välissä. Tämä takaa sen, että lähestulkoon pyöreän juotenystyn maksimihalkaisija osuu koettimeen. Kärki ei kuitenkaan saa osua pintaan ja sen tulee olla vähintään 0,05 millimetrin etäisyydellä siitä.

Kuva 3: JESD22-B117-standardin vauriotyypit [9].
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Koettimen tulee liikkua vakionopeudella, millä taataan se, että testien tulokset
ovat vertailukelpoisia. Irrottamiseen käytetty voima ja nopeus dokumentoidaan.
Kuormitusta jatketaan, kunnes se on saavuttanut huippuarvonsa ja pudonnut siitä
vähintään ¾-tasolle. Vaurioitumisen jälkeen tarkastetaan vauriotyyppi, joka voi
olla kuvan 3 mukaisesti juotenystymurtuma (A), juotenystyn nouseminen (B), riittämätön kostutus (C), metallienvälisen kerroksen murtuma (D), muu vaurio: koetin liian kaukana pinnasta (E) tai liian lähellä sitä (F). [9]

1.2.3. Mekaaninen isku
Mekaanisen iskumaisen kuormituksen aiheuttamiseksi on kehitetty useita menetelmiä, joista monet pohjautuvat maan vetovoiman hyväksikäyttämiseen. Tällöin
tutkittava kohde tyypillisesti kiinnitetään massaltaan kookkaampaan alustaan, jonka avulla voidaan muodostaa suuria kiihtyvyyksiä ja siten suuria rasituspulsseja.
JEDEC-standardi JESD22-B104B on yleinen standardi mekaanisen iskumaisen
pulssin muodostamiseksi. Testin tarkoituksena on määrittää kestääkö komponentti
melko voimakkaita mekaanisia iskuja, jotka aiheutuvat äkillisistä voimista tai
odottamattomista suunnan muutoksista, jotka johtuvat käsittelystä, kuljetuksesta
tai käytöstä. Sokkipulssin muodostavan laitteiston tulee JESD22-B104B-standardin mukaan pystyä tuottamaan vähintään 2900 putoamiskiihtyvyyden monikertaa
(G) sekä nopeudenmuutos 122:sta 543 senttimetriin sekunissa (cm/s), kuten taulukosta 1 voi nähdä. Pulssin pituuden tulee olla 0,3:n ja 2,0 millisekunnin (ms) välillä ja muodoltaan puolikas siniaalto, jonka huippu ei saa poiketa enempää kuin
± 20% huippuarvostaan. Pulssin pituus mitataan sen noususta ja laskusta huippuarvon kymmenyksen kohdalta eikä kesto saa ylittää ± 30% määritellystä kestosta.
Laitteen ominaistaajuuden tulee olla vähintään viisinkertaisella taajuudella sokkipulssin taajuuteen nähden. Tällä taataan se, etteivät mekaaniset iskut aiheuta testilaitteistoon resonointia, mikä voisi rasittaa sitä ja siten päästä vaikuttamaan laitteistoon ja edelleen testien tuloksiin.
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Taulukko 1: JESD22-B104B-standardin vaatimukset eri ympäristöluokituksissa.
Käyttöympäristöluokitus
H
G
B
F
A
E
D
C
2900 2000 1500 900 500 340 200 100
Kiihtyvyyspiikki (G)
0,3
0,4
0,5
0,7 1,0 1,2 1,5 2,0
Pulssin pituus (ms)
150 130 112 76,2 50,8 33,0 17,8 7,62
Pudotuskorkeus (cm)
Nopeudenmuutos (cm/s) 543 505 467 386 316 254 187 122
Standardi ei ota kantaa siihen, millainen laite muilta ominaisuuksiltaan on. Kuormitus on mahdollista saavuttaa esimerkiksi pudotustestilaitteistolla, jolle on standardissa esitetty teoreettiset pudotuskorkeudet tyhjiössä. Todelliset korkeudet tulee määrittää kiihtyvyyksien mukaan oikeiksi. Standardin mukaan testi tulee kuitenkin suorittaa jokaisella akselilla (x, y ja z) molempiin suuntiin vähintään 5 kertaa eli testi käsittää vähintään 30 yksittäistä impulssia. Komponentti tulkitaan vaurioituneeksi, kun sen hermeettisyyttä ei voida todeta, sen parametriset rajat ylittyvät tai jos se ei ole toiminnallinen sille määritellyissä toimintaolosuhteissa. [10]

1.2.4. Pudotustesti
Pudotustesti tutkii komponenttien kestävyyttä iskumaisessa kuormituksessa ja sen
tarkoitus on simuloida kannettavien elektronisten laitteiden elämänsä aikana kokemia rasituksia sekä arvioida komponenttien elinikää. Tutkittavat komponentit
kiinnitetään tyypillisesti pudotuskelkkaan, joka päästetään putoamaan vapaasti.
Tällä aiheutetaan tutkittavalle komponenttilevylle haluttu kiihtyvyys, jonka suuruus määräytyy pääasiassa pudotuskelkan suuren massan sekä pudotuskorkeuden
perusteella.
JEDEC-pudostustestistandardi JESD22-B111 mahdollistaa 1, 5 tai 15 samanlaisen
komponentin testaamisen samanaikaisesti. Komponentit on sijoitettu kuvan 4 mukaisesti piirilevylle kolmeen riviin ja viiteen sarakkeeseen. Yhden komponentin
testissä käytetään keskimmäistä paikkaa U8 ja viiden komponentin testissä paikkoja U2, U4, U8, U12 ja U14 nopan luvun 5 mukaan ()׃·׃. Komponenttien tarkat
paikat on esitetty taulukossa 2 käyttäen origona vasemman alalaidan kiinnitysreiän keskikohtaa.
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Kuva 4: Pudotustestilevy JEDEC-standardin JESD22-B111 mukaan [11].

Taulukko 2: Komponenttien keskikohtien paikat vasemman alakulman reiän keskikohdasta mitattuna [11].
Komponentti
Paikka X-akselilla (mm) Paikka Y-akselilla (mm)
U1
5 + KompX/2
5 + KompY/2
U2
28,75 + KompX/4
5 + KompY/2
U3
52,5
5 + KompY/2
U4
76,25 - KompX/4
5 + KompY/2
U5
100 - KompX/2
5 + KompY/2
U6
5 + KompX/2
35,5
U7
28,75 + KompX/4
35,5
U8
52,5
35,5
U9
76,25 - KompX/4
35,5
U10
100 - KompX/2
35,5
U11
5 + KompX/2
66 - KompY/2
U12
28,75 + KompX/4
66 - KompY/2
U13
52,5
66 - KompY/2
U14
76,25 - KompX/4
66 - KompY/2
U15
100 - KompX/2
66 - KompY/2
KompX ja KompY komponentin pituus ja leveys
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Testilevy on kahdeksankerroksinen ja sen ylimmässä ja alimmassa kerroksessa on
johdinmetalloinnit. Seuraavat kerrokset ovat kuparin peitossa 40 prosenttisesti ja
keskimmäiset neljä kerrosta 70 prosenttisesti. Ulointen johdinkerrosten paksuudet
ovat 35 ja sisempien 18 mikrometriä. Uloimpien kerrosten välissä puolestaan on
65 mikronin eristekerros (Flame resistant 4, FR4) ja sisempien 130 mikrometrin.
Piirilevy on kiinnitetty kulmistaan pudotuskelkkaan kolmen millimetrin ruuveilla
komponentti alaspäin. Pudotuksessa kuvan 5 mukaisen kelkan tulee saavuttaa
1500 G:n putoamiskiihtyvyys ja piirilevyyn kohdistuvan pulssin pituus tulee olla
puolen millisekunnin (0,5 ms) puolisinipulssi. Tämä on JEDEC:n toisen testistandardin, JESD22-B104B, osamäärittely – käyttöympäristöluokitus B. Muitakin tämän kiihtyvyysarvoja ja kestoaikoja, kuten luokan H arvoja 2900 G ja 0,3 ms,
voidaan käyttää oletetun laitteen käyttöympäristön mukaisesti.

Kuva 5: Pudotustestausjärjestelmä: Vasemmalla JESD22-B111-standardin esittämä testaussysteemi [11] ja oikealla laboratorion käytössä oleva Salon teknopajan valmistama standardin mukainen pudotustesteri.
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Komponenttien vaurioitumista seurataan niin sanotulla daisy chain -verkolla, jossa jokainen nysty on ketjutettu vuoroin komponentin ja vuoroin piirilevyn puolelta. Siten yhdenkin nystyn murtuminen voidaan havaita. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan näytteenottokortti, joka pystyy mittaamaan resistanssia vähintään 50 000
kertaa sekunnissa. Resistanssi on testin alussa hyvin pieni, mutta kasvaa juotenystyjen vaurioiden edetessä. Raja-arvoksi on määritetty 1 000 ohmia, jonka ylityttyä
neljä kertaa kuuden peräkkäisen pudotuksen aikana komponentti todetaan rikkoutuneeksi. [11]

1.2.5. Tärytystestaus
Tärytystestauksessa

tutkittavaan komponenttilevyyn syötetään

joko yhtä tai

useampaa taajuutta olevaa signaalia. Mikäli käytetään vain yhtä taajuutta, on se
yleensä komponenttilevyn resonanssitaajuus, jolla saavutetaan suurimmat venymät. Testit, joissa käytetään montaa taajuutta, on tarkoitettu tutkimaan komponenttien kuljetuksesta tai käytöstä aiheutuvia vauriomekanismeja. Tällöin tyypillisesti pyyhkäistään (scan) tiettyä taajuuskaistaa edestakaisin tai käytetään tietyn
taajuuskaistan taajuuksia satunnaisesti.
JESD22-B103B-standardin mukaisessa tärytystestissä pyyhkäistään käyttöympäristön rasituksen mukaan määräytyvää taajuuskaistaa. Testattavaa kohdetta tärytetään tietyllä maksimikiihtyvyydellä yksinkertaisella harmonisella siniaaltoliikkeellä. Testirakenteeseen syötettävät maksimikiihtyvyydet ja -poikkeamat saavat
poiketa ± 10 % taulukossa 3 määritellyistä arvoista. Taajuuskaistan pyyhkäisy
pienimmästä suurimpaan taajuuteen ja takaisin tulee suorittaa neljässä minuutissa
siten, että pyyhkäisyaika on dekadi minuutissa. Dekadin aikana taajuus kasvaa
kymmenkertaiseksi sen hetkisestä arvostaan. Pyyhkäisy suoritetaan neljä kertaa
kussakin suunnassa (X, Y ja Z) eli yhteensä 12 kertaa. Komponentin kiinnitysjohdot tulee kiinnittää niin, etteivät ne pääse resonoimaan. Standardi kuitenkin mahdollistaa taajuuksien, joilla esiintyy kontrolloimattomia resonansseja kiinnityksissä, pyyhkäisemättä jättämisen. Pois voidaan jättää myös taajuudet, joilla ei ole
merkittävää vaikutusta jännitysten synnyssä. Poikkeukset testiin tulee kuitenkin
dokumentoida tarkasti.
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Taulukko 3: JESD22-B103B-standardin vaatimukset sinimuotoisen taajuuspyyhkäisyn arvoille luokituksittain [12].
Käyttöympäristöluokitus
1
2
3
4
5
6
7
8

Huippukiihtyvyys (G)
20
10
3
1
0,3
0,1
0,01
0,001

Poikkeama
(mm)
1,5
1,0
0,75
0,5
0,25
0,125
0,039
0,0127

Pyyhkäisykaistan leveys (Hz)
80
70
45
31
24
20
14
6,2

Min. / Max.
taajuus (Hz)
20 / 2000
10 / 1000
5 / 500
5 / 500
5 / 500
5 / 500
5 / 500
5 / 500

Sama standardi määrittää myös toisen tärytystestin, jossa pyyhkäisymetodi on
korvattu gaussisesti satunnaistetulla tärytyksellä. Tässäkin on kiihtyvyydet ja
poikkeamat määritetty käyttöympäristöluokituksen mukaan. Erona edelliseen on,
että nämä ovat keskimääräisiä arvoja eli niin sanottuja RMS-arvoja (root mean
square, neliöllinen keskiarvo). Taulukossa 4 esitetyistä testitasoista A–C kuvastavat kuljetuksen ja D–I vastaavasti käyttöympäristön olosuhteita, joista tulisi valita
todellista käyttöä kuvastavin vaihtoehto. Käyttöympäristöluokitusta vastaavan satunnaisen tärytyksen tehon pitäisi jakautua taajuuskaistalle kuvan 6 mukaisesti.
Tärytyksen kesto on 30 minuuttia jokaisen akselin suuntaan (X, Y ja Z) eli yhteensä vähintään 90 minuuttia.
Taulukko 4: JESD22-B103-standardin satunnaisen tärytyksen vaatimukset [12].
Käyttöympäristöluokitus
A
B
C
D
E
F
G
H
I

RMSkiihtyvyys (G)
6,27
3,10
1,24
1,11
0,686
0,416
0,246
0,123
0,0626

RMS-nopeus
(mm/s)
736,60
335,28
132,588
41,656
17,8562
10,795
5,461
2,8702
1,49606

RMS-poikkeama
(mm)
23,520
10,8204
4,5212
0,7874
0,137922
0,09017
0,043434
0,0211328
0,010033

Tehon jakautumisen taajuusalueelle tulee olla nimellisarvoissaan ±6 dB virherajoissa millä tahansa taajuudella ja keskimääräisten kiihtyvyysarvojen poikkeaman
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alle 10%. Samoin kuin siniaaltopyyhkäisyn tapauksessa myös satunnaisia taajuuksia käytettäessä on mahdollista jättää joitain taajuuksia käyttämättä dokumentoimalla poikkeukset ja niiden syyt.

Kuva 6: Tehon jakautuminen eri taajuuksille satunnaisessa tärytyksessä [12].
Komponentti todetaan rikkoutuneeksi, jos sen hermeettisyysvaatimukset eivät täyty, sen määritellyt rajat ylitetään tai jos sen toimintaa ei voida todeta määritellyissä olosuhteissa. Tuloksia dokumentoitaessa on määritettävä käyttöympäristöluokitus, sähköiset mittaukset ja niiden tulokset, näytekoko ja läpäisyprosentti, vauriotyypit sekä mahdollinen hermeettisyystaso (hermetic leak rate). Näiden lisäksi tulee kuvata kiinnitystapa, komponentin tukeminen ja siihen syötetty paine sekä kuvaus komponentista ja mahdolliset poikkeukset selvityksineen. [12]

16

2. Mittausmenetelmät
Piirilevyn käyttäytymisen selvittämiseksi on tutkittava sen dimensioiden mahdollistamia taipumia ja venymiä sekä nopeudenmuutoksia, jotka on pystyttävä kokeellisesti mittaamaan. Mittaukset voidaan suorittaa kiinnittämällä venymäliuskaanturi piirilevyyn ja nopeudenmuutokset kiihtyvyysanturilla. Taipumia voidaan
laskea venymien perusteella tai kuvaamalla optisesti. Lämpötilan vaikutusta voidaan tutkia muun muassa termoparilla sekä infrapuna-anturilla tai -kameralla.

2.1.1. Resistiivinen venymämittaus
Jokaisella metallilla on sille ominainen resistanssi, joka pienenee, kun siihen kohdistetaan puristava voima, ja kasvaa, kun sitä venytetään. Muutos johtuu siitä, että
puristettaessa metallia, mittavirran kulkema matka pienenee ja poikkipinta-ala
kasvaa. Toisaalta venytettäessä päiden etäisyys kasvaa ja poikkipinta-ala pienenee. Resistiiviset venymäliuska-anturit perustuvat siihen näihin dimensioiden
muutoksiin, sillä resistanssi R on suoraan verrannollinen ominaisvastukseen ρ ja
pituuteen l sekä kääntäen verrannollinen pinta-alaan A kaavan 2 mukaan.

R=ρ⋅

l
A

(2)

Metallikappaleen kuormittamaton resistanssi R voidaan mitata samoin kuin venymän aiheuttama muutos resistanssiin ∆R . Näiden avulla voidaan määrittää suhteellinen venymä

∆L
L

eli venymä suhteessa alkuperäiseen pituuteen nähden kaavan

3 mukaan. Kaavassa oleva K on korjauskerroin, joka määrittää venymäanturin
herkkyyden. [13]

∆L
∆R
=K⋅
R
L

(3)

Venymäliuska-anturin pituus vaikuttaa siihen, kuinka pieniä venymiä voidaan mitata. Mitä pidempi johdin on, sitä pienemmät pituudenmuutokset havaitaan. Edestakaisella kuvioinnilla anturia voidaan pidentää, mutta tällöin sen leveys kasvaa.
Resistiiviseen mittaukseen perustuvat metallikalvovenymäliuska-anturit on tyypil-
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lisesti valmistettu kiinnittämällä metallikalvo sopivaan alustaan ja sen jälkeen kuvioimalla sekä syövyttämällä ylimääräiset alueet pois. Antureiden mitta-alue on
kuvioltaan kuvan 7 mukainen edestakaisin kulkeva johdin, joka venyy pidemmän
matkan kuin yksittäinen suora johdin. Suhteellinen pituudenmuutos pysyy kummassakin samana, mutta tällä menettelyllä on voitu lyhentää antureita sekä parantaa niiden herkkyyttä.

Kuva 7: Tyypillisen resistiivisen venymäliuska-anturin rakenne päältä ja sivusta
kuvattuna [13].

2.1.2. Kapasitiivinen venymämittaus
Kapasitiivinen venymämittaus perustuu metallielektrodien välisen etäisyyden
ja/tai pinta-alan muutoksen aiheuttaman kapasitanssin muutokseen. Anturit ovat
resistiivisiä venymäantureita kestävämpiä, sillä väliaineena oleva materiaali voidaan valita myös elastiseksi. Resistiivisessä mittauksessa anturin mittakenttä kokee suuria jännityksiä, jotka vähitellen johtavat anturin vaurioitumiseen. Kapasitiivinen mittaus perustuu luonnollisesti kapasitanssiin, jonka suuruuteen vaikuttaa
väliaineen suhteellinen permittiivisyys ε r , elektrodien etäisyys toisistaan d sekä
niiden pinta-ala A . Kaavassa 4 ε 0 on tyhjiön permittiivisyys.
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C = ε 0ε r

A
d

(4)

Kapasitiivisen venymäliuska-anturin toiminta voi perustua joko etäisyyden kasvun havaitsemiseen tai pinta-alan muutoksen havainnointiin, kuten kuvassa 8 on
esitetty. Etäisyyden havainnointiin perustuvien anturien pinta-alan tulee olla hyvin
suuri, jotta pieniä kapasitanssin muutoksia voidaan mitata luotettavasti. Tämä on
yleensä ongelma, minkä vuoksi käytetään usein pinta-alan muutokseen perustuvia
antureita. Niiden muodostaminen on mahdollista optisella litografialla, jolla voidaan valmistaa myös erittäin pienikokoisia, mutta silti suuren kokonaispinta-alan
omaavia kampavenymäliuskoja.

Kuva 8: Kapasitanssin pieneneminen elektrodien etääntyessä. Vasemmalla olevan kapasitanssin pinta-ala on vakio, mutta etäisyys kasvaa, ja oikealla olevan
kampakapasitanssin elektrodien etäisyys on vakio, mutta pinta-ala pienenee.

2.1.3. Pietsosähköinen kiihtyvyysmittaus
Pietsosähköiset kiihtyvyysanturit perustuvat materiaalin ominaisuuteen, jossa sen
puristaminen luo jännitteen materiaalin päiden välille. Tämä perustuu pietsosähköiseen ilmiöön, jossa materiaali polarisoituu syötetyn voiman vaikutuksesta ja
sen päistä mitattava jännite on verrannollinen syötettyyn voimaan. Pietsosähköiset
materiaalit ovat sähköä johtamattomia kiteitä, keraameja tai polymeerejä, joiden
dipolimomenttien suunnat ovat satunnaisia. Anturit perustuvat rakenteeseen, jossa
massa on asetettu kiteen päälle. Voiman vaikutuksesta massa painaa kiteen kasaan, mistä aiheutuu mitattava jännite (U) kuvan 9 mukaan.
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Kuva 9: Pietsosähköisen anturin toimintaperiaate: puristuksesta syntyy jännite.

2.1.4. Kapasitiivinen kiihtyvyysmittaus
Kiihtyvyyttä voidaan mitata kapasitiivisesti siten, että kiihtyvyysanturin toiminnallisena osana on kammioon sijoitettu taipuva piipalkki. Sen päähän on yleensä
kiinnitetty lisämassa m , joka tehostaa kiihtyvyyden vaikutusta kaavan F = m ⋅ a
mukaisesti. Se toimii itse liikkuvana elektrodina ja sen kummallakin puolella on
staattinen elektrodi, kuten kuvassa 10. Kiihtyvyyden muutos lähentää sitä kohti
toista elektrodia, jolloin piipalkin ja lähemmän elektrodin kapasitanssi kasvaa.
Vastaavasti etäisyys toiseen elektrodiin kasvaa ja näiden väliltä mitattava kapasitanssi pienenee. Kahden muuttuvan kapasitanssin avulla voidaan parantaa tämän
mittausmenetelmän lineaarisuuta.

Kuva 10: Kapasitiivinen kiihtyvyysanturi.

2.1.5. Lämpötilan seuranta
Komponenttien lämmitys on oleellinen osa yhdistelmätestiä, jossa pyritään tutkimaan niiden luotettavuutta todellista käyttöä simuloivissa korotetun lämpötilan rasitustesteissä. Yhtä oleellista on tieto siitä, että lämpötila on kontrolloidusti halutussa arvossaan. Tämän selvittämiseksi on useita eri vaihtoehtoja, joista tässä käsitellään lyhyesti termopariin ja infrapunaan perustuvan lämpömittarin ja kameran
toimintaa.
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Termopari
Termopari on yksinkertainen ja yleisesti käytössä oleva lämpötila-anturi, joka
muodostuu nimensä mukaisesti kahdesta yhteen liitetystä metalliparista. Sen toiminta perustuu saksalaisen fyysikon Thomas Seebekin vuonna 1821 tekemään havaintoon, jonka mukaan kahden eri metallin muodostama liitos aiheuttaa lämpötilasta riippuvan jännitteen johdinten vapaiden päiden välille (Seebeck-ilmiö).
Termoparit on jaoteltu ryhmiin, joista sopiva valitaan esimerkiksi lämpötila-alueen tai mittausherkkyyden perusteella. Yleisin käytetty termopari on K-tyypin anturi, jonka metallipari on cromel (nikkelin ja kromin seos) ja alumel (nikkelin ja
alumiinin seos). Tällä anturilla mitattava lämpötilaväli on -200°C:stä 1200°C asteeseen ja herkkyys noin 41 µV/°C. Mitattava jännite on siis hyvin pieni ja vaatii
sopivan vahvistuksen käyttämistä. [14]
Yhdistämällä useampi termopari sarjaan, muodostuu termopatsas (thermopile),
jonka termoparien liitospäät mittaavat samaa lämpötilaa. Tällä voidaan mitata pienempiä lämpötilan muutoksia, sillä jokaisen termoparin jännite summautuu termopatsaan jännitteeseen.

Infrapunalämpömittari ja -kamera
Infrapunalämpömittari mittaa sähkömagneettista säteilyä, joka sijoittuu infrapunaalueelle. Tämän alueen säteilyn aallonpituus on välillä 700 nm – 1 mm [15]. Lämpötila määritetään mitattavan kohteen atomien lämpöliikkeen aiheuttaman säteilyenergian perusteella. Mitattuun arvoon vaikuttaa myös pinnan emissiokerroin,
joka määräytyy mitattavan kappaleen lämpösäteilyn ja samassa lämpötilassa olevan mustan kappaleen säteilyn suhteesta. Musta kappale ei heijasta säteilyä vaan
imee itseensä kaiken siihen kohdistuvan energian säteillen pintansa lämpötilaan
verrannollista lämpösäteilyä. Emissiokertoimen arvo voi vaihdella yhden ja nollan
välillä ja siihen vaikuttaa pinnan epätasaisuus, lämpötila, aallonpituus. Mustan
kappaleen emissiokerroin on yksi ja kappaleen, joka heijastaa kaiken siihen kohdistuvan säteilyenergian, on puolestaan nolla.
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Infrapunamittari soveltuu paikkoihin, joita ei voida mitata suoralla kontaktilla.
Tällaisia ovat esimerkiksi hyvin kuumat lämpötilat tai liikkuvat kohteet. Infrapunamittari mittaa lämpötilaa, joka osuu sen tarkkailukeilaan. Tyypillisesti mittareiden keilat on optisilla linsseillä kutistettu mittaamaan tietyllä etäisyydellä d mittarista yksittäisen pisteen lämpötilaa. Mikäli kohde on tätä kauempana tai lähempänä, mitataan myös sen ympäristön lämpötilaa. Lämpötilan mittaamiseksi oikealta etäisyydeltä, on joihinkin mittareihin yhdistetty laserosoittimia, joiden säteet
risteävät mittausetäisyydellä kuvan 11 katkoviivojen mukaisesti.

Kuva 11: Infrapunamittarin mittausetäisyyden vaikutus mitattavaan lämpötilaan.
Infrapunalämpömittari antaa kullakin mittauskerralla vain yhden arvon ja siksi se
soveltuu lähinnä pistemittaukseen. Infrapunakamera on parempi vaihtoehto pintojen tarkasteluun suuremman erottelutarkkuutensa vuoksi. Lämpötilajakaumasta
voidaan muodostaa ohjelmallisesti graafinen esitys, jonka värit on asetettu korostamaan kuumien ja viileiden alueiden eroja. Infrapunakameralla otettu kuva on
kuin valokuva, jonka pinnat on värjätty kuvastamaan niiden lämpötiloja, kuten kuvasta 12 voi havaita. Samoin kuin infrapunamittarilla mitatessa myös -kameralla
mitattavat lämpötilat riippuvat pintamateriaalien emissiokertoimista. Tämän vuoksi lämpötilojen tulkinnassa on huomioitava eri pintojen emissiokertoimet ellei pintoja ei ole värjätty yksiväriseksi ennen mittausta.

Kuva 12: Tavallisella ja infrapunakameralla otettu kuva viiden lämmitetyn
komponentin lämpöjakaumasta.
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3. Piirilevyn käyttäytyminen testin aikana
JEDEC-standarin JESD22-B111 mukaisessa testissä piirilevy on kiinnitetty kulmistaan tukilevyyn neljällä kolmen millimetrin ruuvilla. Tällaista kiinnitystapaa
voidaan pitää mekaanisesti vapaasti tuettuna (simply supported) rakenteena, jolla
on ääretön määrä vapausasteita. Toisin sanoen levy voi taipua lukemattomilla eri
ominaistaajuuksilla ja niitä vastaavilla taipumismuodoilla, jotka jakautuvat tällä
kiinnitystavalla kuvan 13 mukaisesti pääsääntöisesti pituus- tai poikittaissuuntaisiin komponentteihin.

Kuva 13: Piirilevyn ensimmäisiä harmonisia taipumismuotoja kaavamaisesti esitettynä pidemmän (a-c) ja lyhyemmän (g) sivun mukaisesti. Vastaavien venymämuotojen solmukohdat on merkitty ylhäältä kuvatuille piirilevyille (d-f).
Pienin taajuus, jolla levy saavuttaa maksimivenymän sekä suurimman poikkeaman kuormittamattomasta tilanteesta, on nimeltään perustaajuus. Tätä kutsutaan
myös ensimmäiseksi ominaistaajuudeksi. Piirilevyn maksimivenymä saavutetaan
sen pidemmän sivun suuntaisena (Kuva 13a) ja suurin poikkeama lepotilaan nähden voidaan mitata levyn keskikohdasta, josta on pisin matka kiinnityspisteisiin.
Saman taipumismuodon pienimmät poikkeamat saavutetaan solmukohdissa, joissa
etäisyys lepotilasta pysyy nollassa. Ominaistaajuuksilla piirilevyyn syntyy solmukohdat katkoviivoin merkittyihin kohtiin maksimien sijoittuessa näiden välille
(Kuva 13d-f).
Perustaajuutta korkeampien taajuuksien venymät ovat todellisuudessa kuvassa 13
esitettyjen pitkittäis- ja poikittaissuuntaisten aaltomuotojen erilaisia yhdistelmiä.
Korkeampia taajuuksia käytettäessä tulosten analysointi hankaloituu oleellisesti
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mutkikkaampien rasitustilojen myötä. Mikäli halutaan mahdollisimman samankaltaisena toistettavia rasituksia, on käytettävä yksinkertaisia testimenetelmiä. Tämän
vuoksi on syytä pyrkiä siihen, että piirilevy taipuisi mahdollisimman puhtaasti perustaajuudellaan, jolla rasitukset jakaantuvat melko tasaisesti varsinkin levyn poikittaissuuntaisella keskilinjalla.
Kuvassa 14 on esitetty laskennalliset sekä mitatut piirilevyn taipumat perustaajuudella (I) sekä kahdella seuraavalla ominaistaajuudella (II ja III) [16]. Huomioimisen arvoista on myös se, että taipumat perustaajuutta suuremmilla taajuuksilla
ovat selvästi alhaisempia. Tällöin myös rasitukset jäävät pienemmiksi. Lisäksi on
huomioitava, että pudotustesteissä aikaansaadut venymät esiintyvät lähes yksinomaan perustaajuudella. Näiden syiden vuoksi on perusteltua käyttää tärytystesteissä juuri perustaajuutta.

Kuva 14: Piirilevyn kolmen ensimmäisen harmonisen monikerran laskennallinen
taipuma sekä näitä vastaavat mitatut taipumat kunkin alla. Laskennallisten taipumien valkoiset pisteet viittaavat vastaaviin mustiin mittauspisteisiin alemmassa
kuvassa. Taajuudet ovat määritetty 223,5 Hz, 409,3 Hz sekä 568,6 Hz. [16]
Kulmistaan kiinnitetyn piirilevyn taipuessa perustaajuudellaan, syntyy sen keskikohtaan suurin taipuma. Varsinkin piirilevyn keskimmäiselle riville kiinnitettyjen
komponenttien (kuvan 4 komponentit U3, U8 ja U13) reunimmaiset juotenystyt
kokevat suuria rasituksia piirilevyn värähdellessä. Piirilevyn taipuessa ylöspäin
kuvan 15 mukaisesti kokevat reunimmaiset nystyt vetojännitystä keskimmäisten
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ollessa neutraalissa pisteessä eli niihin ei kohdistu rasitusta. Vastaavasti piirilevyn
taipuessa alaspäin kohdistuu reunimmaisiin nystyihin puristusjännitystä keskimmäisten ollessa jälleen neutraalissa pisteessä.

Kuva 15: Komponentin nystyjen kokemat rasitukset pudotus- ja tärytystesteissä
piirilevyn taipuessa ylös ja alas.
Taipumisamplitudi laskee huomattavasti siirryttäessä ensimmäiseltä ominaistaajuudelta seuraavalle. Tärytyksen hetkellinen poikkeama voidaan esittää kulmataajuuden Ω ja maksimiamplitudin D0 avulla ajasta riippuvaisena kaavalla 5. [17]

D = D0 sin Ωt

(5)

Kiihtyvyys a voidaan ratkaista poikkeamasta derivoimalla se kaksi kertaa:
2
&& = d D = d (ΩD cos Ωt ) = −Ω 2 D sin Ωt
a=D
0
0
dt
dt

(6)

Maksimikiihtyvyys saavutetaan, kun sin Ωt = 1 . Tällöin kiihtyvyyden kaava sievenee muotoon:

a max = Ω 2 D0

(7)

Kiihtyvyys gravitaatioyksikköinä (G) on määritetty maksimikiihtyvyyden a max
suhteena putoamiskiihtyvyyteen g = 9,81 sm2 , kuten kaavassa 8. Kulmataajuus voi-
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daan

2πf :llä:

korvata
G=

a max Ω 2 ⋅ D0 (2πf ) 2 ⋅ D0
=
=
g
g
g

(8)

Dynaaminen maksimivenymä voidaan ratkaista edellisestä vastaavasti:
D0 =

g ⋅G
(2πf ) 2

(9)

Tukikelkan kiihtyvyydeksi on kokeellisesti määritetty noin 100 G, joten taajuuksien 223,5 Hz, 409,3 Hz sekä 568,6 Hz maksimivenymät ovat 0,497 mm,
0,148 mm ja 0,0769 mm vastaavasti. Voidaan siis hyvin huomata, kuinka maksimivenymäamplitudi putoaa alle kolmasosaan, kun siirrytään ensimmäiseltä ominaistaajuudelta toiselle. Kolmannella ominaistaajuudella venymä edelleen puolittuu edelliseen ominaistaajuuteen nähden. Onkin hyvin perusteltua käyttää ensimmäistä ominaistaajuutta, jolla saavutetaan selkeästi suurimmat venymät. Tämän
lisäksi perustaajuudella saavutetaan säännöllisemmät taipumat, joiden odotetaan
tuovan testeihin toistettavuutta. Säännöllisiä taipumia on myös helpompi analysoida elementtianalyysillä (Finite Element Analysis, FEM) kuin korkeamman taajuuden monimutkaisia aaltomuotoja.
Perustaajuus
Systeemi on resonanssissa, kun siihen vaikuttavan ulkoisen voiman suuruus vaihtelee samalla taajuudella kuin piirin ominaistaajuus. Ominaistaajuuksien merkitys
testeissä oli hyvin suuri, sillä piirilevyn maksimivenymät saavutettiin juuri ensimmäisellä ominaistaajuudella eli perustaajuudella. Siitä huolimatta, että taajuus
määritettiin myöhemmin myös kokeellisesti, oli syytä tarkistaa mittausten oikeellisuus laskemalla. Arvio piirilevyn ominaistaajuudelle voidaan laskea käyttäen
kaavaa 10. [17]
fn =

1
2π

g
d st

(10)
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Missä d st on levyn keskikohdan poikkeama nollasta lepotilassa ja se määritetty
kaavan 11 mukaisesti levyn massan m , kiinnityspisteiden pidemmän sivun suuntaisen välimatkan l , kimmokertoimen E sekä hitausmomentin I avulla.
d st =

m ⋅l3
48 ⋅ E ⋅ I

(11)

Hitausmomentti I koostuu kiinnityspisteiden lyhyemmästä välistä b ja piirilevyn
paksuudesta t kaavalla 12:
I=

b ⋅t3
12

(12)

Piirilevyn pituudeksi valittiin kiinnityspisteiden välinen matka eikä levyn koko pituutta, mutta massana kuitenkin käytettiin koko levyn massaa. Varsinkin kimmokertoimen arvo on hyvin suuntaa-antava, sillä piirilevy on monikerrosrakenteena
kompleksinen systeemi sisältäen kuparijohdotuksia sekä lasikuituvahvisteista
epoksia. Tämän vuoksi ominaistaajuuden arvo on paremminkin suuntaa-antava ja
tarkempi arvo määritetään myöhemmin kokeellisesti venymien perusteella. Piirilevyn suureista ( m = 22,008 g , l = 105mm , E = 17GPa , b = 71mm ja t = 1,0mm )
lasketuksi lepopoikkeamaksi d st saatiin 5,2769 ⋅ 10 -6 m ja ominaistaajuudeksi f n
siten 217 Hz.
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4. Piirisuunnittelu
Piirisuunnittelu on yksi tärkeimmistä osista nykyelektroniikassa kokoonpanon ja
ohjelmiston kehittelyn ohella. Pienemmässä mittakaavassa piirit ovat niin yksinkertaisia, ettei ohjelmointia käytännössä tarvita. Mikäli kokoonpanokin tehdään
käsityönä ja käytetään piirilevyn läpi meneviä komponentteja, korostuu suunnittelun merkitys laitteiston toiminnassa ja luotettavuudessa. Piirisuunnittelulla voidaan ehkäistä mahdollisia vikatilanteita, jotka voivat aiheutua esimerkiksi oikosulusta, virheellisestä jännitelähteen kytkemisestä tai ulkoilmasta piiriin tulevista
sähkömagneettisista häiriöistä.
Tasajännitelähteen virheellisestä kytkemisestä aiheutuva laitteiston rikkoutuminen
voidaan estää diodeja käyttämällä, jolloin vain oikein kytketty jännite läpäisee
diodin. Piirin sisääntuloihin mahdollisesti kytkeytyvät häiriöt voidaan poistaa lisäämällä kondensaattori napojen väliin. Tämä hidastaa signaalin kasvamista, jolloin lyhyet jännitepiikit saadaan lähes täysin poistettua. Virtapiikkejä voidaan estää kytkemällä signaali jänniteseuraajan läpi. Nimensä mukaisesti kuvan 16 mukaisen operaatiovahvistinkytkennän ei-invertoivaan sisäänmenoon syötettävä jännite Uin näkyi ulostulossa Uout eli ulostulon arvo seurasi sisäänmenoa. Operaatiovahvistimen ideaalisesti äärettömän suuren sisäänmenoimpedanssin vuoksi piiriin
ei mene virtaa. Käytännössä se ei ole ääretön, mutta se on kuitenkin riittävän suuri, jottei sisään menevä virta vaikuta piirin toimintaan ja ainoastaan jännitteen
muutokset siirtyvät eteenpäin. Tämän vuoksi jännitteenseuraajaa käytetään yleisesti puskurina estämään virtapiikkien eteneminen.

Kuva 16: Jännitteenseuraaja

Piirin sisäiset jännitteet eroavat usein käyttöjännitteestä, jolloin niitä pitää laskea.
Tämän voi tehdä tarkoitukseen suunnitelluilla komponenteilla, kuten regulaattoril-
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la, mutta tavallisilla vastuksillakin voi jännitettä pienentää. Yksi yleisimmistä vastuksilla tehtävistä operaatioista on jännitteenjako, jossa vastukset on kytketty kuvan 17 mukaan sarjaan ja sarjankytkennän toinen vapaa pää maahan ja toinen jännitelähteeseen Uin. Käyttämällä säätövastusta voidaan vastusta ja siten jännitettä
säätää halutuksi. Ulostulojännite Uout saadaan vastusten välistä.

Kuva 17: Jännitteenjako

Oletetaan, että kaikki syötetty virta menee vastusten R1 ja R2 läpi eikä ulostuloon
Uout mene virtaa. Tällöin jännite vastusten yli on Uin ja kokonaisvirta saadaan Ohmin laista U = R ⋅ I ⇔ I =

U
R

=

U in
R1 + R2

. Sama virta menee kummankin vastuksen

läpi, mutta toisaalta virta voidaan laskea vastuksen R2 yli olevan jännitteen Uout
avulla I =

U out
R2

. Virrat voidaan kirjoittaa yhtä suuriksi ja ratkaista kaavan 13 mu-

kaisesti ulostulojännite Uout. Saatua tulosta kutsutaan jännitteenjaoksi.
U out =

R2
⋅ U in
R1 + R2

(13)

Jännitteiden lisäksi virtoja halutaan usein muuttaa. Tähänkin voidaan käyttää vastuksia, jolloin sovelletaan Kirchhoffin lakia. Sen mukaan pisteeseen tulevien ja
lähtevien virtojen summa on nolla, joten kuvan 18 mukaisessa tapauksessa saadaan I − I 1 − I 2 = 0 .

Kuva 18: Virranjako

Toisaalta vastusten yli oleva jännite saadaan vastuksen ja virran avulla Ohmin
laista U = I 1 ⋅ R1 . Samoin vastuksen R2 läpi menevä virta saadaan Ohmin laista
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I2 =

U
R2

. Mikäli virta I2 ilmaistaan virran I1 avulla sijoittamalla jännitteen lauseke

yhtälöön ja sijoitetaan Kirchhoffin lakiin, voidaan virta I1 ratkaista sisäänmenovirran I funktiona kaavasta 14.
I − I1 − I 2 = I − I1 −

I 1 ⋅ R1
R
= I − (1 + 1 ) ⋅ I 1 = 0
R2
R2

(14)

Tuloksena on kaava 15, jota yleensä nimitetään virranjaoksi.
I1 =

R2
⋅I
R1 + R 2

(15)

Usein mitattavat signaalit ovat heikkoja ja ilman vahvistusta ne ovat samalla tasolla häiriöiden kanssa. Vahvistus kannattaa yleensä tehdä välittömästi mittauksen
jälkeen, jottei häiriöitä vahvistettaisi vaan ainoastaan hyötysignaalia. Termopari
on hyvä esimerkki siitä, mihin vahvistusta tarvitaan. Sen antama jännite on vain
joitain millivoltteja. Mikäli piirissä olisi pitkiä, suojaamattomia johtoja, toimisivat
ne helposti antennina, jolloin piiriin saattaisi kytkeytyä saman tasoinen signaali.
Vahvistamattomaan signaaliin kytkeytyneen häiriön ja mitatun signaalin summan
vahvistuksesta tulkittu lämpötilan muutos saattaisi johtaa virheellisiin tulkintoihin
lämpötilasta ja siten aiheuttaa vääriä toimenpiteitä kuten liiallisen lämmityksen tai
jäähdytyksen lisäämistä. Vahvistus voidaan toteuttaa esimerkiksi operaatiovahvistimilla, joihin on liitetty sopivan suuruisia vastuksia sopivan suuruisen vahvistuksen aikaan saamiseksi. Tähän on kaksi yleisesti käytettyä kytkentää: invertoiva ja
ei-invertoiva vahvistin. Invertoiva vahvistin vaihtaa etumerkin ei-invertoivan säilyttäessä sen.

Kuva 19: Ei-invertoiva vahvistin.
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Kuvan 19 invertoivan vahvistimen positiiviseen sisääntuloon syötetty jännite Uin
näkyy negatiivisessa sisääntulossa eli U’in = Uin. Operaatiovahvistimeen ei mene
virtaa sisään vaan kaikki virta menee vastusten R1 ja R2 läpi, joten sisääntulon jännite saadaan vastusten jännitteenjaolla. Tästä voidaan edelleen ratkaista ulostulojännite kaavan 16 mukaan. Vahvistukseksi saadaan vastusten suhde ykkösellä korotettuna.
U in =

R2
R
⋅ U out ⇔ U out = (1 + 1 ) ⋅ U in
R1 + R2
R2

(16)

Toinen vahvistuskytkentä on invertoiva vahvistin, jossa sisäänmenojännitteen
merkki vaihtuu ulostulossa. Tämä johtuu siitä, että kuvan 20 operaatiovahvistimen
negatiiviseen sisäänmenoon Uin- muodostuu positiiviseen sisäänmenoon kytketty
maataso eli niin sanottu virtuaalimaa. Tällöin virta I saadaan sisäänmenojännitteestä Uin, joka on vastuksen R1 yli virtuaalimaahan. Virta on kuitenkin samaan
suuntaan kuin jännite, joten tällöin jännite on otettava negatiivisena. Toisaalta virta saadaan ulostulojännitteestä Uout, mutta tällöin jännite on eri suuntaan kuin virta, joten kummatkin merkitään positiivisina. Virrat voidaan laittaa yhtä suuriksi
kaavan 17 mukaan, jolloin ulostulojännite voidaan ratkaista sisääntulojännitteen
funktiona.
−

U in
U
R
= I = out ⇔ U out = − 2 ⋅ U in
R1
R2
R1

(17)

Kuva 20: Kaksi invertoivaa vahvistinta muodostavat ei-invertoivan vahvistimen.

Kahden invertoivan vahvistimen yhdistelmä on kuvan 20 mukainen ei-invertoiva
vahvistin, sillä ensimmäisen vahvistimen ulostulo Uout on toisen sisääntulo U’in.
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Vahvistin vaihtaa signaalin etumerkkiä kaksi kertaa ja on lopulta saman merkkinen kuin sisään mennessään. Kokonaisvahvistus saadaan ketjuttamalla vahvistuksia kaavan 18 mukaan.
U ' out = −

R4
R R
⋅ U ' in = 2 ⋅ 4 ⋅ U in
R3
R1 R3

(18)

Mikäli vastukset R1 ja R3 valitaan esimerkiksi yhdeksi, R2 kymmeneksi ja R4 sadaksi kilo-ohmiksi, on kokonaisvahvistus 1000, mikä riittää millivolttien vahvistamiseen volteiksi ja esimerkiksi termoparijännitteen vahvistamiseen. Ketjuttamalla
kaksi invertoivaa vahvistinta voidaan vahvistuskerroin valita ei-invertoivaa vahvistinta tarkemmin halutuksi, mutta silti pitää vahvistus positiivisena, mikä on
monesti toivottavaa. Tämän lisäksi useamman vahvistusasteen käytöllä vastukset
voidaan pitää riittävän isoina, ettei sisään mene paljon virtaa, mutta taas toisaalta
kyllin suurina, jotta ne ovat tarpeeksi kaukana operaatiovahvistinten megaohmien
kokoisista sisäänmenoimpedansseista.

Kuva 21: Komparaattori

Operaatiovahvistin vahvistaa sisääntulojen välisen jännite-eron. Sitä voi periaatteessa käyttää komparaattorina, jolloin positiivisen sisääntulon ollessa negatiivista
suurempi, on ulostulo suurimmassa mahdollisessa arvossaan eli lähellä positiivista
käyttöjännitettä V+. Vastaavasti negatiivisen sisääntulon ollessa suurempi on ulostulo negatiivisessa käyttöjännitteessään V- eli yksipuolisen käyttöjännitteen tapauksessa, kuten kuvassa 21, maatasossa. Komparaattorikäyttöön tavallinen operaatiovahvistin on kuitenkin liian hidas, sillä operaatiovahvistin pystyy vahvistamaan myös hyvin pieniä erojännitteitä. Varsinkin hitaasti muuttuville ilmiöille,
kuten lämpötiloille, tulisi käyttää tarkoitukseen suunniteltuja komparaattoreita.
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5. Työn tarkoitus
Tämä työ on tehty Teknillisen korkeakoulun Elektroniikan valmistustekniikan laboratorioon ja se on osa projektia, joka tutkii elektroniikkatuotteiden luotettavuutta mekaanisen iskukuormituksen aikana korotetuissa lämpötiloissa (Reliability
Assessment of Electronics Under Mechanical Shock Loading – RAE). Projekti on
Tekesin (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen), Nokia-konsernin,
Aspocomp-konsernin ja SIP Technologies Oy:n yhteisesti rahoittama.
Tämän työn kolme keskeisintä tavoitetta ovat: 1) komponenttien testauksen aikainen lämpötilan hallinta, 2) rasitustilan siistiminen erinäisistä häiriötekijöistä sekä
3) testausmenetelmän validointi. Tässä työssä esiteltävä tutkimus- ja kehitystyö on
osa pidemmän tähtäimen tutkimustyötä, jolla pyritään korvaamaan JEDEC-standardin JESD22-B111 mukainen pudotustesti tärytystestillä. Molemmat testit aiheuttavat testattavaan kokoonpanoon hyvin samanlaisia rasituksia, mutta pudotustestimenetelmän keskeisimmät ongelmat – testaukseen kuluva aika, testitulosten
huono toistettavuus ja muut käytännön ongelmat – pyritään eliminoimaan tällä uudella menetelmällä.
Testaukseen kuluvan testiajan lyhentäminen nykyisestä levykohtaisesta jopa tunteja vievästä pudotustestistä vain muutamia sekunteja kestävään tärytystestiin
merkitsee valtavaa ajansäästöä suurissa testierissä, joita vaaditaan luotettavan analyysin aikaansaamiseksi. Pudotustestauksen laajan liikeradan ja suuren voiman
vuoksi myös piirilevyn mittajohdot ovat rasituksessa ja niiden katkeileminen testin aikana on hyvin yleistä. Tärytystestaus ei rasita johtoja, joten aikaa säästyy
käytännössä edellä laskettua enemmän.
Pudotustestien tulokset vaihtelevat runsaasti laitteistosta toiseen siirryttäessä, mikä johtuu erilaisen rasitustilan aiheuttavista laitekohtaisista eroista. Toistettavuutta
pyritään parantamaan tärytystestillä, jossa rasitustila määrätään levyn ominaistaajuuden mukaan. Tärytyslaitteiston pienuuden vuoksi se on lisäksi mahdollista sijoittaa testikammioon, jossa ympäristöolosuhteita voidaan kontrolloida tarkasti ja
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testata esimerkiksi kosteuden, lämpötilan ja korrodoivien aineiden vaikutusta mekaanisten rasitusten kestoon.
Testaus- ja validointityössä käytettiin BGA-komponentteja (Ball grid array) kolmella eri juotekoostumuksella – puhtaalla sekä vismutilla ja nikkelillä seostetuilla
tina-hopea-kuparilla (SnAgCu, SnAgCuBi ja SnAgCuNi). Komponenttilevyjen
kuparoinnit oli suojattu kahdella eri suojapinnoitteella – orgaanisella suojapinnoitteella (Cu|OSP) ja nikkeli-immersiokultapinnoitteella (Ni(P)|Au). Testit suoritettiin kolmessa eri lämpötilassa – huonelämpötilassa (24 °C) sekä korotetuissa
70 °C ja 110 °C lämpötiloissa. Eri materiaaliyhdistelmien käyttämisen syynä oli,
että nämä tuottavat pudotustesteissä erilaisia vikatyyppejä, joiden tulee tärytystesteissä olla samat.

34

6. Koejärjestely
Työn perustana käytettiin aiemmin kokoonpantua testauslaitteistoa [16]. Piirilevyn käyttäytymisen selvittämiseksi mitattiin sen venymiä venymäliuska-antureilla. Korkealämpötilatesteissä lämpötilaa tarkkailtiin termopareilla sekä infrapunaanturilla ja -kameralla.

6.1. Käytetyt menetelmät
Testeissä käytetyt piirilevyt teetettiin Aspocompilla Salossa. Pastan paino, komponenttien ladonta ja reflow-juottaminen suoritettiin Elektroniikan valmistustekniikan laboratorion tuotantolinjalla. Tärytystestit suoritettiin tässä työssä kuvatulla
laitteistolla satunnaistetussa järjestyksessä. Testeissä käytettiin huonelämpötilaa
sekä kahta korotettua lämpötilaa: 70 °C ja 110 °C. Korotetut lämpötilat aikaansaatiin syöttämällä komponentin alle haudattuun lämmitysvastusverkkoon tehoa, joka
muuttui verkon ominaisresistanssin mukaisesti lämmöksi. Lämpötilan säädölle kehitettiin laitteisto, joka piti lämpötilan vakaana testin aikana.

6.1.1. Testilaitteisto
Tässä työssä käytetty tietokoneohjattu laitteisto on esitetty kuvassa 22. Se pohjautuu täryttimeen (Brüel & Kjær: Permanent Magnet Type 4805, Mode Study Head
Type 4814) ja vahvistimeen (700W Power Amplifier Type 2707) sekä signaaligeneraattori- ja mittausyksikköön (Microstar DAP 5200a). Kiihtyvyyksiä mitattiin
kiihtyvyysanturilla (Kistler Type 8704B5000) ja venymämittauksissa käytettiin
kaksi- ja kolmisuuntaisia venymäliuska-antureita (Kyowa Strain gage: KFG-2120-D16-11 L3M2S ja KFG-2-120-D17-11 L3M2S) sekä näytteenotto- ja venymämittauskortteja (National Instruments: PCI-6052e, SCXI-1520, SCXI-1314).
Korkealämpötilatesteissä käytettiin lisäksi teholähdettä (ISO-TECH IPS 2303DD
Laboratory DC Power Supply), joka syötti virtaa komponenttien alle piirilevyyn
haudattuihin lämmitysvastusverkkoihin.
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Kuva 22: Mittausjärjestelyn skemaattinen kuvaus. Siniset nuolet kuvaavat ohjaussignaalien kulkua ja vihreät vastaavasti mitattavien muuttujien. Korkealämpötilatesteissä käytetään lisäksi teholähdettä tuottamaan tarvittava lämmitysteho.

Täryttimelle syötettävän signaalin muodostusta ohjattiin tietokoneella. Testilevyyn liittyvät mittaukset suoritettiin samalla tietokoneella. Signaaligeneraattori
syötti täryttimelle vahvistimella vahvistettua signaalia. Täryttimen vastaanottama
signaali sai aikaan magneettikentässä lepäävän kelan liikkeen, jolloin täryttimeen
aksiaalisesti kiinnitetty tukilevy alkoi liikkumaan signaalin tahdissa ylös ja alas.
Tästä liikkeestä aiheutui kulmistaan tukilevyyn kiinnitettyyn piirilevyyn rasituksia, joiden amplitudi ja taajuus pyrittiin saamaan vastaavaksi kuin JEDEC-standardin JESD22-B111 mukaisessa pudotustestissä. Levyyn syntyneitä venymiä
verrattiin sekä pudotus- että tärinätestissä siihen kiinnitetyn venymäliuskan avulla.
Tärytystestin venymät asetettiin vastaamaan pudotustestiä säätämällä tärytyssignaalin vahvistus oikean suuruiseksi. Tällä pyrittiin saamaan rasitustila mahdollisimman samankaltaiseksi kuin pudotustestauksessa ja siten aiheuttamaan vastaavanlaiset vauriomekanismit, mutta huomattavasti lyhyemmässä testiajassa.

36

6.1.2. Mittausjärjestely
Testeissä käytettiin JEDEC-standardin JESD22-B111 mukaista piirilevyä, johon
oli kiinnitetty yksi komponentti keskimmäiselle paikalle. Tällä pyrittiin aiheuttamaan piirilevyyn mahdollisimman yksinkertainen rasitustila siniaaltosignaalilla.
Toisaalta komponenttia haluttiin rasittaa symmetrisesti, jolloin komponentteja on
mahdollista asettaa ainoastaan keskelle piirilevyn keskilinjan taipuessa tärytyksessä ylös ja alas.

a) Komponentin lämmitys ja lämpötilan mittaus
Komponenttien lämmitykseen käytettiin piirilevyyn haudattuja lämmitysvastuksia, joihin syötettiin tehoa teholähteellä (ISO-TECH IPS 2303DD Laboratory DC
Power Supply). Lämpötila saatiin halutuksi säätämällä vastusverkkoon syötettävää tehoa. Lämpötilaa mitattiin komponentin päälle epoksiliimalla kiinnitetyllä Ktyypin termoparilla sekä käsikäyttöisellä infrapunalämpömittarilla (Tasco THI700) sekä -kameralla (Flir A20M). Käytetyn infrapunakameran resoluutio oli 160
x 120 pikseliä ja toiminta-alue -20 °C:sta 900 °C asteeseen. Se oli kytkettynä tietokoneeseen, jotta kuvat voitiin tallentaa myöhempää käsittelyä varten.

b) Piirilevyn venymien mittaus
Piirilevyn venymiä mitattiin kiinnittämällä syanoakrylaatilla kaksi- tai kolmiakselinen venymäliuska-anturi (Kyowa Strain gage: KFG-2-120-D16-11 L3M2S ja
KFG-2-120-D17-11 L3M2S) keskimmäisen komponentin ja kolmen viereisen
komponentin muodostaman tyhjän alueen keskelle kuvan 23 mukaisesti. Paikka
valittiin, koska tällöin venymiä oli mahdollista mitata myös komponentin ollessa
kiinnitettynä piirilevyyn.

Kuva 23: Venymäliuska-anturin kiinnitys piirilevyyn sekä käytetyt kaksi- ja kolmiakseliset anturit skemaattisesti kuvattuna [18, 19].
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Venymäliuska-anturi mittasi ohuesta metallikalvosta etsatun kuvion resistanssin
muutosta, minkä perusteella saatiin tietää suhteellinen resistanssin muutos. Se
puolestaan oli suoraan verrannollinen suhteelliseen venymään. Tärytystestit tehtiin taajuudella, jolla piirilevy alkoi resonoimaan ja saavutti maksimivenymän.

c) Komponenttien vaurioitumisen seuranta
Komponenttien rikkoutumista seurattiin niin sanotun daisy chain -vastusverkon
avulla. Liitosnystyt oli jaettu ulko- ja sisäreunan verkkoihin, joissa jokainen nysty
oli kuvan 24 mukaisesti ketjutettu. Testeissä tarkkailtiin ulompaa vastusverkkoa,
koska rasitusten jakautumisen vuoksi todennäköisempää on, että reunanystyt vaurioituvat ensimmäisenä. Yhdenkin reunanystyn vaurioituminen havaittiin, kun
vastusverkon vastus kasvoi alkuperäisestä, muutamien kymmenien ohmien arvosta yli 1 kΩ raja-arvon. Vastusverkon RDC yli olevaa jännitettä VDC tarkkailtiin testien aikana, jolloin vastuksen kasvaessa jännite kasvoi viiden voltin käyttöjännitteellä lähes nollasta yli 2,5 volttiin johtuen vastusverkon ja 1 kΩ mittavastuksen

RM jännitteenjaosta. Tämä kasvu havaittiin mittauslaitteistolla (Microstar DAP
5200a), joka tarkkaili jännitettä VDC kaksisataa kertaa syklin aikana eli yli 40 000
kertaa sekunnissa. Raja-arvon ylityttyä laite keskeytti tärytyksen.

Kuva 24: Vasemmalla komponenttien tarkkailuun käytetty daisy chain -vastusverkko, jonka piirilevyjohtimet on esitetty mustalla, sisemmän verkon komponenttijohtimet vaalean- ja ulomman tummanharmaalla. Oikealla testin tarkkailuun
käytetty koejärjestely.

6.2. Käytetyt materiaalit
Testien piirilevyt olivat JEDEC-standardin JESD22-B111 mukaisia monikerroslevyjä, joiden kontaktoinnit oli pinnoitettu kahdella eri suojapinnoitteella: kuparilla
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ja orgaanisella suojapinnoitteella (Cu|OSP) sekä nikkeli-kullalla (NI(P)|Au).
Piirilevyyn komponentin alle oli haudattu kuvan 25 mukaisesti lämmitysvastus,
johon syötettiin osassa testejä tehoa. Tällä mahdollistettiin 70 °C ja 110 °C korkealämpötilatestien tekeminen.

Kuva 25: Vasemmalla valokuva yhden komponentin testilevystä ja oikealla saman piirilevyn lämmitysvastusverkon skemaattinen kuvaus.

Komponenteilla puolestaan oli kaksi eri vaihtoehtoista nystykoostumusta: tina-hopea-kupari sekä nikkelillä seostettu tina-hopea-kupari, minkä lisäksi käytettiin
kolmea eri juotepastaa: Multicore, Almit ja Balver Zinn. Juotteiden muodostamat
keskimääräiset juoteliitospitoisuudet selviävät taulukosta 5. Huomionarvoista on,
että kahden ensimmäisen juotteen kanssa käytettiin samanlaista komponenttinystyä, niinpä vismuttia oli vain juotepastassa. Nikkeliä sen sijaan oli sekä juotepastassa että komponenttinystyssä.
Taulukko 5: Käytettyjen juotepastojen koostumukset sekä laskennallinen juoteliitoksen koostumus [20-23,24*].
Juotepastan
koostumus (p-%)

Komponenttinystyn Juoteliitoksen
koostumus (p-%)
koostumus (p-%)*

Multicore LF318:
Sn-3,8Ag-0,7Cu

Sn-3,0Ag-0,5Cu

Sn-3,1Ag-0,52Cu

Almit LFM-8:
Sn-3,0Ag-0,7Cu-3,0Bi

Sn-3,0Ag-0,5Cu

Sn-3,1Ag-0,52Cu-0,24Bi

Balver Zinn SN100C:
Sn-0.7Cu-0.1Ni

Sn-1,2Ag-0,5Cu0,01-0,1Ni

Sn-1,1Ag-0,52Cu-0,01-0,1Ni
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7. Tulokset ja niiden tarkastelu
Kolmeen osaan jaetun työn ensimmäisessä osassa käsitellään testilaitteiston kehittämistä lämpötilan säädön mahdollistamiseksi. Toinen osa keskittyy tarkastelemaan piirilevyn rasitustilan siistimiseksi ja venymien yksinkertaistamiseksi tehtyä
kehitystyötä. Viimeisessä osassa puolestaan vertaillaan tärytystestattujen ja pudotustestattujen komponenttilevyjen vikaantumistyyppejä ja suhteellisia eroja numeerisista tuloksista. Työssä esitetään tutkimustulokset puhtaan sekä vismutilla
tai nikkelillä seostetun tina-hopea-kuparijuotteen tärytyskestävyydestä kahdella
eri piirilevypinnoitteella (Ni(P)|Au ja Cu|OSP) sekä kolmessa eri testilämpötilassa
(24 °C, 70 °C ja 110 °C).

7.1. Lämpötilan säätö
Viiden komponentin konfiguraatiossa huomattiin keskimmäisen komponentin
lämpenevän muita korkeampaan lämpötilaan. Tämä johtui pääasiassa vieressä olevien neljän muun komponentin lämmitysvaikutuksesta, mutta myös hieman erisuuruisista lämmitysvastuksista. Näiden keskinäiseksi kompensoimiseksi tuli löytää ratkaisu. Toisena lämpötilaan liittyvänä haasteena oli se, että tärytyksen aikana
lämpötila putosi nopeasti viilentävän ilmavirran vaikutuksesta. Lämpötilan laskeminen piti saada kompensoitua, jolloin komponentti kokisi mahdollisimman tasaisen lämmityksen mekaanisen iskumaisen kuormituksen aikana.

7.1.1. Komponenttikohtaisen lämpötilan säätäminen
Ympäröivien komponenttien lämpeneminen aiheutti keskimmäisen komponentin
ylikuumenemisen muutamilla asteilla. Tämän lisäksi lämpötilaeroja syntyi lämmitysvastusten suuruuserojen vuoksi. Viiden komponentin testin epätasainen lämpöjakauma on mahdollista havaita kuvasta 26, jossa on nähtävissä lämmitettyjen
komponenttien keskikohtien lämpötilojen välillä jopa yli kymmenen asteen ero
kuumimman ja viileimmän komponentin välillä. Lämpötilat haluttiin mahdollisimman yhtenäisiksi, joten lämmitysvastusten arvoja tai niiden lämmitystehoa on
pystyttävä säätämään.
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Kuva 26: Viiden komponentin lämpötila infrapunakameralla kuvattuna.

Laitteistolla pyrittiin säätämään yksittäisten lämmitysvastusten arvoja ja vaikuttamaan näiden keskinäisiin lämmityssuhteisiin. Komponenttien kanssa kytkettiin
sarjaan säätövastus, kuten kuvassa 27 on esitetty. Kunkin komponentin lämmitysvastuksen toinen pää kytkettiin säätövastukseen ja toinen pää teholähteeseen. Säätövastusten vapaat päät yhdistettiin ja liitettiin maahan.

Kuva 27: Vasemmalla yksittäisen komponentin lämmitysvastuksen ja säätövastuksen kytkentä, joka on osa oikealla olevaa useamman vastuksen kytkentää.

Päiden välille kytkettiin jännite (U), joka jakautui komponentin lämmitysvastuksen (Ukomponentti) ja säätövastuksen (Usäätövastus) kesken. Komponentin yli jäävä jännite

saatiin
U komponentti =

jännitteenjaon
Rkomponentti
Rkomponentti + Rsäätövastus

avulla
⋅U

kaavasta

19.

(19)
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Komponentin lämpötila on suoraan verrannollinen sen lämmitystehoon. Säätövastusta kasvattamalla pienennetään komponentille jäävää jännitettä ja siten myös
sen lämmitystehoa kaavan 20 mukaisesti. Eri suuruisten lämmitysvastusten lämmitystehoja voidaan kompensoida säätövastuksilla, joissa ylimääräinen lämmitysteho muuttuu lämmöksi.
Plämmitys = U komponentti ⋅ I =

Rkomponentti
Rkomponentti + Rsäätövastus

⋅ Pkokonais

(20)

Keskimmäisen vastuksen kanssa sarjaan kytketyn säätövastuksen arvoa nostettiin
lämmitystehojen tasauksen jälkeen vielä hieman, millä saatiin sen lämpötilaa laskettua ja ympäröivien vastusten lämmitystehon vaikutus kumottua. Tuloksena oli
kuvan 28 mukainen tasainen lämpötilajakauma komponenttien kesken.

Kuva 28: Infrapunakamerakuva lämpöjakaumasta kompensoinnin jälkeen.

7.1.2. Testin aikaisen lämpötilan vakiointi
Lämpötilaerot saatiin komponenttien välillä tasattua, mutta lämpötilat eivät kuitenkaan pysyneet stabiileina testin aikana, vaan komponenttien lämpötila lähti nopeasti laskemaan tärytyksen alettua kuvan 29 mukaisesti. Tämä aiheutui komponenttilevyn tärytyksen aikaansaamasta voimakkaasta ilmavirtauksesta. Kymmenessä sekunnissa lämpötila oli pudonnut lähes puoleen alkuperäisestä.
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Kuva 29: Komponentin termoparilla mitatun lämpötilan laskeminen tärytyksessä.

Ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan rakentamalla ensin lämpöä eristävä kammio
testattavan komponenttilevyn ympärille, mutta lopulta kuitenkin päädyttiin automatisoituun lämmitystehon säätöön. Molemmat vaihtoehdot tähtäsivät komponentin kokonaislämmitystehon vakioimiseen, jolloin komponentin lämmityksen ja
viilennyksen yhteisvaikutuksesta lämpötilan tulisi pysyä halutussa lukemassa.
a) Lämpöä eristävä kammio

Ensimmäinen askel lämpötilan vakioimiseksi otettiin kuvan 30 suojarakenteen
muodossa. Alkuperäisenä ajatuksena oli estää ympäröivän viileän huoneilman
pääsy tärytettävään systeemiin, jolloin lämpötilaero ei voimistaisi lämmön siirtymistä. Sisäpuolella oleva lämmennyt ilma voisi vapaasti pyöriä laskematta komponentin lämpötilaa merkittävästi.

Kuva 30: Testirakenteen skemaattinen esitys, johon sinisellä pallolla merkitty
termoparin paikka ja ilmatilan pienennys vaaleansinisellä.
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Vanerista rakennetun testirakenteen mittaustulosten perusteella lämpötila laski
kuitenkin huomattavan nopeasti, minkä vuoksi sisätilavuutta pienennettiin eristemateriaalilla edelleen noin puoleen. Tällä haluttiin sekä vähentää pyörteitä että
lämmittää sisäilmaa enemmän. Uusi rakenne ei kuitenkaan vaikuttanut tärytyksen
aiheuttamaan ilmanvaihtoon, vaan lämpötila putosi nopeasti samalle tasolle kuin
aiemmassakin testissä.
Ilman viilentävää vaikutusta olisi voitu pienentää, mikäli sisäilmaa olisi lämmitetty yhtä paljon kuin komponenttia. Tällöin oltaisiin kuitenkin päädytty tilanteeseen, jossa koko komponenttilevy olisi ollut lähes samassa lämpötilassa. Sitä ei
haluttu, sillä komponentteja haluttiin testata todenmukaisemmin aiheuttamalla niihin mekaanisia iskumaisia kuormituksia normaalia käyttöä simuloivan tehonsyötön alaisena. Ilman lämmönsiirto-ominaisuuksien vuoksi oli mietittävä uutta lähestymistapaa lämpötilan laskemisen estämiseksi, joten oli syytä siirtyä lämmitystehon kasvattamiseen testin aikana lämpötilan vakioimiseksi.
b) Automaattinen tehosyötön säätö

Säätöpiirin toiminta perustui jännitteenjakoon. Komponentin lämmitysvastuksen
kanssa sarjaan kytkettiin toinen vastus, joka voitiin ohittaa ohjauspiirillä, kuten
kuvassa 31 on skemaattisesti esitetty. Normaalilämmityksessä nämä sarjaankytketyt vastukset olivat yhtä suuret (RLämmitysvastus=RJännitteenjako) ja kokonaisjännite (U)
jakautui tasan näiden kesken (ULämmitysvastus 1=UJännitteenjako 1=½·U). Samoin teho jakaantui tasan virran ollessa sama kummankin komponentin läpi.

Kuva 31: Lämmityksen säätö.
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Lämmitystilassa jännitteenjakovastus oli ohitettuna ohjauspiirin ohjaamana. Tällöin lämmitysvastuksen jännite kaksinkertaistui (ULämmitysvastus 2=U), jolloin myös
sen lämmitysteho kaksinkertaistui (Plämmitys=U·I=2·ULämmitysvastus 1·I) mahdollistaen
lämpötilan kasvamisen nopeasti raja-arvoonsa.
Mikäli käytettäisiin edellä esitettyä useamman komponentin testiä ja haluttaisiin
säätää näiden keskinäisiä vastusarvoja, voitaisiin kunkin komponentin säätövastus
kytkeä tässä kytkennässä esitetyn lämmitysvastuksen ja teholähteen väliin. Tässä
työssä esitettävässä testisarjassa käytettiin kuitenkin vain yhtä komponenttia ja
sen vuoksi lämpöjakaumaa ei tarvinnut säätää.
~ 30s

Lämpötila [°C]

120
100
80
60

Normaalilämmitys
Teholämmitys

40
20
0

5

10

15
Aika [s]

20

25

30

Kuva 32: Lämpeneminen normaalin ja tehostetun lämmityksen aikana.

Tehosyöttö siis kytkettiin päälle komponentin lämpötilan ollessa alle asetetun raja-arvon ja katkaistiin lämpötilan noustessa yli kyseisen arvon. Näiden kahden
vaiheen vuoksi lämpötila vaihteli hieman tavoitelämpötilan lähiympäristössä, kuten kuvasta 32 voidaan havaita. Säätöpiirillä oli lisäksi mahdollista saavuttaa tavoitelämpötila nopeammin, sillä komponenttien ollessa viileitä niitä lämmitettiin
kaksinkertaisella teholla aiempaan nähden. Alkuperäisellä teholla lämpötila kasvoi hitaasti ja stabiloitui vähitellen haluttuun lämpötilaan. Tähän kului noin puoli
minuuttia, kun taas tehostettu lämmitys saavutti tavoitteensa alle kymmenessä sekunnissa. Tehostetulla lämmityksellä säästyi siis korkealämpötilatesteissä yli 20
sekuntia testausaikaa levyä kohden.
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Testijärjestelmän toiminnallinen osa – ohjauspiiri perustui operaatiovahvistinkytkentöihin niiden yksinkertaisen toiminnan vuoksi. Operaatiovahvistin on elektroniikan peruskomponentti, joka koostuu pääasiassa useista transistoreista. Operaatiovahvistin vahvistaa nimensä mukaisesti sisään syötettyä jännitettä, mutta sitä
voidaan käyttää toteuttamaan muissakin operaatioissa, kuten summaimena, integraattorina tai komparaattorina.
Termopariavusteinen säätöpiiri

Lämpötilanmittaus suoritettiin ensimmäisessä versiossa komponentin päälle kiinnitetyn termoparin avulla. Termopari antaa ulos millivolttitasoisen jännitteen johtuen Seebeck-ilmiöstä, jossa kahden eri metallin liitoksessa syntyy lämpötilasta
riippuvainen jännite. Tätä jännitettä sopivasti vahvistamalla saadaan aikaan helposti mitattava jännite, jota verrataan referenssijännitteeseen. Tällä vertailujännitteellä määritetään haluttu lämpötila, jolla säätöpiirin tehosyöttö kytkeytyy päälle
lämpötilan ollessa liian matala sekä lakkaa toimimasta, kun lämpötila kasvaa liikaa. Tehosyötön ollessa pois päältä, komponenttia lämmittää ylläpitojännite, joka
vastaa normaalia lämmitystehoa. Se pitää lämpötilan lähellä tavoitearvoaan, kun
komponenttiin ei kohdistu viilentäviä ilmavirtauksia. Mikäli lämpötilaan verrannollinen jännite alittaa raja-arvon, kytkeytyy teholämmitys uudelleen päälle. Kuvassa 33 on esitetty tämän toteutustavan skemaattinen esitys.

Kuva 33: Termopariin pohjautuvan säätöpiirin lohkokaavio.

Termopari liimattiin kiinni piirilevyyn, koska näin se pysyi hyvin kiinni mitattavassa kohteessa. Lisäksi anturin ja mitattavan kohteen väliin jäänyt liima vaikutti
yhä edelleen mittauksiin, sillä sen huono lämmönjohtavuus toi selkeän hitaustekijän lämpötilan siirtymiseen ja siten myös sen mittaamiseen sekä ohjauspiirin läm-
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mityskytkentään, kuten kuvasta 34 voi huomata. Lämpöä johtavaa liimaakin kokeiltiin, mutta sen adheesio oli kaksikomponenttiepoksia heikompi.
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Kuva 34: Termoparisäädön kiinnityksestä aiheutuva hitausilmiö.

Adheesio- ja lämmönsiirto-ongelmien lisäksi termoparin kiinnittäminen komponenttiin vaikutti piirilevyn taipumiin ja siten myös juoteliitosten kokemien rasitusten muuttumiseen verrattuna tilanteeseen, jossa sitä ei ole kiinnitetty johtuen sekä
ylimääräisestä massasta että liiman levyä jäykistävästä vaikutuksesta. Termoparien liimaamista suhteellisen suuren testierän jokaiseen korotetun lämpötilan levyyn
pidettiin liian epäluotettavana, vaikeana, työläänä sekä kalliina, joten mittauksesta
oli tehtävä kontaktiton.
Lämpötilan langaton mittaaminen toteutettiin Raytekin MI-sarjan infrapuna-anturilla, sillä sen integroiminen termoparille suunniteltuun säätöpiiriin oli verrattain
yksinkertaista. Termopari vahvistimineen voitiin lohkokaavion 35 mukaisesti korvata infrapuna-anturilla, sillä tämä sisälsi tarvittavan signaalinkäsittelyn eikä siten
vaatinut omaa vahvistinta kuten termopari. Anturista saatua ulostulojännitettä verrattiin jälleen tavoitellun testauslämpötilan mukaan säädettyyn referenssijännitteeseen, minkä perusteella ohjauspiiri piti teholämmitystä päällä tarvittaessa.
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Kuva 35: Infrapuna-anturisäätöpiirin lohkokaavio.

Raytekin MI-sarjan infrapuna-anturin lämpötilamittausalueen oli ilmoitettu olevan
laaja: -40 °C asteesta jopa 600 °C asteeseen ja käyttölämpötilakin ulottui 85 °C
asteeseen sekä 200 °C asteeseen ilmajäähdytettynä, mikä tulevaisuutta ajatellen
soveltuu hyvin monipuoliseen testauskäyttöön. Ulostulosignaali oli mahdollista
valita milliampeerivirtana, volttitasoisena jännitteenä tai standardia J- tai K-tyypin
termoparia vastaavana signaalina. Tässä työssä esitellyssä laitteessa käytettiin
volttitasoista jännitettä. Anturin monipuoliset lähdöt mahdollistavat käytön myös
myöhemmin, mikäli systeemiä halutaan muuttaa. [25]
Infrapuna-anturin muutti mitatun lämpötilan omalla piirillään jännitteeksi. Tämä
jännite syötettiin ohjauspiirin komparaattorille jännitteenseuraajan läpi kuvan 36
mukaisesti. Vertailujännite, jolla määritettiin haluttu lämpötilataso, määritettiin
vastusten R1 ja R2 jännitteenjaolla ja syötettiin jännitteenseuraajan läpi komparaattorin toiseen sisääntuloon. Positiivisen sisääntulon referenssijännitteen ollessa
suurempi kuin lämpötilaa vastaavan jännitteen arvo negatiivisessa tulossa komparaattorin ulostulo oli lähellä positiivista käyttöjännitettä V+. Releen RL toinen pää
oli käyttöjännitteessä V+ ja kun komparaattori kytki sen toisen pään lähelle samaa
jännitettä jäi potentiaaliero hyvin pieneksi. Rele oli tällöin johtamattomassa tilassa. Releen invertoiviin lähtöihin liitettiin tehosyöttöyksikkö, joka toimi kun ohjausvirtaa ei ollut. Yksikköön kuului jännitteenjako- ja lämmitysvastus sekä valodiodi (Light Emitting Diode, LED) etuvastuksineen. Valo indikoi komponentin tehostettua lämmittämistä, kun jännitteenjakovastus oli ohitettuna.
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Kuva 36: Infrapuna-anturiin perustuvan ohjauspiirin piirikaavio.

Lämpötilan ylitettyä haluttu raja-arvo kasvoi anturin jännite referenssijännitettä
suuremmaksi. Tällöin operaatiovahvistimen ulostulo oli lähellä negatiivista käyttöjännitettä eli maatasoa, ja releen yli jäi positiivisen käyttöjännitteen suuruinen
jännite, minkä seurauksena se alkoi johtaa. Samalla releen invertoiva lähtö muuttui johtamattomaksi, teholämmitys meni pois päältä ja valo sammui. Tästä operaattori tietää komponentin lämpötilan olevan halutussa lämpötilassa ja valmis
testattavaksi.
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Kuva 37: Lämpötilan säädön toiminta 110 °C asteen tuntumassa.
Kondensaattoria C käytettiin tuottamaan hieman hystereesiä piiriin, jolloin rele ei
jäänyt raja-arvon tuntumaan vaihtamaan tilaansa tauotta ja kulumaan loppuun ennenaikaisesti. Tämän vuoksi lämpötilassa oli huomattavissa pientä vaihtelua kuvan 37 mukaisesti raja-arvon kummallakin puolella. Langattomalla lämpötilan-
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tarkkailulla saatiin kuitenkin termopariavusteisen lämpötilansäädön aiheuttamat
haasteet voitettua ja lämpötilavaihteluväli kutistui yli kahdestakymmenestä asteesta vajaaseen viiteen, minkä voidaan katsoa olevan erittäin hyvä lopputulos.
Korkealämpötilatesteissä käytetyn infrapuna-anturin mittapää kiinnitettiin kelkkaan, jonka sai nopeasti liu’utettua paikalleen ennen testejä. Kokonaistestiaika pyrittiin minimoimaan, kun asettamisessa ei tarvinnut käyttää kiristimiä vaan mittakelkka pysyi kitkan avulla paikallaan. Kuten kuvasta 38 voidaan huomata, pääsi
piirilevyn värinästä aiheutunut ilmavirta vapaasti kiertämään systeemiä, millä ehkäistiin ylimääräisten pyörrevirtojen synty. Lämpötilan tarkkailu tapahtui suoraan
komponentin yläpuolelta, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa myös useamman
komponentin tarkkailun samanaikaisesti, kun antureita on mahdollista kiinnittää
komponentteja vastaaville paikoille niiden yläpuolelle.

Infrapuna-anturin
mittapää
Komponentti

Kuva 38: Lämpötilan mittaus korkealämpötilatesteissä

7.2. Testilevyn häiriövärähtelyjen poistaminen
Lämpötilan säätö toimi suunnitellusti, mutta piirilevy ei taipunut halutulla tavalla.
Aiemmissa testeissä käytetty hunajakennomainen tukilevy, johon piirilevy kiinnitettiin, oli tuottanut hyvin ideaalisen piirilevystä mitatun sinimuotoisen venymän.
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Tämän työn alussa mitatut venymät osoittautuivat kuitenkin huomattavasti epäideaalisemmiksi. Piirilevyn epäideaalisen käyttäytymisen syyksi epäiltiin tukilevyn
hunajakennorakenteen vaurioitumista, mikä olisi saattanut mahdollistaa myös tukilevyn taipumisen piirilevyn resonanssitaajuudella. Tämän oletettiin selittävän
piirilevyn venymissä havaitut särökomponentit, jotka saivat venymät poikkeamaan huomattavasti tärytyslaitteelle syötetystä sinimuotoisesta signaalista.
Tämän työn yhtenä tavoitteena oli saavuttaa sinimuotoista ohjaussignaalia vastaava taipuma, jonka suuruus olisi säädettävissä ohjaussignaalin vahvistusta muuttamalla. Komponenttilevyn testinaikaista värähtelyä seurattiin piirilevyn pintaan
kiinnitetyllä venymäliuska-anturilla, jolla mitattuja venymiä verrattiin pudotustestien vastaaviin. Tällä pyrittiin korvaamaan pudotustesti tärytystestillä samankaltaisen rasitustilan aiheuttavana testimenetelmänä.

Kuva 39: Kennolevyjen evoluutio: vasemmalla vanha ja oikealla uusi
paperikenno sekä keskellä näitä tukevampi alumiinikenno.
Piirilevy oli testeissä kiinnitetty JEDEC-standardin JESD22-B111 mukaisesti neljästä kulmastaan yhden newtonmetrin momentilla kiristetyillä 3 mm ruuveilla tukilevyyn. Testikäytössä ollut kuvan 39 mukainen hunajakennomainen kerroslevy
koostui paperikennostosta, joka oli kiinnitetty ylä- ja alapuoleltaan lasikuitulevyyn hartsilla. Tukilevyn korkeus oli 8 mm, leveys 90 mm ja pituus 125 mm. Tukilevy oli asennettu 25 millimetrin pituisella ja 5 mm paksuisella kuusiokoloruuvilla sen päällä olevan 5 mm korkean ja halkaisijaltaan 40 mm aluslevyn sekä alla
olevan 8 mm korkean ja halkaisijaltaan 40 mm leveän alumiinikiekon läpi täryttimeen kuvan 40 mukaisesti.
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Kuva 40: Alkutilanteen koejärjestely a) sivusta ja b) päältä kuvattuna. Osasuurennoksessa c) on kuvattu hunajakennorakennetta pintakerroksen alla.
Tärytyslaitteiston piirilevyyn aiheuttamat venymät olivat aiemmin vastanneet hyvin ohjaussignaalina ollutta siniaaltosignaalia [16]. Tämän työn alussa tehdyt venymämittaukset kuitenkin osoittivat, että piirilevyn venymät olivat muuttuneet
huomattavasti epäideaalisempaan kuvan 41 osoittamaan suuntaan. Muutoksiin
oletettiin olevan syynä pitkäaikaisen käytön aiheuttama tukilevyn rakenteiden
murtuminen ja sen seurauksena aiheutunut tukilevyn resonanssitaajuuden muuttuminen.
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Kuva 41: Piirilevyn venymä levyn pituussuuntaan 200 hertsin ja 2 voltin siniaaltosignaalilla. Anturin paikka piirilevyllä on esitetty vasemmassa alakulmassa.
Testeissä havaitut korkeampien taajuuksien komponentit aiheuttivat piirilevyistä
mitattuun venymään häiriöitä varsinkin käytettäessä suurempia amplitudeja. Hypoteesina oli, että myös hunajakennolevy alkaa värähtelemään tärytyksen aikana,
mistä ylimääräiset häiriöt piirilevyn värähtelyssä saattavat olla peräisin. Tämän
vuoksi tukilevyn venymiä tutkittiin eri taajuuksilla levyyn kiinnitetyn venymäliuska-anturin avulla. Kuvassa 42 esitetyn kennolevyn venymäspektrin mukaan sen
resonanssitaajuus sijaitsi noin 360 hertsin kohdalla. Hunajakennolevyn venymäspektristä oli havaittavissa myös matalampi huippu, joka sijoittui lähelle piirilevyn
ominaistaajuutta – noin 200 hertsiä. Tämä havainto tuki edellä mainittuja epäilyjä
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Kuva 42: Paperikennolevyn venymäspektri yhden voltin ohjaussignaalilla.
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7.2.1. Alumiinikenno
Piirilevyn värähtelyssä esiintyvät häiriöt olivat mitä luultavimmin tukilevyn aiheuttamia, joten oli syytä tutkia jäykemmän rakenteen käyttöä. Tukilevyn kennorakenteen materiaali vaihdettiin paperisesta alumiiniseen. Lisäksi uudesta rakenteesta tehtiin yli kaksi kertaa paksumpi – 12 millimetriä entisten viiden sijaan.
Aiemman rakenteen piirilevyä kannattelevat tukitapit olivat ruostumatonta terästä
ja ne oli tehty kierretangosta, joka oli kiinnitetty tukilevyyn muttereilla. Uudessa
rakenteessa siirryttiin käyttämään kuvan 43 mukaisia kevyitä alumiiniseostappeja,
jotka vastaavat pudotustestauksessa käytettyjä ollen vain hieman näitä lyhyempiä.
Uudet tapit olivat aiempia kevyempiä, vaikka olivat korkeampia kuin vanhat. Tappien korotuksella kasvatettiin piirilevyn ja tukilevyn väliä, mikä mahdollisti sen,
että pieni ja ohut tukilevyn yläpuolen aluslevy voitiin korvata hieman paksummalla ja pinta-alaltaan alapuolen aluslevyä vastaavalla aluslevyllä. Tällä taattiin se, että mahdolliset tukilevyn venymät olivat symmetrisiä kumpaankin suuntaan, ja minimoitiin pienenkin tukilevyn taipuman häiriövaikutus piirilevyn venymiin.

Kuva 43: Paperi- (vas.) ja alumiinikenno (oik.) kiinnitystappeineen sivusta.
Korkeampi alumiinikennolevy osoittautui testeissä huomattavasti aiempaa paperikennolevyä tukevammaksi. Selkeä ero alkuperäiseen rakenteeseen oli, että uuteen
alumiiniseen tukilevyyn kiinnitetystä piirilevystä mitatuista venymistä olivat häiriökomponentit hävinneet täysin ja mitatut venymät vastasivat erittäin hyvin ohjaussignaalina ollutta siniaaltosignaalia kuvan 44 osoittamalla tavalla.
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Kuva 44: Piirilevyn venymät 200 hertsin ja kahden voltin sinisignaalilla paperija alumiinikennolevyillä tehdyillä tärytystesteillä. Anturin sijainti alavasemmalla.
Alumiiniseen kennoon kiinnitetty piirilevy venyi ohjaussignaalia vastaavasti, mutta sen amplitudi oli selkeästi laskenut aiemmin vastaavalla ohjaussignaalilla tehdystä mittauksesta, kuten kuvasta 44 voi huomata. Syynä tälle epäiltiin olleen aiemman rakenteen taipuminen jo piirilevyn ominaistaajuudella – noin 200 hertsillä.
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Kuva 45: Uuden alumiinikennon sekä vanhan paperisen kennolevyn venymäspektrit yhden voltin herätteellä mitattuna. Antureiden paikka tukilevyssä oikealla.
Uusi kennolevy puolestaan oli niin tukeva, ettei se vaikuttanut piirilevyn taipumiseen näin matalilla taajuuksilla. Tämän varmistamiseksi tukilevyn venymät mitattiin yhden voltin vakiojännitteellä eri taajuuksilla, jolloin mitatuista arvoista voi-
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tiin koostaa venymäspektri. Alumiinikennolevyn resonanssitaajuus oli lähes viisi
kertaa korkeammalla taajuudella kuin paperikennoisen, noin 1600 hertsillä, kuten
kuvan 45 venymäspektri osoittaa. Samalla sen maksimiamplitudi laski alle kolmasosaan aiemmasta. Piirilevyn ominaistaajuudella ohjaussignaalin aiheuttamat
venymät laskivat taustahäiriöiden tasolle.
Tärytystestit aloitettiin alumiinikennorakenteella huonelämpötilassa, mutta komponenttien kesto – useita tuhansia täräytyksiä – nosti esiin epäilyn siitä, että tärinätesteissä syntyneet vauriot eivät vastaa pudotustestauksessa syntyviä. Näin pääteltiin, sillä pudotettujen komponenttien vaurioitumiseen tarvittavien pudotusten
lukumäärät olivat keskimäärin alle sata pudotusta [24]. Tärytetyistä testilevyistä
tehtiin poikkileikkausnäytteet, joiden perusteella vauriomekanismi ei ollut sama,
sillä vauriotyypit olivat täysin erilaiset kuin aiemmin.
Pudotus- ja tärytystestin erilainen rasitustila aiheuttaa sen, ettei näiden tuloksia
voida suoraan verrata keskenään. Vertailuun vaaditaan korjauskerroin, joka sovittaa tulokset yhteen. Tähän kertoimeen sisältyy muun muassa se, että pudotustesti
koostuu joukosta pudotuksia, joista jokainen sisältää joukon vaimenevia värähdyksiä kuvan 46 mukaisesti. Tärytystesti taas koostuu vain sarjasta maksimiamplitudisia värähdyksiä. Pudotustestien tuloksissa ainakin muutamat ensimmäiset värähdykset ovat merkityksellisiä vertailussa, mutta venymät kutistuvat nopeasti ei-
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Kuva 46: Piirilevyvenymien vaimeneminen pudotustestissä. Anturin paikka
yläoikealla.
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Syynä ennakoitua korkeampaan elinikään ja eri vauriotyyppiin oletettiin olevan
kuvasta 47 ilmenevä tärytystestien lähes neljänneksen pudotustestejä pienempi
piirilevyjen venymä. Komponenttien elinikien odotettiin vastaavan toisiaan tietyllä korjauskertoimella kerrottuna, mikäli venymät olisivat samanlaiset kummassakin testissä. Tämän vuoksi piirilevyn venymiä pyrittiin kasvattamaan. Venymää ei
kuitenkaan pystytty kasvattamaan pelkällä ohjaussignaalin amplitudin kasvattamisella, koska laitteesta saatava voima ei ollut riittävä. Täryttimen käyttämien suurten virtojen ja sen rajallisen virrankeston vuoksi ei myöskään suurempitehoisen
vahvistimen käyttäminen ollut mahdollista.

Kuva 47: Pudotus- (vas.) ja tärytystestin (oik.) piirilevyvenymät. Tärytys tehty
alumiinikennolla 200 hertsillä ja 3,2 voltilla. Antureiden paikat oikealla ylhäällä.

7.2.2. Paperikenno
Halutun lopputuloksen saavuttamiseksi oli tehtävä kompromissi ideaalisen tukevan alumiinikennon ja hieman taipuvan paperikennon välillä. Käytössä ollutta
laitteistoa hyödynnettäessä oli hyväksyttävä se, että tukilevynä toimineen kennolevyn rakenteet saattavat pidemmän ajan kuluessa antaa periksi, jolloin venymät
muuttuvat epäideaalisiksi. Toisaalta tällaista levyä käytettäessä saavutettaisiin pudotustestiä vastaava venymä, jolloin vauriotyyppien odotettiin vastaavan toisiaan.
Ratkaisuksi kahden tässä työssä testatun rakenteen välillä valittiin ensin esitellyn
paperikennon kaltainen uusi paperikenno, joka oli kuitenkin hieman alkuperäistä
paksumpi ja siten jäykempi. Kennorakenteen paksuudeksi valittiin 8 millimetriä,
joka on aiemman paperikennon viiden ja alumiinikennon 12 millimetrin väliltä.
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Uudessa paperikennossa käytettiin samankaltaisia tukitolppia kuin kuvan 43 alumiinikennossa. Tolppien korkeutta pienennettiin hieman aiemmasta, jotta tukirakenteesta saataisiin niin kevyt kuin mahdollista. Tällä pyrittiin kasvattamaan tärytyksen aiheuttamaa venymää piirilevyyn..
Uudella paperikennolla saavutettiin lähes siniaaltomainen venymä, kuten kuvasta
48 voi havaita. Alumiinikennon jäykkyyteen ja ideaalisen sinimuotoisiin venymiin asti ei päästy, mutta toisaalta tulos vastasi kuitenkin huomattavasti paremmin
ohjaussignaalia kuin alkuperäisellä paperikennolevyllä tehtyjen tärytystestien venymät. Tärkein tavoite joka tapauksessa saavutettiin – venymät nimittäin olivat
yhtä suuret kuin pudotustestissä ja lisäksi suurimmat häiriöt oli saatu poistettua.

Kuva 48: Pudotus- (vas.) ja tärytystestin (oik.) piirilevyvenymät. Tärytys tehty uudella paperikennolla 213 hertsin ja 2,5 voltin herätteellä.
Uuden ja paksumman paperikennorakenteen jäykkyys sijoittui ensimmäisen version paperikennon ja toisen version jäykemmän alumiinikennon väliin. Tämän
vuoksi myös sen resonanssitaajuuden oletettiin olevan näiden välillä. Tämä varmistui, kun tällekin kennolevylle koostettiin venymäspektri – kuva 49. Sen huippuarvo oli samalla tasolla kuin alumiinikennon ja mikä tärkeintä, taipumat myös
piirilevyn ominaistaajuuden lähistöllä – 200 hertsin tuntumassa – olivat taustahäiriöiden tasolla. Myös tästä voidaan päätellä, että tukilevy ei luo häiriöitä mitattavan komponenttilevyn venymiin. Paperikenno antaa siis piirilevylle mahdollisuuden taipua hieman enemmän kuin jäykempi alumiinikenno.
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Kuva 49: Uuden ja vanhan paperikennon sekä alumiinikennon venymäspektri yhden voltin siniaaltoherätteellä. Antureiden paikat oikealla.
Kuten kuvasta 49 voi huomata, on lopullinen tukilevy kompromissi kahdesta edellisestä kehitysaskeleesta. Se on samaa materiaalia kuin ensimmäinen eli koostuu
paperikennosta, jonka molemmille puolille on liimattu lasikuitulevy. Toisaalta se
on jäykempi kuin alkuperäinen, mutta taipuu kuitenkin hieman toisin kuin hyvin
jäykkä alumiinikenno.

7.2.3. Tärytystaajuus
Pudotustestauksessa piirilevyn venymistä mitatun värähtelyn amplitudi laskee tärähdysten vaimentuessa, joten tärytystestauksessa päätettiin käyttää merkitsevimpien, ensimmäisten tärähdysten taajuutta. Tämä selvitettiin kokeellisesti pudottamalla levy pudotustestilaitteistolla ja mittaamalla syntyneet venymät ajan funktiona. Kymmeneen ensimmäiseen värähdykseen kulunut aika mitattiin ja se jaettiin
tärähdysten määrällä, jolloin saatiin keskimääräinen jaksonaika. Testien tärytystaajuus 213 hertsiä saatiin ottamalla siitä käänteisluku.
Tärytettäessä piirilevyä tällä taajuudella, värähteli se luonnollisella taajuudellaan
eli samalla, jolla se alkaa värähtelemään pudotessaan pudotustestikelkkaan kiinnitettynä. Piirilevy taipui tällä taajuudella huomattavasti voimakkaammin, koska kyseessä on kappaleen resonanssitaajuus. Vahvistuminen näkyi siinä, että tärytyksen
alkaessa jokainen yksittäinen täräytys kasvatti levyn venymää, kunnes venymä oli
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saavuttanut maksimiarvonsa, kuten kuvasta 50 voi havaita. Saavutettuaan maksimin, pysyivät maksimivenymät tasaisesti samalla tasolla. Tärytyksen loputtua venymät vaimenivat ja tärytyksen maksimiamplitudi laski noin 70 millisekunnissa
kymmeneen prosenttiin maksimiarvostaan.
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Kuva 50: Tärytys resonanssitaajuudella 213 hertsillä. Maksimiarvot on korostettu testin rasitustilan muutosten hahmottamiseksi.
Piirilevy vaati riittävän suuren ohjaussignaalin, jotta resonanssitaajuudella tehdyn
tärytyksen venymät olisivat kasvaneet maksimiarvoonsa ja pysyneet samalla tasolla testin loppuun asti. Toisaalta venymät eivät juurikaan kasvaneet levyn saavutettua resonanssin, vaikka ohjausjännitettä olisi kasvatettu. Tämän pystyy helposti havaitsemaan kuvasta 51, jossa on esitetty jatkuvan tärytyksen maksimive-
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Kuva 51: Maksimivenymät jännitteen funktiona resonanssitaajuudella 213 Hz.
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Käytettäessä maksimivenymän aiheuttavaa ohjausjännitettä, alkoi piirilevy resonoimaan. Tällöin venymät saavuttivat melko pian maksimiarvonsa ja piirilevy taipui kuvan 52 osoittamalla liikeradalla. Maksimipoikkeama lepotilasta voi kasvaa
jopa ± 7 millimetriin. Piirilevy venyy tällöin pituussuunnassaan kuvasta CAD-ohjelmalla määritettynä noin millimetrin, mikä tarkoittaa tukitappien keskikohtien
ollessa 105 millimetrin päässä toisistaan noin prosentin kokonaisvenymää. Venymäliuska-antureilla mitatut venymät olivat huomattavasti pienempiä – noin kolmanneksen tästä, mistä voidaan päätellä, ettei venymä ole tasaista koko levyn
matkalta. On lisäksi huomioitava, että venymäanturin kiinnittäminen myös jäykentää hieman piirilevyä, joten ilman anturia levy pääsee taipumaan vapaammin.
Tämä ei vaikuttanut tuloksiin, koska kaikki mittaukset tehtiin käyttäen samaa anturia ja mittapaikkaa sekä samanlaista kiinnitystapaa ja liimaa, jolloin vertailu tapahtui suhteellisten eikä todellisten venymien välillä.

Kuva 52: Piirilevyn taipuma testeissä käytetyllä 213 hertsin ja 3,2 voltin
siniaaltoherätteellä sivusta kuvattuna.
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7.3. Komponenttilevyjen testaus eri lämpötiloissa
Tärytystestauksella tehtiin vastaavat testit kuin pudotustestillä oli aiemmin tehty
[26, 27]. Testeissä varioitiin juotteita ja piirilevypinnoitteen materiaaleja sekä testilämpötilaa. Tutkittaviin juoteseoksiin kuuluivat tina-hopea-kupari sekä tina-hopea-kupariin pohjautuvat vismutilla tai nikkelillä seostetut juotteet (SnAgCu ,
SnAgCuBi ja SnAgCuNi). Piirilevyn suojapinnoitteina olivat orgaaninen suojapinnoite (Cu|OSP) ja nikkeli-kultapinnoite (Ni(P)|Au). Pinnoitteiden ja juotteiden
muodostaman kombinaatioryhmien lyhenteet on esitetty taulukossa 6. Testilämpötiloina käytettiin huonelämpötilaa sekä 70 °C ja 110 °C astetta. Korotetut lämpötilat saavutettiin syöttämällä tehoa piirilevyihin komponentin alle sijoitettuihin lämmitysvastuksiin tässä työssä kehitetyn järjestelmän avulla. Laitteen kehitystyön
keskeisenä vaatimuksena oli, että testatuissa komponenttilevyissä esiintyvät vauriotyypit vastaisivat kussakin lämpötilassa kunkin muuttujakombinaation osalta
pudotustestissä esiintyviä tyyppejä.

Taulukko 6: Tässä työssä käytettyjen pinnoite-juotekombinaatioiden lyhenteet.
Juote
Pinnoite

Tina-hopeakupari

Vismutilla seostettu
tina-hopea-kupari

Nikkelillä seostettu
tina-hopea-kupari

Orgaaninen
suojapinnoite

SnAgCu/
Cu|OSP

SnAgCuBi/
Cu|OSP

SnAgCuNi/
Cu|OSP

Nikkelikultapinnoite

SnAgCu/
Ni(P)|Au

SnAgCuBi/
Ni(P)|Au

SnAgCuNi/
Ni(P)|Au

7.3.1. Huonelämpötilatesti 24 °C
Huonelämpötilassa murtumat esiintyivät yleisimmin metallienvälisessä yhdistekerroksessa (intermetallic compound, IMC) tai juotteen sisällä, mutta johdinmurtumia havaittiin kuitenkin kaikista muista kombinaatioista paitsi nikkeli-kultasuojapinnoitteella olevasta vismuttipitoisesta juotteesta. Kutakin materiaalikombinaatiota vastaava päävauriotyyppi tai -tyypit on esitelty kuvassa 53. Päävauriotyypit
ovat sellaisia murtumia, jotka aiheuttavat sähköisen katkoksen piirilevyn ja komponentin metallointien sekä juotenystyjen muodostaman tarkkailuverkon eli niin
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sanotun daisy chain verkon (kuva 24). Tässä työssä esitettävät murtumat ovat
kaikki toimimattomuuden aiheuttavia päävauriotyyppejä, mutta tämän lisäksi
rakenteissa on muitakin vauriotyyppejä.
Päävauriotyyppinä SnAgCu/Cu|OSP-yhdistelmällä oli komponentin puoleisen
metallien välisen kerroksen läpi kulkeva vaurio tai johdinmurtuma. Tämän kombinaation päävauriotyypit toistuivat siis täsmälleen sellaisena kuin pudotustesteissä
[26, 27]. Samoin SnAgCuBi/ Cu|OSP-kombinaatiolla havaittiin murtumia komponentin puoleisessa IMC-kerroksessa, mutta lisäksi myös piirilevyn johdinmurtumia, joita ei pudotuksessa tällä kombinaatiolla oltu havaittu. Nikkelillä seostetulla
juotteella molempien pinnoitteiden tapauksessa näkyi johdinmurtumia aivan kuten
pudotustestissäkin. Näistä kuitenkin löytyi lisäksi juotteen sisässä kulkevia murtumia, toisin kuin pudotustesteissä. SnAgCu- ja SnAgCuBi-juotteet Ni(P)|Au-pinnoitteella toteuttivat pudotuksia vastaavan vauriomoodin – murtuman piirilevyn
puoleisen IMC-kerroksen läpi, mutta tina-hopea-kuparijuotteessa esiintyi lisäksi
johdinvaurioita. Vismutilla seostettu juote nikkeli-kultapinnoitteella oli ainoa, jossa ei lainkaan esiintynyt johdinvaurioita.
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Kuva 53: Juotekoostumusten murtumatyypit huonelämpötilatärytystestissä. Murtumat rajapinnoilla jatkuvat läpi nystyn, vaikka tässä onkin esitetty vain puolet.
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Tärytystestiä ei voi suoraan verrata pudotustestiin näiden erilaisen kuormituksen
vuoksi. Pudotustesti aiheuttaa tutkittavaan komponenttilevyyn kertaluontoisia sykäyksiä, jotka vaimenevat ennen uuden syöttämistä. Tärytystesti taas pyrkii ylläpitämään pudotustestilevystä määritetyn suuruista maksimivenymää. Testien vertailemiseksi on tulokset keinotekoisesti asetettava samalle tasolle. Tämä vaatii
korjauskertoimen käyttämistä. Huonelämpötilatestien tulokset jaettiin kymmenellä, jolloin tuloksia oli mahdollista analysoida pylväsdiagrammien ollessa kombinaatioittain samalla tasolla (ks. kuva 54). Vertailua varten todelliset keskimääräiset tärytysmäärät on ilmoitettu myös pylväiden juuressa.

Kuva 54: Huonelämpötilatestien tulokset tärytys- ja pudotustesteissä [26, 27].
Ensimmäisen tulokset on sovitettu jakamalla ne kymmenellä.
Kuvan 54 testien tuloksista voi helposti huomata, kuinka SnAgCu- ja SnAgCuNijuotteilla tehdyillä testeillä tulokset vastasivat hyvin toisiaan kummallakin käytetyllä piirilevypinnoitteella. Numeerisesti pudotustestien pudotusmäärät sekä sovitetut tärytysmäärät sopivat lähestulkoon toistensa virherajoihin näillä kombinaatioilla ja antavat samansuuntaisia tuloksia. Niiden mukaan SnAgCu/Ni(P)|Au-yhdistelmä oli mekaaniselta kestävyydeltään selkeästi keskimääräistä parempi. Ainoastaan vismutilla seostettujen juotteiden mekaanisen rasituksen kestävyys tuntui
olevan pudotuksessa heikompi kuin tärytyksessä.
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7.3.2. Korkealämpötilatesti 70 °C
Korkealämpötilatesteissä lämpötilaa tarkkailtiin Raytek MI -infrapuna-anturilla,
jonka ulostulojännitteen perusteella tässä työssä kehitetty lämpötilansäätölaitteisto
kytki tehostetun lämmityksen päälle lämpötilan ollessa alle asetetun raja-arvon.
Vastaavasti lämpötilan noustessa yli sallitun tehosyöttö katkaistiin. Tarvittavan
lämmitysjännitteen arvo saatiin selville kasvattamalla lämmitysvastukseen syötettyä jännitettä asteittain ja tutkimalla infrapunalämpömittarilla, mihin lämpötilaan
komponentti kullakin jännitteellä stabiloituu. Korotettu 70 °C asteen lämpötila
saavutettiin 7,0 voltin jännitteellä. Lämpötilansäätöpiirissä käytettiin kaksinkertaista jännitettä, jolloin normaalilämmityksessä jännite jakaantui tasan vastusverkon ja hukkavastuksen kesken eli päädyttiin samaan jännitteeseen kuin edellisessä. Vastaavasti tehostetussa lämmityksessä oli käytössä kaksinkertainen jännite
normaaliin verrattuna, millä taattiin lämpötilan nopea nousu takaisin yli raja-arvon. Käytännössä syöttöjännitteitä piti hieman laskea, sillä lepotilassa tehosäätö
olisi piiriin lisätystä hystereesistä huolimatta vaihtanut jatkuvasti tilaansa lämpötilan ollessa hyvin lähellä raja-arvoaan. Komponenttien tehostetun lämmityksen
jännitteenä käytettiin 12,0 volttia, jolla lämmitysteho riitti kompensoimaan tärytyksen aiheuttaman ilmavirtauksen viilentävän vaikutuksen. Virta säätyi puolestaan automaattisesti sopivaksi vastusverkon resistanssin mukaan.
Korotetussa 70 °C asteen lämpötilassa suoritetuissa tärytystesteissä oli havaittavissa vauriotyyppien siirtymistä metallien välisistä kerroksista tai juotteesta piirilevyn pinnalle kuvioitujen johdinten murtumiksi, kuten kuvasta 55 voi havaita.
Murtumat sijaitsivat lähes poikkeuksetta aivan juoteliitosten välittömässä läheisyydessä. Vismutilla seostettu tina-hopea-kuparijuote nikkeli-kultapinnoitteella oli
huonelämpötilatestien tapaan ainoa, jolla ei ollut lainkaan piirilevyjohdinmurtumia. Kaikilla muilla esiintyi murtumia johtimissa huonelämpötilatestien tapaan.
SnAgCu/Cu|OSP- sekä SnAgCuNi/Ni(P)|Au-kombinaatioilla murtumat olivat täysin siirtyneet johteisiin. Ainoastaan SnAgCuBi/Cu|OSP- ja SnAgCu/Ni(P)|Aukombinaatiot säilyttivät edelleen kummatkin vauriotyypit ennallaan. Vauriomuodon muuttuminen näkyy testituloksissa, sillä korotetussa lämpötilassa testikomponentit kestivät selvästi vähemmän kuin huonelämpötilassa.
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Kuva 55: Juotekoostumusten murtumatyypit 70 °C tärytystestissä. Rajapintamurtumat kulkevat läpi nystyn, vaikka osasta on tässä esitetty vain puolet
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Kuva 56: Korotetun 70 °C lämpötilatestien tulokset tärytys- ja pudotustesteissä
[26, 27]. Ensimmäisen tulokset on sovitettu jakamalla ne seitsemällä.
Tärytysmäärät putosivat noin puoleen huonelämpötilatestien vastaavista, joten
lämpötilan nousu heikensi odotetusti luotettavuutta. Pudotustesteissä lämpötilan
vaikutus komponenttien luotettavuuteen oli kuitenkin vähäisempi kuin tärytystesteissä, joissa lämpötilan kasvu heikensi tuloksia huomattavasti. Tärytystestien
kompensointikerrointa oli laskettava seitsemään (7), jotta tulokset olisivat olleet
visuaalisesti vertailukelpoisia. Kuten kuva 56 osoittaa, olivat pudotus- ja tärytystestien eri kombinaatioiden väliset erot korotetussa lämpötilassa keskimäärin hyvin pieniä. Luotettavuudeltaan selkeästi muita heikompi nikkelillä seostettu juote
nikkeli-kultapinnoitteella erottui kummassakin testissä selkeästi muista. Vain vismutilla seostetun juotteen tulokset samalla nikkeli-kultapinnoitteella poikkesivat
eri testeissä toisistaan.

7.3.3. Korkealämpötilatesti 110 °C
Normaalilämmityksen jännitteeksi määritettiin 10,0 volttia ja teholämmityksen
jännitteeksi 17,0 volttia. Vauriomekanismit olivat hyvin yhdenmukaisia 110 °C
asteen testeissä eri materiaaliyhdistelmien kesken, sillä vaurioituminen oli aiheutunut yksinomaan piirilevyjohtimen katkeamisesta. Myös vismutilla seostettu juote Ni(P)|Au-pinnoitteella osoitti muuttaneensa vauriomekanismiaan. Vaurio oli
ydintynyt kaikilla kombinaatioilla nystyn ja piirilevyjohtimen yhtymäkohdassa,
kuten kuvasta 57 voi havaita. Murtuma oli edennyt metallien välisessä yhdistekerroksessa noin kymmenesosan nystyn leveydestä, minkä jälkeen johdin oli katkennut kyseisestä kohdasta. Muita vauriomuotoja ei havaittu.
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Kuva 57: Juotekoostumusten murtumatyypit 110 °C tärytystestissä.
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Vaurioitumisissa jatkui sama suuntaus kuin 70 °C asteella, sillä nikkelillä seostettu juote nikkeli-kultapinnoitteella oli korotetuissa lämpötiloissa selkeästi muita
epäluotettavampi. Vismutilla seostettu juote samalla Ni(P)|Au-suojapinnoitteella
ei puolestaan korreloinut tärytystesteissä pudotustestien tulosten kanssa 110 °C
asteessakaan, joten tämä kombinaatio oli poikkeus kaikilla lämpötiloilla.

Kuva 58: Korotetun 110 °C lämpötilatestien tulokset tärytys- ja pudotustesteissä
[26, 27]. Ensimmäisen tulokset on sovitettu jakamalla ne neljällä.
Nostettaessa testilämpötilaa 40 °C asteella, alenivat vaurioitumisajat pudotustestissä noin puoleen, kun tärytystestissä vastaava pudotus oli neljäsosaan. Näin ollen
testien välille tarvittiin jälleen uusi korjauskerroin. Tällöin tärytysmäärät jaettiin
neljällä. Korjauskertoimet laskevat kolmen käytetyn lämpötilan osalta hyvin lineaarisesti, kuten kuvaajasta 59 voi huomata. Tämän luotettava todentaminen tosin
vaatisi testejä useammassa lämpötilassa, mutta suuntaus on kuitenkin siihen, että
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riittävän korkeassa lämpötilassa yksi täräytys vastaa yhtä pudotusta.
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Kuva 59: Lämpötilan vaikutus tärytystestitulosten korjauskertoimeen.
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8. Johtopäätökset
Työn tarkoitus -kappaleessa esitetyt työlle asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin: piirilevyn värähtelystä saatiin poistettua ylimääräiset häiriöt, lämpötila pysyi hyväksyttävissä virherajoissa testin aikana, testimenetelmällä aikaansaadut vauriotyypit
vastasivat hyvin pudotustesteissä esiintyviä tyyppejä ja tärytystesti tarjoaa pudotustestin kanssa hyvin saman suuntaisia numeerisia tuloksia.
Komponenttilevyn värähtelyssä esiintyneet häiriöt saatiin poistettua korvaamalla
levyä kannatteleva tukirakenne jäykemmällä. Häiriövärähtelyt saatiin poistettua
lähes täysin alumiinisella kennorakenteella. Piirilevyn maksimivenymät kuitenkin
jäivät merkittävästi pudotustestissä esiintyviä pienemmiksi, mikä johtui tärytyslaitteiston riittämättömästä tehosta. Alumiinikennolevyn tilalle suunniteltiin uusi
paperinen kennorakenne, joka oli hieman alumiinista taipuisampi. Tukilevyn taipuminen mahdollisti suuremmat komponenttilevyn venymät olemassa olevalla
laitteistolla ja maksimivenymät saatiin saman suuruisiksi kuin pudotustestissä.
Tärytyksestä aiheutuva ilmavirta viilentää lämmitettyjä komponentteja tehokkaasti. Testinaikaisen lämpötilan vakioimiseksi kehitettiin tässä työssä automatisoitu
tehonsäätölaitteisto, joka syöttää tehoa piirilevyyn komponentin alle haudattuun
lämmitysvastukseen. Komponentin lämpötilaa mitataan kontaktittomasti infrapuna-anturilla ja tehosyöttö määräytyy sen mukaisesti. Tällä yksinkertaisella takaisinkytkennällä saavutettu lämpötilavaihtelu on noin viiden asteen tuntumassa.
Tärinätestattujen komponenttilevyjen vauriotyypit todettiin samoiksi kuin pudotustesteissä. Erona oli ainoastaan, että huoneenlämpötilassa johdinvauriot olivat
yleisempiä tärinätesteissä. Johdinmurtumia havaittiin kaikissa muissa tapauksissa
paitsi SnAgCuBi/Ni(P)|Au-kokoonpanoissa. Sekä SnAgCu- että SnAgCuBi-juotteiden murtumat Ni(P)|Au-pinnoitteella kulkivat huonelämpötilassa piirilevyn
puoleisessa metallienvälisessä yhdistekerroksessa. Samoilla juotteilla mutta orgaanisella suojapinnoitteella havaittiin vaurioita komponentin puoleisessa metallienvälisessä yhdistekerroksessa. Nikkelillä seostetut juotteet kummallakin suojapinnoitteella murtuivat juotteesta läheltä komponentin puoleista rajapintaa.
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SnAgCuBi-juotteella ja Ni(P)|Au-suojapinnoitteella kokoonpannut rakenteet olivat edelleen ainoat, joilla ei havaittu lainkaan johdinmurtumia 70 °C asteen testeissä. Sen sijaan SnAgCu/Cu|OSP- ja SaAgCuNi/Ni(P)|Au-kombinaatioiden päävauriotyypit olivat vaihtuneet johdinmurtumiksi. Muilla yhdistelmillä havaittiin
samoja vauriotyyppejä kuin huonelämpötilassakin. Kaikilla juote- ja pinnoiteyhdistelmillä havaittiin 110 °C asteessa ainoastaan johdinmurtumia. Tämä johtunee
siitä, että lämpötilan kohotessa piirilevy taipuu enemmän ja rasitukset johtimissa
kasvavat suuremmiksi. Samojen vauriotyyppien esiintyminen kertoo siitä, että rasitustila on hyvin samankaltainen kummassakin testissä. Tärytystestin jatkuva rasitus verrattuna pudotustestin impulssimaiseen rasitukseen saattaa selittää johdinmurtumien suuremman määrän huoneenlämpötilassa testatuissa rakenteissa verrattuna pudotustestattuihin.
Vaurioon johtavien syklien määrä pienenee lämpötilan vaikutuksesta sekä pudotus- että tärytystesteissä, mutta tärytysmäärä laski suhteellisesti enemmän kuin
pudotusten määrä siirryttäessä huoneenlämpötilasta korotettuihin lämpötiloihin.
Jotta tärytys- ja pudotustestien numeerista aineistoa voitaisiin vertailla, määritettiin vaurioon johtaneiden pudotusten ja värähdysten keskimääräisten lukumäärien
välinen korrelaatiokerroin. Huoneenlämpötilassa korrelaatiokerroin oli kymmenen, mutta se pieneni lämpötilan noustessa ja 110 °C asteessa se oli enää neljä.
Numeerisesti testit antavat samansuuntaisia tuloksia ja osoittavat eri materiaalikombinaatioista luotettavimmat ja heikoimmat. SnAgCu- ja SnAgCu-juotteet
Ni(P)|Au-suojapinnoitteella olivat tärytystestin luotettavimmat huonelämpötilassa.
Korotetuissa lämpötiloissa juotteet olivat lähes yhtä hyviä, mutta keskimääräistä
heikompi SnAgCuNi-juote Ni(P)|Au-suojapinnoitteella erottui selkeästi kummassakin testissä. Vismutilla seostettu juote varsinkin nikkeli-kultapinnoitteella antoi
kuitenkin poikkeuksellisia tuloksia verrattuna pudotustestituloksiin [26, 27]. Tärytystestin perusteella se osoittautui yhdeksi luotettavimmista, vaikka pudotuksissa
sen luotettavuus oli vain keskitasoa. Ero saattaa liittyä materiaalin ominaisuuksiin
kestää jatkuvaa rasitusta paremmin kuin iskumaisia pulsseja.
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