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TIIVISTELMÄ 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin QFN- ja BGA-pintaliitoskomponenttien 

(Quad Flat No Leads ja Ball Grid Array) ja pintaliitoskondensaattorin jalkojen 

sekä juoteliitosten luotettavuutta taivutustestillä. QFN-komponentin rakenteita 

tutkittiin valmistamalla poikkileikkaus komponentista ja kuvaamalla sitä 

valomikroskoopilla sekä SEM/EDS-laitteistolla (pyyhkäisyelektroni-

mikroskooppi/energiadispersiivinen spektrometri). QFN-komponentin 

datalehden ja SEM/EDS-tutkimusten perusteella laadittiin 3D-malli COMSOL 

Multiphysics® -ohjelmistolla. Simuloinnissa 3D-mallia kuormitettiin standardin 

mukaisella tavalla taivuttamalla kolmesta pisteestä. Testi toistettiin 

konkreettisena testinä standardin mukaisella taivutuslaitteella BGA-

pintaliitoskomponentille ja kuudelle pintaliitoskondensaattorille. 

     Simulaation tulokset osoittavat, että QFN-pintaliitoskomponentti ei kestäisi 

taivutusta. Suurimmat rasitukset kohdistuivat komponentin kulmissa sijaitseviin 

liitäntöihin, joissa myötörajat ylittyivät. Taivutustestissä BGA-komponentin 

sähkönjohtavuus ei muuttunut taivuttamisen aikana. Pintaliitoskondensaattorin 

kapasitanssi taas tippui huomattavasti taivutuksessa eikä enää palautunut 

lähtöarvoihin. Testi rikkoi kondensaattorin rakenteita, jolloin sen sähköiset 

ominaisuudet heikkenivät. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis the reliability of terminals and connections of a QFN and BGA 

surface-mount device (Quad Flat No Leads and Ball Grid Array) and a surface-

mount capacitor are measured in a bending test. The structure of the QFN-

component was studied by preparing a cross section of the component and using 

an optical microscope and SEM/EDS equipment (scanning electron microscope / 

energy dispersive spectrometer). Measures collected from QFN datasheet and the 

data from SEM/EDS analysis were used to create a 3D model with COMSOL 

Multiphysics® -software. The model was stressed the way defined in an IEC 

standard from three points. The test was then repeated as a physical test for the 

BGA component and for six surface-mount capacitors using a standard test jig. 

     The result of the simulation show that the QFN component would not 

withstand the stress and that the largest stresses are focused on the terminals and 

the connections in the corners of the component, where the yield strengths are 

exceeded. The electrical conductivity of the BGA component was not changed 

during the bending. When bending the capacitor there was a noticeable drop in 

the capacitance and the capacitance never returned to the original state. The test 

broke structures of the capacitor, hindering its electrical properties. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSIÄ 

 

A         Pinta-ala 

BGA         Ball Grid Array 

EDS         Energiadispersiivinen spektrometri (Energy dispersive spectrometer) 

FEM         Elementtimenetelmä (Finite-Element Modeling) 

E         Youngin moduuli (Young’s modulus) 

F         Voima 

IEC         the International Electrotechnical Commission 

L         Pituus (length) 

r         Säde (radius) 

SEM         Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (Scanning electron microscope) 

v         Suppeumaluku (Poisson’s ratio) 

QFN         Quad Flat No-leads 

 

σ         Jännitys 

ε         Venymä 

 

 



7 

 

1. JOHDANTO 
 

Elektroniikkatuotteen valmistajalle ja kuluttajalle on tärkeää, että laite kestää sille 

tarkoitetun käytön. Ongelmia voi syntyä, kun piirilevy taipuu laitteen kokoonpanon 

yhteydessä. Piirilevyalustan taipuminen voi aiheuttaa sille kiinnitetyn komponentin tai 

liitosten vaurioitumisen. Mikäli rakenne komponentissa vaurioituu, voi se aiheuttaa 

sähköisten ominaisuuksien muutoksia sekä lyhentää komponentin ikää. 

     Tässä työssä toteutetaan kolmen pisteen taivutustesti piirilevylle kiinnitetylle 

komponentille. Työssä esitellään taivutussimulaatio ja sen valmistelu, kuten 

komponentin rakenteen ja materiaalien selvittäminen. Simulointi tapahtuu COMSOL 

Multiphysics® -ohjelmistolla, jonka lisäksi toteutetaan konkreettinen taivutustesti. 

Komponenttien rakenteita tutkitaan valomikroskoopilla ja 

pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kestävätkö 

piirilevylle kiinnitettyjen yleisimmin käytettyjen kotelotyyppien 

pintaliitoskomponentit standardin mukaisen taivutuksen. Tässä apuna käytetään mm. 

dataloggeria, joka mittaa resistanssia komponentin jalkojen väliltä. Tuloksista nähdään, 

onko taivutuksella vaikutusta komponentin sähköisiin ominaisuuksiin.
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2. STANDARDIN MUKAINEN TESTI 
 

Testin suoritustapa on tarkoin määritelty. Pienet eroavaisuudet voivat vaikuttaa 

lopputulokseen huomattavasti. IEC-standardin (International Standard IEC 60068-2-

21) mukaisesti suoritetut testit takaavat tuloksien luotettavuuden sekä 

vertailukelpoisuuden. Kuvassa 1 näkyy testirakenne kuten määritelty standardissa. 

Kyseinen standardi sopii kaikille joustaville alustamateriaaleille kuten piirilevyille. 

Testin tarkoitus on varmistaa komponenttien jalkojen ja juoteliitosten kestävyys muun 

muassa tuotannossa syntyvissä jännityksissä [1, 2]. 

     Levyä, jolle komponentti on liitetty, aletaan taivuttaa tasaisesti neljään millimetriin 

asti, yksi millimetri sekunnissa. Rasitusta pidetään yllä 20 sekuntia jokaista millimetriä 

kohden, jonka jälkeen jännitys vapautetaan [3]. 

     Komponentin sähköisiä ominaisuuksia mitataan jatkuvasti taivutuksen aikana, 

jolloin tuloksista nähdään mahdolliset muutokset komponentin sähkönjohtavuudessa. 

Mikäli muutoksia ei havaita, voidaan todeta komponentin kestävän standardin 

mukaisen taivutuksen. Piirilevyn paksuus on standardissa määritetty välille 0,6–1,6 

mm. Tässä työssä käytettiin 1,6 mm paksua piirilevyä. 

 

 

Kuva 1.  Standardin mukainen testirakenne, jossa piirilevy (Board) lepää tukien 

(Support) päällä ja sitä painetaan kuvan mukaisesti komponentin (Component) 

kohdalta pyöristetyllä kappaleella (Pressure block). 



9 

 

3. MATEMAATTINEN TARKASTELU 
 

Anisotrooppisen materiaalin käyttäytyminen rasituksessa voidaan esittää Hooken lain 

avulla kimmomatriisissa. Useat metalliseokset ja kertamuovit ovat isotrooppisia. 

Tämä tarkoittaa sitä, että materiaalin ominaisuudet ovat riippumattomia rasituksen 

suunnista. Näillä materiaaleilla on vain kaksi riippumatonta muuttujaa, kun taas 

anistrooppisessa tapauksessa vastaavia vakioita voi olla jopa 21 [4]. 

     Kun kappaletta rasitetaan, syntyy siihen voimia, joiden suuruudet riippuvat 

materiaalin elastisista ominaisuuksista. Isotrooppisissa materiaaleissa nämä 

ominaisuudet ovat Youngin moduuli E (Young's modulus) ja suppeumaluku v 

(Poisson’s ratio) [4]. Isotrooppinen materiaali voidaan esittää yksiaksiaalisessa 

rasituksessa kaavalla 1 ja 2: 

 

                                       σ = E x ε                              (1) 

 

                                 σ =
F

A
 →  ε =

F

AE
                (2) 

 

 

3.1 Von Mises 

 

Von Mises -jännitystä käytetään tarkastamaan kappaleiden kestävyys tilanteissa, joissa 

kappale altistuu taipumiselle, venymälle ja puristumiselle. Mikäli rasitus kasvaa 

materiaalille ominaisen myötörajan yli, voidaan olettaa kappaleessa tapahtuvan 

pysyvä muodonmuutos [5]. Yhtälön 3 oikealla puolella myötöraja on kuvattu σy:llä. 

Vasemmalla puolella σ1, σ2, σ3 ovat pääjännityksiä, joista muodostuu Von Mises 

jännitys. 

 
1

2
[(σ1 −  σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ3 − σ1)2]  ≤  σy

2                  (3) 
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3.2 Vetojännitys 

 

Myötörajalla tarkoitetaan jännityksen suuruutta sillä hetkellä kun materiaalille 

tapahtuu pysyvä muodonmuutos. Koska materiaali menettää kimmoisuutensa 

myötörajan kohdalla, materiaali ei palaa enää alkuperäiseen muotoonsa myötörajan 

ylittymisen jälkeen. Kuvassa 2 nähdään lineaarinen riippuvuus venymän ja 

jännityksen välillä myötörajaan saakka. Lineaariselta alueelta materiaali palautuu 

rasituksesta alkuperäiseen muotoonsa. Rasituksen kasvaessa tapahtuu plastinen 

muodonmuutos, eli pysyvä muodonmuutos. Esimerkiksi kuparin myötöraja on noin 

80–100 MPa, kun taas piin 3–5 GPa. [6, 7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tyypillinen jännitys - venymä -kuvaaja. 
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4. TESTIRAKENNE 
 

Komponenttien valmistuksessa sovelletaan monenlaisia pakkaustekniikoita. Tässä 

työssä tarkastellaan QFN- ja BGA-tyyppisiä pintaliitoskomponentteja (Quad Flat No 

leads ja Ball Grid Array), keraamista pintaliitoskondensaattoria sekä piirilevyä, jolle 

komponentit liitetään lyijyttömällä juotteella. 

 

 

4.1 Pintaliitoskondensaattori 

 

Kuvasta 3 nähdään kondensaattorin kerroksittainen rakenne, joka muodostuu 

dielektrisestä materiaalista ja elektrodeista. Kyseinen rakenne mahdollistaa niiden 

pienen koon. Myös kondensaattorin sähköiset ominaisuudet ovat pitkäjalkaista 

kondensaattoria paremmat. Kompaktissa rakenteessa ei ole pitkiä jalkoja, joista 

syntyisi ylimääräistä kapasitanssia. Koska kondensaattorissa on ohuita kerroksia 

korkeapermittiivistä materiaalia, sillä on huono jännitteen kesto. 

     Työssä testattiin kuutta 1206-kotelotyypin  pintaliitoskondensaattoria. 

Kondensaattorien dimensiot ovat 3,2 x 2,5 x 1,3 mm. 

Kuva 3. Periaatekuva kondensaattorin sisäisestä rakenteesta. 
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4.2 QFN-komponentti 

 

Kuvan 4 QFN-komponentissa siru (Chip) on leikattu piikiekosta ja liimattu joustavalla 

liimalla (Adhesive) kuparista valmistetulle pohjalevylle (Frame), josta komponentin 

jalat (Pad) on muodostettu syövyttämällä pohjalevyyn välejä. Lankaliitos (Wirebond) 

tarkoittaa sirun langanomaista kytkentää sirulta jaloille. Tämä toteutetaan yleensä 

alumiini-, kulta- tai hopeajohtimella. Myös kuparia voidaan käyttää 

lankaliitosmateriaalina. Rakennetta ympäröi valettu muovikotelo (Mold Compound). 

Kuva 4. Periaatekuva QFN-pintaliitoskomponentin rakenteesta. 

 

 

4.3 BGA-komponentti 

 

Työssä käytetyllä BGA-komponentilla (Ball Grid Array) on QFN-komponenttia 

vastaava rakenne, joka näkyy kuvassa 5. Eroavaisuus löytyy mm. jaloista, jotka ovat 

pallomaiset. Jalkoja on myös yleensä monessa rivissä. Työssä käytetyssä BGA-

komponentissa carrier on valmistettu piirilevymateriaalista. Carrier voi myös olla 

keraamia. 

Kuva 5. Periaatekuva BGA-pintaliitoskomponentin rakenteesta. 
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4.4 Piirilevy 

 

Kuvassa 6 on esitetty periaatekuva piirilevyn rakenteesta, jossa nähdään lasikuidusta 

(Fiberglass) valmistettu päällekkäinen verkko. Pisteet kuvaavat pitkittäisiä lasikuidun 

päitä. Kaksipuoleisessa piirilevyssä on molemmin puolin kuparikerros (Copper layer), 

jonka paksuus on yleisimmin 17-35 mikrometriä. Lasikuituverkkoa ympäröi 

dielektrinen materiaali. Koko levyn paksuus on tyypillisesti on 0,2-2 millimetriä. 

 

 

Kuva 6. Periaatekuva piirilevyn rakenteesta. 

 

     Erillisessä simulaatiossa tutkittiin piirilevymateriaalin vaikutusta jännitysten 

suuruuteen. Piirilevyn resiinipitoisuuden kasvattaminen ja täten käytetyn lasikuidun 

määrän pieneneminen, pienentää vastaavasti Youngin moduuliia piirilevyllä. Piirilevy 

A:n resiinipitoisuus oli 51,8 % ja Youngin moduuli 17,7 GPa. Piirilevy B:n 

resiinipitoisuus oli 67,9 % ja Youngin moduuli 12,0 GPa. [8] 
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5. KOEMENETELMÄT 
 

Simulaation suorittamiseksi on selvitettävä komponentin rakenne. Nominaalimitat eli 

valmistajan ilmoittamat mitat saadaan selville komponentin datalehdistä. Mitat 

voidaan myös selvittää mikroskooppikuvista tarkentamaan komponentin rakenteita. 

Tähän tarvitaan poikkileikkaus tutkittavasta komponentista. Poikkileikkaus kuvataan 

valomikroskoopilla ja SEM:llä jolloin komponentin rakenne saadaan 

yksityiskohtaisesti selville. Simuloidun mallin käyttäytyminen taivutettaessa riippuu 

malliin määritettävien materiaalien ominaisuuksista, jotka ovat siten tärkeitä selvittää. 

 

 

5.1 Näytteen valmistus 

 

Poikkihieen valmistus tapahtuu asettamalla näyte ensin pidikkeellä muottiin ja 

valamalla se täyteen epoksimuovia. Tämä tehdään, jotta rakenteeseen ei tule vaurioita 

poikkileikkauksen yhteydessä. Myös näytteen käsittely on näin helpompaa. 

Ilmakuplien poistamiseksi muotti asetetaan tyhjiöön noin viideksi minuutiksi, jonka 

jälkeen epoksimuovin annetaan kuivua. 

     Poikkileikkaus tehdään hiomalla näytteen pintaa ensin karhealla hiekkapaperilla ja 

siirtymällä sitten asteittain hienompaan paperiin. Näytteen pinta kiillotetaan kankaalla, 

jolle annostellaan suspensiota eli nestettä, joka sisältää halkaisijaltaan kolmen mikron 

timanttipartikkeleita. Viimeinen kiillotus tapahtuu samettikankaalla ja yhden mikron 

partikkeleilla. Näin näytteen pinnasta tulee optisesti kiiltävä, jolloin kuvista saadaan 

selkeät. Kuvassa 7 näkyy kiillotettu poikkihie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. QFN-komponentin poikkihie. 
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5.2 Näytteen kuvaus 

 

Komponentin rakenteen selvittämiseksi näyte kuvataan valomikroskoopilla ja SEM-

laitteistolla. Kuvassa 8 on valomikroskoopilla kuvattu QFN-komponentin 

poikkileikkaus. Kuvista nähdään komponentin rakenne ja voidaan määrittää kunkin 

kerroksen tarkat dimensiot. Näitä mittoja hyödynnetään 3D-mallia luodessa COMSOL 

Multiphysics® -ohjelmistolla. Kuvat toimivat myös hyvänä vertailukohtana 

tarkasteltaessa viallista komponenttia. 

 

Kuva 8. QFN-komponentin poikkileikkaus kuvattuna valomikroskoopilla. 

 

     Kuvassa nähdään QFN-komponentin kerroksittainen rakenne. Siru (chip) on 

liimattu pohjalevyyn (frame). Lankabondaus sirulta jaloille näkyy osittain sirun 

oikealla puolella pieninä pisteinä. Kohta, josta jalat (pad) on muodostettu 

syövyttämällä, on nähtävissä katkoksena pohjalevyssä. SEM-tutkimuksissa kuvassa 9 

komponentin kotelointimuovissa (mold) nähdään harmaita alueita. Tämä johtuu siitä, 

että muovimassaan, josta kotelo valmistetaan, sekoitetaan piipartikkeleita. Partikkelit 

pienentävät kotelointimuovin lämpölaajenemiskerrointa. 
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5.3 Komponentin alkuaineanalyysi 

 

Komponentissa käytetyt materiaalit saadaan selville tekemällä alkuaineanalyysi EDS-

laitteistolla. Elektronimikroskoopin sisäinen tyhjiö on tärkeä mikroskoopin toiminnan 

kannalta. Ilman tyhjiötä näytteeseen suunnatut elektronit törmäisivät ilma-

molekyyleihin ja muuttaisivat suuntaansa. Koska näyte asetetaan kuvattavaksi 

tyhjiöön ja kuvan muodostamiseen käytetään elektroneita, on näyte ensin 

valmisteltava kuvaukseen sopivaksi. Mikäli näyte olisi biologinen, tulisi se kuivattaa 

täysin, sillä vesi höyrystyy tyhjiössä ja tämä tuhoaisi näytteen. Näytteestä tulee tehdä 

johtava pinnoittamalla se ohuella kerroksella johtavaa ainetta kuten 10 nm:n 

kerroksella hiiltä. Näyte on myös maadoitettava laitteiston alustaan, tai näyte varautuu 

ja kuvat ylivalottuvat. [9] 

     Elektronimikroskooppiin yhdistetty EDS-analysaattori luo alkuaineista spektrin 

keräämällä röntgensäteitä, josta voidaan lukea mitä alkuainetta kyseisessä alueessa on. 

Tällöin myös materiaalien ominaisuuksien selvittäminen on mahdollista. Näytteeseen 

osuvasta suihkusta siroaa myös elektroneita. Takaisinsironneet elektronit kerätään ja 

muunnetaan signaaliksi. Tästä syntyy valmis kuva, jossa materiaalien rajapinnat ovat 

nähtävissä kuvasta värin vaihdoksina valkoisesta mustaan ja harmaan eri sävyinä 

kuten kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9. SEM-kuva ja EDS-alkuainespektrianalyysejä. 
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5.4 Simulointi 

 
Mallinnusprosessissa rajallisen laskentakapasiteetin vuoksi kappaleita tulee 

yksinkertaistaa, jotta malli olisi mahdollista simuloida. Huomioitavaa on kuitenkin 

kriittisten alueiden, kuten liitosalueiden, mallintaminen tarkasti. Mikäli mitat on 

asetettu väärin, ei tulos vastaa todellista tilannetta. 

     Simulointiin COMSOL Multiphysics® -ohjelmisto käyttää niin kutsuttua 

elementtimenetelmää (FEM, Finite element method). Kyseisellä menetelmällä 

voidaan selvittää muun muassa kappaleiden rakenteellista, termistä ja 

sähkömagneettista käyttäytymistä. FEM-simulaatiolla voidaan ennakoida kappaleiden 

käyttäytymistä ilman tarvetta konkreettisille malleille tai prototyypeille, jotka ovat 

yleensä kalliita ja aikaa vieviä toteuttaa. [10] Simulaation tulokset esitetään von Mises 

-graafilla, josta kappaleeseen kohdistuvat voimat luetaan. 

     Suunnitteluprosessiin COMSOL Multiphysics® -ohjelmistossa kuuluu ensin 

mallinnettavien fysiikoiden valinta. Tässä työssä mallinnetaan kiinteän kappaleen 

rakenteita (solid mechanics). Tämä rakenneanalyysi ratkaisee Navierin yhtälöitä, 

joista tuloksena saadaan muun muassa siirtymä, jännitys ja venymä. Valintaan lisätään 

myös simuloinnin yhteydessä olennainen aika-akseli, stationary. Se määrittää, etteivät 

muuttujien arvot vaihdu kesken simulaation. Itse malli rakennetaan yksinkertaisista 

kappaleista. 

     Jokaiselle kappaleelle on määritettävä myös materiaali. Tämä tapahtuu poimimalla 

haluttu materiaali valmiista kirjastosta tai käyttäjän itse määrittämistä materiaaleista. 

Tämän jälkeen malliin lisätään vielä siirtymä (prescribed displacement) halutulle 

kappaleelle sekä määritellään paikoillaan pysyvät kappaleet (fixed constraint). 

     Malli täytyy rakentaa yksityiskohtaisesti. Myös juoteliitokset tulee mallintaa, 

samoin kuin rakenteiden pienimmät osat kuten liimapinta sirun ja pohjalevyn välillä. 

Kaikki nämä vaikuttavat olennaisesti mallin käyttäytymiseen rasituksessa. 
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Kuvassa 10 komponentti on piirilevyn päällä ja piirilevyn alla on lieriönmuotoinen 

kappale, joka painaa levyä. Kuvaan ulkopuolelle jää tuki, joka pitää levyä paikoillaan. 

Vertaa kuva 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Malli COMSOL Multiphysics® -ohjelmistolla luodusta QFN-komponentista 

 

     Mallin symmetrisyyden takia, voidaan se leikata neljään osaan. Näin simulaatiossa 

säästetään aikaa, koska jännityksiä koko mallissa ei tarvitse laskea. Simuloinnin 

suorittamiseksi kappaleelle luodaan elementeistä koostuva verkko (mesh). Kuvassa 11 

on nähtävillä kyseinen elementtiverkko. Verkon elementtien koko vaikuttaa muun 

muassa mallinnustarkkuuteen ja -aikaan. Tämän jälkeen ohjelmistolla voidaan laskea 

kappaleeseen vaikuttavien jännityksien suuruudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Malliin lisätty elementtiverkko. 
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5.5  Taivutustesti 

 

Testissä käytettiin standardin mukaista taivutuslaitetta, johon piirilevy asetetaan. 

Testikokoonpano näkyy kuvassa 12. Piirilevyn taivuttaminen tapahtuu laitteen päällä 

sijaitsevalla ruuvilla, joka painaa piirilevyä alaspäin yhden millimetrin jokaisella 

kierroksella. 

     Testikappale sisältää 16 testiketjua, joista niiden resistanssit ovat mitattavissa, 

dataloggerin avulla. Näin saadaan lähes reaaliaikainen mittaus ketjun jokaisesta välistä. 

Mittauksen tuloksista nähdään tarkka ajankohta milloin ja millä alueella mittauspiirin 

resistanssi on muuttunut sekä voidaan todeta testirakenteen joko rikkoutuvan tai 

kestävän rasituksen. Testi toteutettiin BGA-pintaliitoskomponentille ja 

pintaliitoskondensaattoreille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Dataloggerin mittausyksikkö ja rasitustestilaite, johon testikappale on 

asetettu. 

 

Piirilevyä taivutettiin yksi millimetri kerrallaan. Jokaisen millimetrin jälkeen levyn 

annettiin olla taivutuksessa 20 sekuntia, jonka jälkeen taivutusta lisättiin millimetrillä 

aina neljään millimetriin asti, jonka jälkeen rasitus vapautettiin. Dataloggeri luki 

ketjuresistanssit mittausyksikköä käyttäen ja kirjasi ne muistikortille, joka voitiin 

avata Excel-ohjelmalla. Kondensaattoreita mitattaessa LCR-mittari oli asetettu 10 

kHz:n taajuudelle kapasitanssin mittaamiseksi. 
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6.  TULOKSET 
 

Simulaatio osoitti, että QFN-komponentti ei kestäisi syntynyttä rasitusta vaan sen jalat 

ja juoteliitokset vaurioituisivat. Simulaation tulokset luettiin von Mises -graafista 

COMSOL Multiphysics® -ohjelmistosta. BGA-komponentilla ei taivutustestin 

suorituksen jälkeen havaittu merkkejä rikkoutumisesta. Taivutuksen tulokset luettiin 

dataloggerin mittadatasta. Kondensaattorin taivutuksessa huomattiin kriittinen piste, 

jossa kapasitanssi putosi huomattavasti. Kondensaattorin kapasitanssia mitattiin LCR-

mittalaitteistolla. 

 

 

6.1 QFN-komponentin rakenne 

 

QFN-komponentin rakenne selvitettiin datalehdistä sekä poikkihieestä otetuista 

kuvista. Komponentissa käytettyjen materiaalien selvittäminen tapahtui EDS-

alkuainespektrianalyysin avulla. Kerätyn datan  avulla oli mahdollista luoda tarkka 

3D-malli COMSOL Multiphysics® -ohjelmistolla.  

 

 

6.2 QFN-simulaation tulokset 

 

Simuloinnin tuloksia voidaan tutkia von Mises -graafista, jossa kappaleeseen 

kohdistuvat voimat tässä tapauksessa esitetään rasituksina MPa-skaalalla. Kuvassa 13 

näkyy komponenttiin kohdistuvat voimat von Mises -rasitusgraafilla. 

 

 

Kuva 13. Komponenttiin kohdistuvat voimat von Mises -rasitusgraafilla, 0 – 1000 

MPa. 

 

Kuvasta 13 nähdään suurimman rasituksen kohdistuvan komponentin jalkoihin ja 

juoteliitoksiin. Rasituksen suuruus voidaan arvioida olevan 50 – 700 MPa. Kuparissa 

tapahtuu muodonmuutoksia 80 MPa:n rasituksella. Tämä ylittyy jalkojen alaosissa, 

joissa rasitukset lähestyvät 400 MPa:a. 



21 

 

Kuvassa 14 näkyy QFN-komponentin jalat erotettunua muista komponentin osista. 

Näin voidaan tarkastella yksittäisiin osiin vaikuttavia voimia. 

Kuva 14. Jalkoihin kohdistuva jännitys skaalalla 0 – 450 MPa. 

 

Kuvassa 15 taas nähdään komponentin jalkojen juoteliitokset. Rasituksessa suurimmat 

voimat, jotka yltävät 700 MPa:iin, kohdistuvat juoteliitoksiin. Juoteliitosten myötöraja 

vaihtelee käytettävän juotteen ominaisuuksien mukaan 30:stä 100:n MPa:iin. 

Kuva 15. Juoteliitoksiin kohdistuva jännitys skaalalla 0–700 MPa. 
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6.3 Piirilevyn vaikutus jännityksiin 

 

Simuloinnin aikana huomattiin piirilevymateriaaleilla olevan vaikutusta 

komponentissa syntyviin jännityksiin. Erillinen simulaatio osoitti, että jäykempi levy 

(A) sai aikaan 700 MPa:a suuremmat jännitykset komponentin jaloissa. 

Juoteliitoksissa jännitysten ero oli 400 MPa. Materiaalin vaihtamisen vaikutus itse 

piirilevyyn jännitykseen oli lähes olematon. Kuvissa 16 ja 17 näkyvät jännitykset on 

skaalattu, jotta ero levyjen välillä nähdään graafisesti. 

 

Kuva 16. Piirilevy (A). Jalkoihin kohdistuva jännitys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Piirilevy (B). Jalkoihin kohdistuva jännitys. 
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6.4 Taivutustestin tulokset 

 

BGA-komponentin testirakenteessa ei havaittu merkittäviä sähköisiä muutoksia testin 

aikana. Kuvan 18 tuloksien perusteella komponenttiliitokset kestävät standardin 

mukaisen rasituksen. Kuvassa mittaus neljästä ketjusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. BGA-komponentin mittadata testin aikana. 

 

     Jokaista kondensaattoria taivutettaessa kahden millimetrin jälkeen tapahtui nopea 

kapasitanssin putoaminen. Mittaus toistettiin kuudelle kondensaattorille, joista 

yhdessä kapasitanssi palasi melkein takaisin alkuarvoonsa, kuva 19 näyte D. Viidessä 

mittauksessa kapasitanssi palautui vain hieman, kuten kuvissa A – C nähdään. Neljä 

kuudesta kuvaajasta esitetään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Kuvaaja kondensaattorin kapasitanssista taivutuksen aikana. 
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7.  POHDINTA 
 

Simuloidut jännitykset komponentin jaloissa ja juoteliitoksissa ylittävät myötörajat 

reilusti. Luke Englandin ja Yong Liun tutkimuksessa (Solder joint reliability analysis 

and testing of dual row QFN package) lämpötilasyklattu testi antaa rasituksille 

pienempiä arvoja [11]. Kyseisessä tutkimuksessa liitännät mallinnettiin 

viskoplastisiksi, mikä pienentää jännityksiä komponentissa. Terminaalien 

juoteliitokset antaisivat periksi rasituksessa ja heikentäisivät jännityksiä myös muualla 

komponentin rakenteissa. Myös käytetty elementtiverkon koko vaikuttaa tulosten 

tarkuuteen. Ylitykset myötärajoissa kohdistuivat kuitenkin pieniin alueisiin 

juoteliitoksissa ja jaloissa, minkä takia simulaation pohjalta absoluuttista jännitystä on 

vaikea arvioida. 

     Konkreettisen testin tuloksista ilmeni, että BGA-komponentti kestää rasituksen. 

Tulos oli kuitenkin odotettu, sillä standardin mukaan komponentin tulisi kestää 

kyseinen rasitus. Vaikka tulokset simulaatiossa antavat liian suuria arvoja, niistä 

voidaan silti arvioida kohdat joihin rasitus vaikuttaa eniten. Tätä tietoa voidaan käyttää 

hyväksi suunniteltaessa uusia luotettavampia komponentteja ja laitteita. 

     Kondensaattoria taivutettaessa kahden millimetrin jälkeen tapahtui nopea 

kapasitanssin putoaminen. Koska kapasitanssi ei palannut lähtöarvoihinsa, 

kondensaattorin sisäinen rakenne todennäköisesti vaurioitui. Mikäli kapasitanssi olisi 

palannut alkuarvoihin, olisivat kondensaattorin juoteliitokset mahdollisesti 

vaurioituneet. Tämä voidaan päätellä siitä, että jos kondensaattorin sisäinen rakenne 

säilyy vaurioitumattomana ja vain juoteliitokset irtoavat kondensaattorin pinnasta, 

tulisi kapasitanssin palata hyvin lähelle alkuarvoja jännityksen vapautuessa  ja 

juoteliitosten murtopintojen kontaktien palautuessa. 
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8.  YHTEENVETO 
 

Työssä toteutettiin taivutustesti elektroniikassa tyypillisesti käytetyille 

pintaliitoskomponenteille ja taivutustesin mallinus QFN-komponentille  COMSOL 

Multiphysics® -ohjelmistolla. Mallinnettava QFN-komponentti poikkileikattiin ja sen 

rakenteita ja materiaaleja tutkittiin SEM/EDS-laitteistolla ja valomikroskoopilla. 

Kuvat tarkensivat komponentin datalehdistä luettuja nominaalimittoja, jotta simuloitu 

malli vastaisi todellista komponenttia. Komponentin materiaalit selvisivät EDS-

alkuaineanalysaattorin spektreistä, ja tuloksia käytettiin hyväksi mallin materiaalien 

määrittämisessä. Tämän jälkeen komponentti simuloitiin ja tuloksia arvioitiin von 

Mises -jännitysgraafilla. Simulaation tuloksien perusteella QFN-komponentti ei 

kestäisi taivutuksessa syntyviä jännityksiä, vaan sen jalat ja juoteliitokset 

vaurioituisivat. Malli ei kuitenkaan ota huomioon juotteen viskoplastisia 

ominaisuuksia, jotka pienentävät jännityksiä liitoksissa. Simuloinnin perusteella 

huomattiin piirilevyn resiinipitoisuudella olevan vaikutusta komponentissa syntyviin 

jännityksiin. Mitä jäykempi piirilevy oli, sen suuremmat jännitykset komponenttiin 

syntyivät. 

     BGA-komponentille toteutettiin taivutustesti, jossa dataloggerin mittaama data 

osoitti komponentin kestävän standardin mukaisen taivutuksen. Työssä tutkittiin myös 

pintaliitoskondensaattorin kestävyyttä taivutuksessa. Testi rikkoi kondensaattorin 

rakenteita, jolloin sen sähköiset ominaisuudet heikkenivät. 
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