
A topic from NCAB GROUP about integrated PCB production

Teknologialtaan kehittyneemmät levyt 
ja tuotteiden lyhyemmät elinkaaret 
– keino selviytyä suuremmista kehityskustannuksista
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”Piirilevy ei ole enää 
pelkkä piirilevy”

– Hans Ståhl puhuu tämän päivän 
teknologialtaan kehittyneistä piirilevyistä

Yhdistelmä tekee 
designin

– vaativuuden hahmottaminen
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Elektroniikkateollisuuden kasvun takia on tärkeämpää kuin koskaan, että työ tehdään kunnolla jo piirilevyn 
tuotantoprosessin suunnitteluvaiheessa. Ajan säästämistä ja riskien välttämistä varten on suositeltavaa 
kääntyä kokeneen asiantuntijan puoleen toimivan ratkaisun saamiseksi.

Piirilevyn fyysinen ulkonäkö riippuu pitkälti komponenteista, jotka 
sille on määrä sijoittaa. Komponenttien koko pienenee jatkuvasti, ja 
kuluttajaelektroniikassa on jo jonkin aikaa ollut yleinen suuntaus kohti 
miniatyrisointia, jossa entistä enemmän toimintoja on mahduttava 
entistä pienempään tilaan. 

Nyt samaa tapahtuu myös teollisuuselektroniikassa. 
Kuluttajatuotteet, kuten älypuhelimet, sisältävät lukuisia antureita, joita 
käytetään myös erilaisissa teollisuussovelluksissa. Audiovisuaaliset 
tai käsinkosketeltavat anturit pystyvät rekisteröimään asioita erittäin 
tarkasti, mikä parantaa elektronisesti ohjattujen teollisuuslaitteiden 
suorituskykyä.

”Elämme jännittäviä aikoja elektroniikka-alalla. Havaittavissa 
on kolme pääsuuntausta, ja niillä kaikilla on merkittävä vaikutus 
piirilevyjen suunnitteluvaiheeseen.  Ensinnäkin itse tuotteet ovat 
fyysisesti pienempiä. Lisäksi niiden lähettämät signaalit käyttävät 
korkeampaa taajuutta eli ne edellyttävät suurempia kaistanleveyksiä. 
Ja lopuksi tehonkulutus on suurta kokoon nähden, mikä asettaa omat 
haasteensa”, sanoo Michael Larsson, VP Sales, NCAB Group. 

HAASTEENA TUOTTEIDEN LYHYEMPI ELINKAARI
Teollisuussovelluksiin tarkoitettujen tuotteiden ja ratkaisujen 
valmistajien on ratkaistava myös haasteet, jotka liittyvät 
komponenttien lyhyempiin elinkaariin markkinoilla. Tuottajat 
ovat tuotteita suunnitellessaan yleensä olettaneet, että samoja 
järjestelmäkomponentteja käytetään pitkän aikaa. Joissakin 
tapauksissa tavoitteena on ollut 10–15 vuoden kestoikä tuotteen 
komponenteille. Nykyään tällaisia elinkaaria ei voida pääsääntöisesti 
enää odottaa.

”Se tarkoittaa elinkaarta ajatellen sitä, että tuotteen tai 

komponentin valmistuskustannukset nousevat jatkossakin. 
Tulostavoitteiden saavuttamiseksi investointien on tuotettava 
nettotuloja nopeammin.  Pelkästään liiketalouden näkökulmasta 
tämä kannustaa korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseen ja 
siihen, että suunnitteluvaiheeseen ei käytetä enemmän aikaa kuin on 
välttämätöntä”, toteaa Michael Larsson.

HERKEMMÄT RAKENTEET JA TOLERANSSIT
Edellä mainitut kehityssuuntaukset johtavat siihen, että 
piirilevysuunnittelijoiden ratkaistavana on pitkä lista erityishaasteita. 
Suuri määrä liitäntäkohtia on sovitettava erittäin pieneen tilaan, jonka 
läpi komponenttien integroidut piirit kulkevat. Niiden on löydettävä 
sopiva reitti, jotta signaalien käsittely tapahtuu oikein piirilevyssä. Se 
testaa piirilevyjen todellisen luotettavuuden.

Mitä pienemmäksi levyt muuttuvat ja mitä enemmän toimintoja 
niihin sisällytetään, sitä suurempi on rakenne- ja toleranssiongelmien 
riski. Asioita monimutkaistaa lisää se, että herkkiä signaaleja käytetään 
yhä enemmän.  Niiden on pysyttävä täysin ehyinä matkalla piirilevyn 
läpi ja liikuttava suurella signaalinopeudella. Kuten sanoin, se on 
täysin välttämätöntä.

”Kunnioitan suuresti tämän päivän piirilevysuunnittelijoita. 

Elektroniikkateollisuuden kehitykset määräytyvät pitkälti komponenttien perusteella. Kuluttajaelektroniikassa on jo jonkin aikaa ollut yleinen suuntaus kohti miniatyrisointia, jossa 
entistä enemmän toimintoja on mahduttava entistä pienempään tilaan. Nyt samaa tapahtuu myös teollisuuselektroniikassa.

“Elämme jännittäviä aikoja 
elektroniikka-alalla.”
MICHAEL LARSSON, VP SALES, NCAB GROUP

Michael Larsson, VP Sales, NCAB Group
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Ohjelmistotuki on ilman muuta suuri apu, mutta siitä huolimatta 
heidän työnsä alkaa muistuttaa taiteenlajia, koska heidän on 
varmistettava samanaikaisesti suuret signaalinopeudet ja signaalien 
eheys. Tulevaisuuden näkymät ovat valoisat ja jännittävät, mutta 
tulevien haasteiden menestyksellinen ratkaisu edellyttää, että 
projekteihin otetaan alusta alkaen mukaan henkilöt, joilla on tarvittavat 
tiedot ja kompetenssit”, sanoo Michael Larsson.

Piirilevyteknologia on kehittynyt pitkälle. Aikaisemmin edistyneinä 
pidetyt ratkaisut ovat nykyisin entistä yleisempiä, kuten HDI, rigid-flex-
levyt, monikerroksiset mikroläpiviennit ja haudatut läpiviennit.  Michael 
Larsson korostaa, että todelliset haasteet kohdataan vasta silloin, 
kun piirilevysuunnittelijoiden on astuttava täysin uudelle teknologian 
alalle, josta heillä ei ole aikaisempaa kokemusta.  ”Joillekin 
suunnittelutiimeille”, hän lisää, ”työskentely mikroläpivientejä vaativien 
komponenttien parissa voi olla suuri haaste, kun taas toisilla tiimeillä 
on jo kokemusta sekä kolmikerroksisista mikroläpivienneistä että 
haudatuista läpivienneistä.”

ASIANTUNTIJATUKI KEHITTYNEISIIN 
TEKNOLOGIOIHIN SIIRRYTTÄESSÄ
Kaikki eteen tulevat ongelmat on pystyttävä käsittelemään riippumatta 
siitä, minkä tasoisen teknologian parissa työskennellään. Siksi 
tavoitteena pitäisi aina olla vakaa design, joka varmistaa optimaalisen 
tuotoksen tuotantolinjalla. Muuten vaarana ovat heikkolaatuisen 
designin aiheuttamat ongelmat ja lisäkustannukset prosessin 
myöhemmässä vaiheessa. Pahimmassa tapauksessa tuottaja saa 
designin, joka on täysin sopimaton massatuotantoon, ja yrityksen on 
palattava takaisin ensimmäiseen vaiheeseen ongelman korjaamiseksi.

”Tällaisen tilanteen välttämisessä asiantuntevalla piirilevytuottajalla 
kuten NCAB:lla on tärkeä rooli. Meillä on lukuisista asiakasprojekteista 
hankitut taidot ja kokemus. Tiedämme liiankin hyvin, että monet 
asiakkaat kohtaavat samanlaisia haasteita, ja me voimme auttaa heitä 

asiantuntemukseemme nojautuen. Suunnittelutiimimme on mitä 
todennäköisemmin jo kohdannut kyseisen ongelman ja voi tarjota 
vinkkejä ja neuvoja esimerkiksi vakaan designin luomiseen tai hyvän 
impedanssikontrollin saavuttamiseen”, sanoo Michael Larsson.

Hän huomauttaa, että teknologia, jota käytetään toisistaan 
suurestikin poikkeavien sovellusten luomiseen, saattaa silti olla 
samanlainen piirilevyn suunnittelun kannalta. Ero ajoneuvon GPS:n 
ja teollisuusrobotin ohjauspaneelin piirilevyjen välillä ei ole niin suuri 
kuin voisi kuvitella. NCAB:n suunnitteluasiantuntijoilla on kattava 
kokemus ja laajempi tieto prosesseista, jonka ansiosta he voivat auttaa 
asiakkaita uuden teknologian käyttöönoton ja käytön ongelmissa.

”Monet potentiaaliset asiakkaat hyötyisivät keskusteluista teknisten 
asiantuntijoidemme kanssa. Koska meillä on asemamme ansiosta 
valittavana useita hankintavaihtoehtoja, emme ole riippuvaisia yhden 
tehtaan teknisistä valmiuksista. Emme koskaan aio ’lukita’ designeja 
siten, että ne voitaisiin hankkia vain yhdeltä tietyltä valmistajalta”, hän 
sanoo.

 
KOKONAISUUS ON HAASTE
Michael Larsson painottaa, että vaativimmat haasteet esiintyvät 
harvoin yksittäisten komplikaatioiden muodossa. Pikemminkin 
haasteena on saada kaikki tuotteen osat toimimaan kokonaisuutena ja 
mieluiten sopivilla kustannuksilla.

”Tarvittavat tiedot yksittäisten ongelmien ratkaisuun on helppo 
löytää, kuten oikeiden dielektristen etäisyyksien määrittäminen 
linjan ja sen vertailutasojen välillä mikroläpivientejä asennettaessa 
tai impedanssivaatimusten selvittäminen. Ongelman ydin on se, että 
vaikka löydetyt ratkaisut toimisivat itsenäisinä kokonaisuuksina, ne on 
todennäköisesti mahdoton yhdistää toimivaksi yksiköksi.”

”Toinen esimerkki ovat erittäin ohutta lankaa käyttävät rakenteet, 
jotka edellyttävät ohuita kuparialustoja ja samalla tiukkojen 
lämmönsiirtospesifikaatioiden täyttämistä. Tämä yhdistelmä vaikeuttaa 
heti koko prosessia. On tärkeää säilyttää kokonaiskuva, niin ettei 
päädytä umpikujaan, joka voi maksaa aikaa ja rahaa.”

Siksi suunnittelijoiden, joiden tavoitteena on täysin vakaa, useita 
eri ratkaisuja yhdistelevä piirilevydesign, on oltava täysin tietoisia 
mahdollisista riskeistä.

”Näissä tapauksissa suunnittelusta vastaavat voivat säästää aikaa, 
rahaa ja energiaa tuomalla meidän asiantuntijamme mukaan prosessiin. 
Meillä on tarvittava kokemus ja yleisnäkemys”, päättää Michael Larsson.

Ero ajoneuvon GPS:n ja teollisuusrobotin ohjauspaneelin piirilevyjen välillä ei ole niin suuri kuin voisi kuvitella.

“Mitä pienemmäksi levyt muuttuvat 
ja mitä enemmän toimintoja niihin 
sisällytetään, sitä suurempi on 
rakenne- ja toleranssiongelmien riski.”
MICHAEL LARSSON, VP SALES, NCAB GROUP
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Ellefen Jiang, PCB Design Manager, Kiina, ja kaksi hänen kollegaansa: Glen Chen, PCB Library Engineer, ja Joshua Zhu, PCB Project Manager.

Saadaksemme käsityksen siitä, miten vaativaa eri osien yhdisteleminen on toimivan kokonaisuuden 
saavuttamiseksi teollisuussovelluksiin tarkoitettujen piirilevyjen suunnittelussa, haastattelimme Ellefen 
Jiangia, PCB Design Manager Kiinassa, ja hänen kollegaansa Zero Zhangia, Quality and Technical 
Manager, Kiina.

Yhdistelmä tekee designin

”Suunnittelutyössä käytetään useimmiten monien eri teknologioiden 
yhdistelmiä – kuten esimerkiksi HDI-, rigid-flex-, suurnopeussignaalien 
ja RF-signaalien teknologiaa. Yhden teknologian erottaminen 
toisesta on vaikeaa, koska kuhunkin yksittäistapaukseen valitun 
designratkaisun täytyy toimia yhdessä muiden kanssa”, sanoo Ellefen 
Jiang ja jatkaa:

”Toiminnallisuutta on puntaroitava suorituskykyyn ja luotettavuuteen 
nähden. Lisäksi tasapaino laadun ja kustannusten välillä on parametri, 
joka on tietysti aina huomioitava. NCAB:n filosofian mukaan parhaat 
tulokset saavutetaan aina pitämällä valmistusprosessi mielessä 
suunnitteluvaiheen alusta lähtien. Designin on oltava tarpeeksi vakaa, 
niin että se käyttäytyy oikein tuotantolinjalla.”

”Teollisuudenala kehittyy nopeasti. Piirilevyt pienevät ja 
signaalinopeudet kasvavat jatkuvasti. Kun levylle pakataan suurempi 

määrä toimintoja, se lisää energian kulutusta ja johtaa suurempaan 
lämpötuotokseen pintayksikköä kohti.  Valmistusta silmällä pitäen se 
tarkoittaa, että käytettävä materiaali on valittava erittäin huolellisesti. 
Monikerroksiset high-density-designit asettavat materiaalin 
laadulle suurempia vaatimuksia, mikä puolestaan vaikuttaa levyn 
rakenteeseen. On tärkeää valita materiaali käyttötarkoituksen mukaan. 
Myös impedanssikontrolli on olennainen tekijä, sekä pienemmät 
toleranssit”, Zero Zhang sanoo.

”Toiminnallisuutta on puntaroitava 
suorituskykyyn ja luotettavuuteen 
nähden. Lisäksi tasapaino laadun ja 
kustannusten välillä on parametri, joka 
on tietysti aina huomioitava.”
ELLEFEN JIANG, PCB DESIGN MANAGER, NCAB GROUP CHINA Ellefen Jiang, PCB Design Manager, NCAB Group China.
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ALLA ON LUETELTU TEKNOLOGIOITA, JOIDEN 
YHDISTELMIÄ VOI NYKYÄÄN ESIINTYÄ SAMALLA 
LEVYLLÄ:
Suuret signaalinopeudet
Usein prioriteettina ovat suurten tietomäärien nopeat siirrot. Se 
edellyttää piirilevyltä suurempia signaalinopeuksia, ja siksi käytettävä 
materiaali on valittava erittäin huolellisesti.

HDI
Elektronisten komponenttien ja laitteiden on suoritettava useampia 
tehtäviä mutta vietävä vähemmän tilaa. Siihen tarvitaan HDI-
teknologiaa, joka puolestaan aiheuttaa monia suunnitteluongelmia 
kuten esimerkiksi sen, miten ylimääräistä lämpöä pitäisi käsitellä.

ESIMERKKEJÄ VALMISTUSHAASTEISTA, JOTKA 
NCAB PYSTYY TÄYTTÄMÄÄN

Optinen moduuli, jossa suuri signaalinopeus, suuri tiheys ja suuri 
lämpökertymä, kuparien ja muiden materiaalien eri paksuuksia, 
eri signaalityyppejä ja kontrolloitavia impedansseja sekä 0,4 mm:n 
johdinvälin BGA-layout ja signaalien pituuden sovitus.

 Monivaiheinen pinorakenne 1 + 1 + 1 + 4 + 1 + 1 + 1.

 HDI- ja rigid-flex-piirilevyt.

 Äärimmäisen pienet pädit (4x4 mil lankaliitosta varten)

 Cavity-design ja syvyyskontrolli.

 +/- 7 %:n toleranssi impedanssikontrollia varten.

 Back-drill-teknologia.

 ENEPIG-pinnoite

 Standardista poikkeavien materiaalien hankinta.

ESIMERKKEJÄ KOKONAISVALTAISISTA 
DESIGN-RATKAISUISTA

HD teollisuuskameroihin, joissa suuren nopeuden HDMI- ja 
USB3.0-toiminnot erittäin pienessä tilassa (9,8 x 6,5 cm)

 HDI- ja rigid-flex-levyt yhdeksällä eri impedanssilla, joita on 
 kontrolloitava (7 rigid-osassa ja 2 flex-osassa).

 HDMI-videosiirron tuki.

 Designit, joissa alhainen virta, 3,3 V, suuremmat jännitteet flex-osalle.

 Ristivaikutusten ja ajoituksen hallinta seuraavien välillä: 
 HDMI / USB 3.0 / DDR3

 3D-design kokoonpanon simuloimiseen.

Zero Zhang, Quality/Technical Manager, NCAB Group China.

Rigid-flex-rakenteet
Tuotteiden koon pieneneminen johtaa puhtaasti mekaanisiin 
haasteisiin, kun levy on saatava mahtumaan tuotteeseen. Tähän on 
yleistymässä ratkaisuksi rigid-flex-levy. Siinä on esimerkiksi määritettävä 
erittäin huolellisesti levyn mahdolliset taivutussäteet ja tarvittavat 
toimenpiteet varmistamaan, että tämä ei vaikuta haitallisesti signaaliin.

Useita erilaisia signaaleja
Koska piirilevylle on sisällytettävä useita erityyppisiä komponentteja, 
sen läpi kulkee useita erilaisia signaaleja.  Jotta signaalien ajoitusta 
koskevat vaatimukset täyttyvät, on välttämätöntä, että linjat sijoitetaan 
oikein ja että eri impedanssitasot ovat vaadittavissa rajoissa.

Optimoitu tehonkulutus
Lämmön haihtumisen vähentämiseksi kompakteissa designeissa 
voidaan nostaa sisäistä jännitettä, mikä puolestaan vähentää virran 
tasoa.

RF-signaalit
Yhä useammissa sovelluksissa hyödynnetään RF-signaaleja. Tämä 
vaatii esimerkiksi häiriö- ja ristivaikutusongelmien ratkaisemista 
piirilevyjen suunnitteluvaiheessa. Keskeistä on impedanssien sovitus 
sekä vastaanotettavan signaalin optimointi.

Lue lisää RF-tyyppisistä levyistä meidän blogistamme (englanniksi).

“Teollisuudenala kehittyy nopeasti. 
Piirilevyt pienevät ja signaalinopeudet 
kasvavat jatkuvasti.”
ZERO ZHANG, QUALITY/TECHNICAL MANAGER, NCAB GROUP CHINA

https://www.ncabgroup.com/blog/understand-rf-pcb-design-view-and-solutions/
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Piirilevy ei ole enää 
pelkkä piirilevy

HANS STÅHL
CEO NCAB GROUP

Piirilevyjä nimitettiin aikoinaan komponenttien kantajiksi. Tämä 
nimitys ei ole enää ajanmukainen. Piirilevyissä itsessään on nykyisin 
paljon sisäänrakennettuja toimintoja, kuten lämmön hajauttaminen, 
tuki erilaisille signaalinopeuksille, RF-signaalien lähetys/vastaanotto 
sekä impedanssikontrolli.

Piirilevyjen suunnittelu on erittäin vaativaa, koska kaikki 
nämä ominaisuudet on saatava toimimaan yhdessä yhtenä 
kokonaisuutena. Nykyisin on otettava huomioon useampia 
”tuntemattomia” tekijöitä. Jotta levy menisi valmistusprosessin läpi 

mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti, toimittajan on ehdottomasti 
tehtävä tiivistä yhteistyötä suunnittelijoiden ja CAD-asiantuntijoiden 
kanssa.

NCAB tekee yhteistyötä useiden lahjakkaiden suunnittelijoiden 
ja CAD-asiantuntijoiden kanssa. Näin voimme yhdessä luoda 
teknologialtaan kehittyneitä ja tehokkaita PCB-designeja. Haluamme 
jatkaa samalla tiellä ja laajentaa entisestään tätä yhteistyötä 
suunnittelijoiden ja CAD-asiantuntijoiden kanssa. Uskon, että 
voimme näin yhdessä parantaa tuhansia PCB-designeja.

Liity meihin!
Etsimme aina päteviä kokoaikaisia työntekijöitä. 
Jos olet todella ammattitaitoinen teknikko, 

asiakastukihenkilö tai Key Account Manager, ota meihin yhteyttä 
tai lähetä ansioluettelosi osoitteeseen: career@ncabgroup.com

Aikaisemmin käsittelemämme aiheet

» Parempi tulevaisuus 
 2018 06 18  |  NEWSLETTER 2 2018

» Tehtaiden hallinta 
 2018 04 12  |  NEWSLETTER 1 2018

» Enemmän elektroniikkaa 
 pienemmässä tilassa 
 2017 12 15  |  NEWSLETTER 4 2017

» Kestävää liiketoimintaa 
 2017 10 25  |  NEWSLETTER 3 2017

» Piirilevyteollisuus Aasiassa 
 2017 06 29  |  NEWSLETTER 2 2017

» Painopisteenä sitoutuminen ja 
 kompetenssin kehittäminen  
 2017 04 06  |  NEWSLETTER 1 2017

Lue aikaisemmat uutiskirjeemme. Napsauta linkkiä, niin uutiskirje avautuu selaimessa.  
Kaikki uutiskirjeemme löytyvät kohdasta: www.ncabgroup.com/newsroom/

b

NCAB Group sosiaalisessa mediassa
Asiakkaat ja muut asianomaiset ovat jo muutaman 
kuukauden ajan voineet seurata meitä Twitterissä ja 

LinkedIn-sivustolla. Olemme aloittaneet blogin, jossa sukellamme 
piirilevyjen monipuoliseen maailmaan! Seuraa meitä:  
» Twitter  » LinkedIn  » Blog  » YouTube

Etsimme aina mielenkiintoisia aiheita lähempää tarkastelua varten. Jos mielessäsi on jotain, josta 
haluaisit tietää enemmän, tai jos haluat kommentoida kirjoituksiamme, kerro siitä meille.

Lähetä sähköpostia osoitteeseen: sanna.magnusson@ncabgroup.com

Käsittelemmekö vääriä aiheita?

Yhteyshenkilö KIM FAGERSTRÖM kim.fagerstrom@ncabgroup.com 
NCAB GROUP FINLAND +358 2 2776470, Keskiläntie 2, 20660 Littoinen, FINLAND, www.ncabgroup.com
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