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Historiaa 

• <= 1960 luku  
• Ei painettua piirilevyä. Metallilevyrunko. 

Kokoonpano käsityötä. Komponentit esim. 
vastukset juotettiin putkenkantaan 

• Aktiivinen komponentti elektroniputki 
• Laitteet kookkaita ja yleensä 

verkkokäyttöisiä.  
• Autoradioissa vibraattori  





Historiaa 

• <= 1970 luku 
• Painokytkentälevy muodosti koko 

rakenteen, johon eri osat kiinnitettiin. 
• Diskreetit komponentit  
• Aktiivinen komponentti transistori 
• Kokoonpano käsityönä 
• Transistorin ansiosta laitteet kevyempiä ja 

paristokäyttöisiä 





Historiaa 

• <= 1980 luku 
• Painokytkentälevy 
• Aktiivinen komponentti Integroitu piiri (IC) 
• Pienempi ja kevyempi rakenne 
• Monipuolisemmat toiminnot 
• Paristokäyttöinen 
• Kokoonpano osittain automatisoitu 

 





1995 => Nykyaika 

• Monikerrospiirilevy 
• Suuri integrointiaste (ASIC, Flip chip, CSP) 
• Pintaliitoskomponetit 
• Pienikokoinen ja kevyt 
• Runsaasti erilaisia toimintoja  
• Kokoonpano täysin automatisoitu 
• Ladattava virtalähde 



Elektroniikkalaite 
• Piirilevy (Printed circuit Board) 
• Mikropiirit (IC -piirit), Transistorit 
• Passiiviset komponentit 
• Modulit 
• Liittimet  (+ mahdollinen Antenni) 
• Kytkimet 
• Potentiometrit  
• Näyttö /Asteikko 
• Virtalähde  
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Piirilevy (Painetun piirin kytkentä) 
• PTH   Piirilevyn läpi kytketyt komponentit 

(Pin-through-hole) Komponentit vain 
toiselle puolelle piirilevyä 

• SMD  Pintaliitoskomponentit (Surface 
Mount Device) Komponentit voidaan 
sijoittaa piirilevyn molemmille puolille 

• Monikerrospiirilevy + läpiviennit 
 



Piirilevy (PWB) 

• Orgaaninen hartsi           
• Epäorgaaninen täyte 
• Johdinkerros 

 
 FR -4 materiaali;  epoksihartsi 
     lasikuitu 
     kupari 
   (FR = > Flame Retardancy) ”brominated” 
   



Piirilevy (PWB) 



Komponentin pakkauksen tehtävät 

• Järjestelmän eri komponenttien liittäminen 
sähköisesti toisiinsa 

• Komponentin fyysinen tukeminen 
kytkentäalustaan 

• Lämmön siirto komponentista ympäristöön 
• Suojata piisirua ja liitäntäjohtoja 

ympäristön epäpuhtauksilta 



Mikropiirien pakkaukset 

• Peripheral package  Liitäntänastat piirin 
reunoilla. Johtimettomat (leadless) tai 
liitäntäjohtimin varustetut piirit (leaded) 

 
• Array package  Liitäntänastat piirin alla 

matriisin muodossa. Liitäntä voi olla 
neulamainen PGA (Pin Grid Array) tai 
juotepallo BGA (Ball Grid Array)  

 



DIP (DIL) 
 
- DIP (Dual-in-line Package) Kotelointimateriaalin 

perusteella erotetaan Plastic DIP ja Ceramic DIP 
  
 - Nastat tuuman kymmenesosan (2,54 mm) 
   etäisyydellä toisistaan 
 
 - Piirin leveys 3/10 tuumaa (300 mils) tai 
   6/10 tuumaa (600 mils) 





Array Package 
 Integrointiasteen kasvaessa tuli tarve lisätä 
 liitäntänastojen lukumäärää.    Piiri koteloitiin  
 keraamiseen, neliön muotoiseen pakkaukseen 
 ja liitäntänastat sijoitettiin matriisin muotoon piirin  
 alapuolelle.   Tästä pakkaustyypistä käytetään  
 nimitystä Pin-Grid-Array eli PGA -pakkaus.  PGA 
 -merkinnän yhteydessä käytetään nastojen 
 kokonaislukumäärää osoittavaa numeroa. 



Pin Grid Array 



Peripheral Package 
Jos piiri pakattiin muovikoteloon, se varustettiin  
ns. chip carrier kotelolla. Chip carrier kotelosta  
käytetään pakkaustyypin merkintänä kirjain- 
yhdistelmää CC. Chip carrier -kotelossa piirin 
liitäntänastat ovat yleensä neliön muotoisen 
pakkauksen jokaisella sivulla J:n muotoisena 
jalkana, joka taipuu osittain piirin alle. Tämän  
piirin pakkaustyypistä käytetään merkintää  
PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier).  



Plastic Leaded Chip Carrier 



Chip Carrier 

 PLCC -koteloon pakatut piirit liitetään toisinaan 
kannan avulla painokytkentälevylle. Kanta on 
eräänlainen sovitin, joka tekee PLCC -kotelosta 
PGA -kotelon. Jotkut valmistajat pakkaavat 
piirinsä myös keraamiseen LCC -pakkaukseen. 
Tällöin kotelossa ei ole yleensä varsinaisia 
”jalkoja” vaan piirin sivuilla tai alla on metalloidut 
kontaktit ja piiri liitetään painokytkentälevylle 
pintaliitostekniikalla. LCC -lyhenne tulee nyt 
sanoista Leadless chip carrier. 



Leadless Chip Carrier 



Small Outline 
Integrointiasteen kasvaessa pakkauksen koko piti  
saada mahdollisimman pieneksi suhteessa  
liitäntänastojen lukumäärään. Tuotantotekniikassa  
siirryttiin  pintaliitostekniikan käyttöön  ja sen  
mukana tulivat ns. Small Outline -pakkaukset.  
Näissä SO koteloissa käytetään kaksi kertaa  
tiheämpää liitäntänastojen jakoväliä, eli tuuman 
kahdeskymmenesosaa (1,27 mm). Joissakin  
pakkaustyypeissä, kuten  SSOP -pakkauksessa on 
käytössä myös metrinen jakoväli.  



Small Outline pakkaus 



Shrink Small Outline Pakkaus 



Flat Pack 
 Piirejä voidaan myös sijoittaa molemmin puolin 

kytkentälevyä. Kun piiri sisältää runsaasti 
liitäntänastoja, liitäntänastat sijoitetaan 
pakkauksen kaikille neljälle sivulle. Näistä 
kotelotyypeistä käytetään nimitystä ”Flat Pack”. 
Flat-Pack piireissä käytetään metristä jakoväliä 
nastojen välillä. Jakoväli voi olla piirikohtainen ja 
tyypillisiä arvoja ovat 0,8 mm, 0,65 mm, 0,5 mm 
ja 0,4 mm. Piirin kotelosta käytetään merkintää 
TQFP (Thin Quad Flat Pack) ja nastojen 
lukumäärää osoittavaa numeroa. 







TAB 

- Suuret piirien tuotantomäärät valmistetaan  
  nopeasti TAB (Tape Automated Bonding) 
  tekniikalla. Tällä tekniikalla valmistetuissa  
  piireissä liitäntäjohtimien kiinnitys piisiruun 
  (bondaus) tehdään samanaikaisesti kaikille  
  johtimille.  (ILB ja OLB) 
- Pakkaus hyvin ohut ja nastojen väli pieni   
 







Uusi piiriteknologia ja uudet 
pakkaukset  

Uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto ja  
integrointiasteen kasvu on muuttanut myös  
piirien kotelointia yhä pienempään suuntaan.  
Eräs uusista pakkaustyypeistä on BGA                 
-kotelo. BGA -kotelossa (Ball Grid Array)  
piirin liitäntäkontaktit -pallomaiset juotenystyt 
ovat piirin alla.  



Ball Grid Array (BGA) 

Pieni pakkauskoon ansiosta saadaan myös  
paremmat sähköiset ominaisuudet, koska  
signaalin kulkema matka tulee lyhyemmäksi  
perinteisiin pakkaustoteutuksiin verrattuna.  
BGA -koteloissa käytetään sekä metristä  
(1 mm ja 1,5 mm) , että tuumapohjaista (1/10” ja  

1/20”) nastaväliä ja ne jaotellaan yleensä 
koteloalustan materiaalin perusteella. 



P-BGA 

Plastic Ball Grid Array -piirissä (P-BGA)  
aluslevy on polymeerimuovia ja piisiru -chip-  
kiinnitetään koteloalustaan (interposer)  
liimalla. Liitokset koteloalustan kupari- 
johtimille  tehdään  tavallisesti normaalilla  
lankaliitoksella. Valmis piiri kapseloidaan  
muovivaluun.  



Poikkileikkaus P-BGA -kotelosta  



Plastic BGA 



PC:n emolevy ja BGA oheispiiri 



C-BGA 
Ceramic Ball Grid Array -piirin alusta on 
keraamia. Etuna parempi lämmönsiirtokyky  
ja hermeettisyys. Alusta yleensä moniker- 
roksinen, jossa molybdeeni- tai wolfram- 
pastalla tehty silkkipainokuviointi chipin  
kiinnitykselle, johtimille ja lankabondauksen  
ja juotepallojen kontaktialueelle. Painetut  
kontaktialueet pinnoitetaan tämän jälkeen  
kuparilla, nikkelillä tai kullalla. Juotenystyt  
tehdään pastanpainomenetelmällä.  



T-BGA 

   Tape Substrate Ball Grid Array (T-BGA) -
piirin rakenne perustuu ohuesta ja 
joustavasta polyimidisubstraatista, jossa 
on  molemmin puolin kuparijohdotus, 
korkean lämpötilan juotenystyistä ja 
kuparisesta jäykistysrakenteesta. 
Tavallisesti  polyimidisubstraatin toinen 
kuparikerros on signaaleja varten ja toinen 
on maataso, jolloin häiriöt saadaan 
pieniksi.  



T-BGA -piirin rakenne  



µ−BGA 

 Micro Ball Grid Array (µ−BGA)  -pakkauk-
sessa IC piirin käsittävä piisiru liitetään 
elastomeerin välityksellä polyimidikalvoon. 
Piirin ja juotenystyjen kontaktialueiden 
liitokset on tehty yleensä kantonauha-
tekniikkaa (TAB) käyttävällä liitosmene-
telmällä. Tätä pakkausmenetelmää 
käytetään usein muistipiirien yhteydessä.  



µ-BGA -pakkauksen rakenne  



Chip Scale / Size Package  

• Piirin vaatima pinta-ala enintään 50 % 
suurempi kuin sirun pinta-ala 

 
• Ympärysmitta enintään 20 % suurempi 

kuin sirun ympärysmitta 



Chip Scale Package 

    µ-BGA:ssa käytettyä pakkaustapaa 
pidetään omana kotelotyyppinään ja tällöin 
puhutaan CSP -pakkauksesta (Chip Scale 
Package), johon µ-BGA -kotelo kuuluu. 
Muita CSP -kotelotyyppejä on jäykälle 
alustalle (rigid interposer) valmistettu CSP 
-kotelo, kiekkotason kotelo (wafer level) ja 
lead-frame CSP -kotelo. 



Standardipakkaus 

   Tavallisessa standardipakkauksessa  
piisirun ja liitinrungon väliset liitokset on 
tehty langan avulla. Piisiru on kiinnitetty 
runkoon kontaktipuoli ylöspäin, sitten 
lanka on bondattu ensin sirulle, sitten 
lenkitetty ja bondattu runkoon. Langat ovat 
tyypillisesti 1…5 mm pitkiä ja 25…35 µm 
läpimitaltaan. Lanka on  kultaa tai 
alumiinia. 



Flip Chip 

  Flip chip (FC) ei ole varsinainen pakkaus, 
kuten  SOIC, eikä edes pakkaustyyppi 
kuten BGA.  

   Flip chip -ilmaisu kuvaa menetelmää, jolla 
piisiru liitetään sähköisesti pakkauksen  
liitinrunkoon. Pakkauksen liitinrunko, joko 
substraatti tai johdinkehys puolestaan 
tarjoaa liitännän piisirulta pakkauksen 
ulkopuolelle.  



Flip Chip 

Flip chipissä piisirun ja liitinrungon väliset  
liitokset on tehty suoraan piisirun pinnalle  
sijoitettuilla johtavilla nystyillä. 
 
Piisiru on tämän jälkeen käännetty ylös- 
alaisin siten, että nystyt ovat kontaktissa  
liitinrunkoon. Nysty on tyypillisesti 70…100  
µm korkea ja 100...125 µm läpimitaltaan.  



Flip Chip 

 Nystytetty piikiekko kiinnitetään 
substraattiin reflow -juotosmenetelmällä, 
samankaltaisella prosessilla, jota 
käytetään kiinnittämään BGA -kotelon 
pallot pakkauksen ulkopuolella.  



Flip Chip 

 Juottamisen jälkeen underfill -täyte 
lisätään sirun ja substraatin väliin.  

    
   Underfill -täyte on erityisesti tähän 

tarkoitukseen suunniteltua epoksia, joka 
täyttää piisirun ja alustan väliin jäävän tilan 
ympäröiden juotenystyt.  

 





Flip Chip 

   Flip chip -tekniikkaa kutsutaan myös Direct 
Chip Attach (DCA) menetelmäksi.  

    
   IBM esitteli flip chip -tekniikan jo 60 luvulla 

mainframekoneissaan. Useimmat kellot ja 
matkapuhelimet sekä nopeat mikrotieto-
koneet ovat yhä kasvavassa määrin 
toteutettu flip chip -piireillä.  



Flip Chip 

 Ison pakkauksen ja lankabondauksen 
poisjääminen on pienentänyt tarvittavaa 
piirilevyn pinta-alaa ja tuotteet on saatu 
näin pienemmiksi ja kevyemmiksi.  



Flip Chip 

 Nystyjen tehtävä flip chip piirirakenteessa: 
 
- Sähköinen johdin piisirun ja substraatin 

välillä. 
- Lämmönjohdin  
- Nystyt kiinnittävät sirun mekaanisesti 

alustaan.  
 



Flip Chip piiri, underfill ja interposer 



UBM (Under Bump Metallization) 

• Alumiini ei ole suoraan juotettava pinta 
– Adheesiokerros  (typ. Cr, Ti, Ni, W, TiW, Zn) 
– Barrier -kerros   (typ. Cr, W, Ti, TiW, Ni Cr-Cu) 
– Wetting (kostutus) -kerros (Cu, Ni, Pd, Pt) 
– Antioxidation barrier -kerros (Au) 





COB (Chip-On-Board) 

• Siru liitetty piirilevylle liimalla 
• Lankabondaus piirilevyn padeihin 
• Bondauslangat ja siru suojattu 

muovivalulla 



Laskimen ASIC -piiri 







Passiiviset komponentit 



Diskreetit  

• Yksittäisiä passiivisia rakenneosia, kuten 
– vastuksia 
– Kondensaattoreita 
– Keloja 
– Johteita 
Pintaliitoskomponentteina (1206, 0805, 0603, 
0402, 0201) 1206 =pituus 0.12” leveys 0.06” 
tai johdollisina komponentteina 

 



Integroidut 

• Array -tyyppiset; useita saman tyyppisiä 
(esim. vastuksia) komponentteja pakattu 
esim. DIP tai SIP pakkaukseen. 

 
• Network -tyyppiset; erilaisia komponent-

teja, esim vastuksia ja kondensaattoreita 
samassa pakkauksessa (RC -suodin, 
sovituspiiri tms.) 



Embedded  

• Passiiviset komponentit ”haudattu” 
piirilevyrakenteen tai sirun sisään. 

+ Lyhyemmät johtimet; paremmat sähköiset 
ominaisuudet  

+ Pienempi koko tuotteelle 
+ Termomekaaninen luotettavuus 
- Kalliimpi piirilevy  
- Pienempi saanto ja valmistustehokkuus 
 

 



 Keraamiseen substraattiin  
            sisällytetyt 

• Keraamisia paksukalvokomponentteja, 
kuten vastus- ja kondensaattoriverkostoja 
käytetään nopeissa digitaalisissa 
sovelluksissa sovituspiireinä. 

• Suurissa valmistusmäärissä kannattava 
vaihtoehto. 



Orgaaniseen piirilevyyn  
    sisällytetyt 

• Käyttö rajoittunut hajautettuihin konden-
saattorirakenteisiin ja resistiivisiin 
kerroksiin monikerroksisissa piirilevyissä 

• Kapasitiivisia tasorakenteita käytetään 
nopeissa digitaalisissa järjestelmissä 

• Resistiivisiä verkkoja sovituspiireissä 
päätevastuksina 

 



IC piiriin  
integroidut 

• Passiivisten komponenttien sijoittaminen 
sirulle ei useinkaan ole kannattavaa, 
koska sirulla on vähän tilaa ja se on kallis 
ratkaisu 

• Käytetään joskus On-Chip pääte-
vastuksina ja I/O linjojen passiivisina 
sovituseliminä 



Ohutkalvorakenteet 
piisirulla 

• Ohutkalvorakenne piillä ja keraamisella 
substraatilla vaihtoehtona erilliskomponenteille 

• Vastukset: nikkelikromi ja tantaalioksidi 
• Kondensaattorit: erilaisia epäorgaanisia oksideita 

dielektrisenä väliaineena 
• Kelat: spiraalinmuotoiset kuparijohteet 
+ Suuri komponenttitiheys, tarkat toleranssit ja 

erinomaiset sähköiset ominaisuudet 
-  Vaatii puhdastilan, kallis prosessi ja laitteisto 



Viitteet 
• Bert Haskell: Portable Electronics Product Design and Development 
• Rao R, Tummala: Fundamentals of Microsystems Packaging 
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