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1. Bevezetés 

1.1 Motiváció, célkitűzés 
Az elektronikai technológia gyártási folyamataiban fizikai-kémiai jelenségek igen 

széles skálája van jelen. Ezen jelenségek számítógépes modellezéssel történő vizsgálata, 

illetve modellezőeszközök készítése több területen is hasznos a gyakorlat számára. Egyrészt 

léteznek olyan gyártási folyamatok, amelyek esetében az alkalmazott technológia jellegéből 

adódóan a gyártási paraméterek nem tervezhetőek egzakt módon, azaz nem tudjuk 

megmondani, hogy egy adott végtermék előállításához a gyártás paramétereit pontosan 

hogyan kell beállítani. Ilyen esetben a paraméterek beállítása, szabályozása próbadarabok 

iteratív legyártásával, heurisztikusan történik. Nagytömegű gyártás esetén az ilyen – sok 

esetben meglehetősen hosszadalmas – beállítási folyamat kiesést okoz, de van olyan eset is, 

amikor az alapanyagok és az alkalmazott technológia magas költsége miatt szükséges 

minimálisra csökkenteni, illetve teljesen kiküszöbölni a próbálkozással történő paraméter 

beállítási iterációkat.  

A gyártási folyamatok modellezéssel történő vizsgálata azokban az esetekben is 

nagyon hasznos lehet, amikor a folyamat egyes részeinek vizsgálata, ellenőrzése valamilyen 

– legtöbbször fizikai, de sok esetben gazdaságossági – okból nem lehetséges, és emiatt a 

végtermék esetleges hibája nem feleltethető meg a gyártási folyamat valamely elemének. 

Azaz, léteznek olyan esetek, amikor a végellenőrzésen kiesett termék hibája pontosan ismert, 

de nem tudjuk megmondani, hogy ez a hiba a gyártás melyik lépésénél keletkezett, ebből 

kifolyólag intézkedéseket sem tudunk tenni a folyamat javítása, a további hibás végtermékek 

elkerülése érdekében. 

Az elektronikai technológia területén számos olyan probléma adódhat, amelyek 

megfelelnek az előzőekben ismertetett feltételeknek. Ezeken belül külön csoportot képeznek 

azok a folyamatok, jelenségek, melyek esetében nem csak egyedi esetek vizsgálata lehetséges 

és célszerű, hanem a probléma általános kezelését megkönnyítő modellezőeszközt is lehet 

adni a gyakorlat számára.  Modellezőeszközön a továbbiakban olyan számítógépes 

programot értek, amely a modellezés hagyományos menetének lépéseit (matematikai leírás 

megadása, kezdeti- és peremfeltételek megadása, közelítő módszer kiválasztása és 

alkalmazása, eredmények számítása/kiértékelése) legalább részben megoldja anélkül, hogy a 

felhasználónak az egyes részleteket pontosan ismernie kellene. 

1.2 A disszertáció felépítése 
Az Elektronikai Technológia Tanszéken végzett munkám során több kutatási- és ipari 

feladatba is lehetőségem volt bekapcsolódni. Dolgozatomban azokat az eredményeket 

kívánom bemutatni, melyeket e tevékenységeim során sikerült elérni, és amelyek 

hasznosságuk mellett új tudományos eredményeknek minősülnek. A fenti okok miatt 

munkám bemutatásra kerülő három fő fejezete – szigorúan véve – nem kapcsolódik szorosan 

egymáshoz, azonban mindhárom téma az elektronikai technológia egy-egy területéhez 
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kötődik, továbbá mindhárom esetben modellezőeszköz alapjainak lefektetése volt a kutatás 

célja. A három téma – kiemelve munkám szempontjából legfontosabb jellemzőiket – a 

következő: 

• Lézeres mikromegmunkálás modellezése: az abláció során a megmunkált anyag 

geometriája jelentősen megváltozik, melyet a szimuláció során kezelni kell.  

• Nagybonyolultságú szerelőlemezek, és azokon helyet foglaló alkatrészek forrasztott 

kötéseinek mechanikai modellezése: a vizsgált geometria rendkívül bonyolult, ezért 

modellezése csak jelentős egyszerűsítések bevezetésével lehetséges, melyek azonban 

nem okozhatnak jelentős hibát a számításokban. 

• Szilícium protonnyalábos megmunkálásának modellezése: mivel a megmunkálás 

során részecskenyalábbal történő besugárzás majd ezt követően elektrokémiai marás 

történik, a folyamat modelljében Monte-Carlo, és elektromos térszámítás eszközeit 

szükséges ötvözni.  
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2. A lézeres mikromegmunkálás modellezése 
Az elektronikai technológiában a lézeres megmunkálást számos területen alkalmazzák, 

munkám szempontjából ezek közül azokat emelném ki, ahol anyageltávolítás is történik, 

alkalmazási oldalról közelítve ez első sorban fúrást, vágást, gravírozást jelenthet. Más 

módszerekkel összehasonlítva a lézer alkalmazása e feladatoknál az alábbi fontosabb 

előnyökkel rendelkezik: 

• a megvalósítható furatátmérő 100 µm alatt van, 

• a megmunkálás sebessége a forgácsoláshoz képest nagyságrendekkel nagyobb, 

• az anyageltávolítás sok esetben szelektívvé tehető, lehetséges például réz felületről 

polimert eltávolítani a fém megsértése nélkül, 

• hőre keményedő polimerek jól megmunkálhatók, mert ebben az esetben előnynek 

minősül az a speciális viselkedésük, mely szerint a termikus bomlásuk alacsonyabb 

hőmérsékleten bekövetkezik, mint a megolvadásuk [1]. 

2.1 A kutatás előzményei 
Az alábbiakban röviden bemutatom munkám előzményeit, amelyek egyben későbbi 

kutatásaim fő motivációs tényezői is voltak.  

Tanszékünk Lézertechnológia laboratóriuma sokéves kutatómunkára tekint vissza a 

lézeres megmunkálás terén, a laboratóriumot számos cég keresi fel folyamatosan különböző 

feladatok megoldását keresve. Kutatásom kiindulópontja az egyik ilyen megkeresés volt, 

amely hajlékony áramköri hordozók lézeres megmunkálására irányult. Az alábbiakban 

összefoglalom e feladat részleteit.   

A többrétegű hajlékony áramköri hordozók legelterjedtebb típusa az a változat, 

amelynél a külső (leggyakrabban poliimid) rétegek szigetelők, és páratlan számú belső 

vezető (réz) réteget tartalmaznak, mert ez a felépítés szimmetrikus volta miatt nagyon jó 

mechanikus tulajdonságokkal rendelkezik, továbbá a külső rétegek biztosítják a vezető 

rétegek védelmét is. A gyártás során azonban a vezető felületek azon részeit, amelyhez 

villamos kapcsolatot kívánunk létesíteni (pl. forrasztással, ultrahangos kötéssel), szabaddá 

kell tenni a hordozó átfúrásával vagy a szigetelő rétegen történő ablaknyitással. E műveletet 

többféle módszerrel is meg lehet valósítani (pl. lyukasztás, kémiai marás, mechanikus 

megmunkálás, plazmamarás), azonban az iparban a lézeres megmunkálás terjedt el, első 

sorban gazdaságossági okokból. Hasonló okokból a hordozóban lévő furatok kialakításában 

szintén a lézeres megmunkálás vált szinte egyeduralkodóvá. A furatkészítés sok esetben 

zsákfuratot jelent, ahol a furat alján lévő réz felületét sértetlenül kell hagyni, de olyan eset is 

létezik, ahol több szigetelő és vezető rétegből álló "szendvicsszerkezetet" kell átfúrni. Mivel a 

furatok falára gyakran furatfémet kell felvinni, a furat falának ehhez megfelelő minőségűnek 

(kis felületi érdesség) kell lennie, a réz felületeken pedig nem maradhat szennyeződés. 

Fontos szempont az is, hogy a furatokat a folyamatos miniatűrizáció miatt lehetőleg minél 

kisebb átmérővel és minél nagyobb mélység/átmérő aránnyal kell megvalósítani. 
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Az ablaknyitás és a furatkészítés során két fő hibajelenség merülhet fel: 

• szigetelő anyag marad a réz felületén, ha a szükségesnél kisebb impulzusenergiát 

és/vagy kevesebb impulzust alkalmazunk, 

• a megmunkálás során a lézersugár eléri a rézréteget, és azt ablálni kezdi, vagy olyan 

mértékben felmelegíti, hogy a munkadarab eldeformálódik, amennyiben a 

szükségesnél kisebb impulzusenergiát és/vagy kevesebb impulzust alkalmazunk. 

A megmunkált darabból mindkét esetben selejt keletkezik, mert az első esetben nem tudunk 

galvanikus kapcsolatot létrehozni a réz réteggel, a második esetben pedig a réz 

elvékonyodása funkcionális és megbízhatósági problémákat vet fel. Látható tehát, hogy a 

lézerparaméterek megfelelő beállítása kulcsfontosságú a megmunkálás során. 

A megfelelő lézerparaméterek első megközelítésben az eltávolítandó térfogat anyagi és 

geometriai paramétereinek ismeretében (továbbá a lézeres megmunkáló állomás 

képességeinek ismeretében, és a megmunkálásban szerzett tapasztalatok birtokában) 

számíthatók. Ez homogén, tömbi munkadarab esetén lényegében teljesül, azonban a polimer 

alapú hajlékony áramköri hordozó felépítése nem homogén, többféle, anyagában és 

mintázatában is eltérő rétegből épül fel. A gyakorlat pedig azt mutatja, hogy a hordozó és a 

benne található különböző rétegek geometriája befolyással van a lézeres megmunkálásra. A 

jelenséget az 2-1. ábra segítségével mutatom be. Az a) ábrán egy áramköri hordozó 100 µm 

átmérőjű forrasztási felületeiről (pad-ek) 40 µm vastag polimer forrasztásgátló réteg 

eltávolítása történt lézeres megmunkálás segítségével. A lézerparaméterek minden 

forrasztási felület esetén azonosak voltak, azonban amint látható, egyes esetekben a 

forrasztási felület eltűnt. A b) és c) ábrákon szintén ablaknyitás eredménye látható, de 

keresztmetszeti képen. A lézerparaméterek a két esetben itt is megegyeztek, ennek ellenére 

jól láthatóan kisebb lett az ablak mélysége abban az esetben, amikor az ablak alatt 

összefüggő rézréteg volt jelen. 

   
a) b) c) 

2-1. ábra: a hordozóban lévő réz réteg hatása az ablációra: a) az elvezetéssel nem rendelkező 
forrasztási felületek ugyanolyan beállítások mellett ablálódtak (felülnézet), b) és c): az ablak alatt 

lévő réz réteg a poliimid ablációjának sebességét csökkenti (keresztmetszeti kép)    

E jelenségek mögött a poliimid lézeres ablációjának fototermikus jellege, valamint a 

hőtranszport folyamatok állnak. Amint a szakirodalomban többen is rámutatnak, az ismételt 

lövések hatására a hő akkumulálódik az anyagban, és ez befolyásolja az egymást követő 

lövések maratási sebességét [19]. A hő akkumulációja, azaz a megmunkálás helyén kialakuló 

hőmérséklet azonban függ a hordozó felépítésétől, hiszen a beépített rézréteg helyileg 
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megváltoztatja a hordozó termikus viselkedését. Az említett két példában előforduló 

jelenségek magyarázata tehát az, hogy az elvezetéssel rendelkező forrasztási felületekre 

beállított lézerparaméterek alkalmazása az elvezetéssel nem rendelkező forrasztási 

felületeknél azok ablációjához vezet, mert a réz elvezetés hiányában ezek sokkal jobban 

felmelegszenek. Hasonlóan, a második esetben az ablak alatt elhelyezkedő réz réteg a 

megmunkált térfogatban felhalmozódó hőt elvezeti, ezért a maratási sebesség lecsökken. A 

megmunkáláshoz szükséges lézerparaméterek tehát bizonyos esetekben nem számíthatóak 

tömbi, homogén anyagot feltételezve, továbbá a megmunkálási paraméterek egy 

munkadarabon belül is változhatnak. 

2.2 Irodalmi áttekintés 
Jelen fejezetben a lézeres mikromegmunkálás modellezésének lehetőségeit, az eddig 

elért eredményeket ismertetem. Mivel munkám később bemutatandó gyakorlati alkalmazása 

polimerek megmunkálására vonatkozik, ezért az irodalomkutatás során a fémek lézeres 

megmunkálása mellett előtérbe helyeztem a polimerek megmunkálására vonatkozó 

publikációkat.  

A szakirodalmi vonatkozások csoportosítása többféleképpen is lehetséges, munkám 

szempontjából az alábbi csoportosítást láttam célszerűnek: 

• molekuladinamikai modellek, 

• az abláció járulékos jelenségeinek leírására szolgáló modellek, 

• az abláció jelenségét vizsgáló modellek, 

• a lézeres mikromegmunkálási folyamatot leíró modellek.  

Igen nagy csoportot képeznek a molekuladinamikai és a lézeres abláció másodlagos 

jelenségeivel foglalkozó modellek, amelyek ugyan nem tartoznak szigorúan munkám 

fókuszába, azonban mindenképpen megemlítendők már csak a publikációk nagy száma 

miatt is. Az első csoportba tartozó modellek az ablációs folyamat lehető legnagyobb 

mélységű leírására törekszenek, ennek érdekében a folyamatokat atomi, molekula, vagy 

molekulaklaszter szinten írják le [7]. Ennek következménye, hogy a vizsgált térfogat mérete 

jellemzően igen kicsi, a megmunkált anyag felső, legfeljebb néhány száz atomi rétegét 

tartalmazza. A modellezés célja itt a legtöbb esetben a plazma összetételének, 

mennyiségének, eloszlásának vizsgálata [8], [9], [11], [12], vagy a kémiai és termikus 

jelenségek arányának meghatározása [10], a megmunkált anyagban lévő polimer láncok 

hosszának hatása [13]. A második csoportba tartozó modellek az abláció járulékos 

jelenségeivel foglalkoznak. Ezek közül kiemelendő az abláció során tapasztalható 

mechanikai jelenségek vizsgálata. A lézeres megmunkálás során az anyagban mechanikai 

feszültség jelenhet meg, első sorban a nagy hőmérséklet gradiens miatt fellépő hőtágulási 

különbségek, és a keletkező gázbuborékok miatt [14], [15]. Ezen jelenségek vizsgálata 

elsősorban azért fontos, mert jelentős hatással vannak a megmunkálás minőségére, hatásuk 

csökkentésével a minőség javítható. Előnyösen is fel lehet azonban használni e jelenségeket: 

ismételt lövések esetén a fellépő mechanikai feszültség akusztikus hullámként jelenik meg a 
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megmunkált anyagban, melynek mérésével a megmunkálás folyamatosan monitorozható, 

így akár szabályozható is [16]. Az abláció járulékos folyamatai között meg kell még említeni 

az ún. Marangoni-jelenséget, ami a folyadékfázisú anyagokban a felületi feszültség lokális 

különbségeinek hatására létrejövő áramlás. A Marangoni-jelenség a lézeres megmunkálás 

során gyakorta tapasztalható, amennyiben a megmunkált anyagnak van folyékony fázisa. A 

lézerimpulzus ugyanis olyan mértékű hőmérsékleti gradienst tud létrehozni, hogy a 

megmunkált térfogatban a felületi feszültség (melynek értéke hőmérsékletfüggő) gradiense a 

folyékony fázis áramlását válthatja ki [17]. 

2.2.1 Ablációs modellek 

Az abláció jelenségét vizsgáló modellek célja az esetek többségében – a 

molekuladinamikai modellekhez hasonlóan szintén – a fizikai háttér feltárása, azonban ezt 

nem a jelenségek részletes leírásával, modellezésével érik el, hanem általános összefüggések 

megadására törekszenek, például a lövésenként eltávolított anyagmennyiség megadására a 

lézer és anyagparaméterek függvényében. Az ilyen összefüggések feltárása természetesen 

rendkívül hasznos és fontos a lézeres megmunkálás gyakorlati szempontjából.  

Az ablációs modellek kutatása több évtizedes múltra tekint vissza, azonban a 

szakirodalmat áttekintve szembetűnik, hogy a területen dolgozó kutatók között sok esetben 

máig nem született egyetértés a különböző modellek hátterét és alkalmazását illetően. Fémek 

megmunkálása esetében az abláció fizikai háttere lényegében tisztázottnak tekinthető, 

polimerek esetében ez nem jelenthető ki, továbbá a kísérleti eredmények sem tisztázottak, 

különböző mérési módszerekkel vizsgálva a lézeres abláció mértékét, különböző eredményre 

juthatunk [5]. 

Benxin és Yung alumínium és réz lézeres ablációját leíró, egyszerű modellt mutat be 

[2]-ben. Megoldásukban csak a termikus jelenségeket, a lézerfény reflexióját és a becsatolódó 

energia elnyelődésének exponenciális jellegét vették figyelembe, és az egyszerű modell 

ellenére a mérésekkel jó egyezést mutató eredményt kaptak. A szerzők felhívják a figyelmet, 

hogy a gyakorlat számára a minél egyszerűbb, kis számítási kapacitást igénylő modellek 

bevezetése célszerű. Modelljük eredményeit ismételt lövések esetére nem vizsgálták.  

Salonitis és munkatársai szintén a gyakorlat felől közelítették meg a fémek lézeres 

megmunkálásának modellezését [3]. Modelljükben csak a termodinamikai jelenségeket 

vették figyelembe, és analitikus összefüggést adtak ismételt lövések esetén az egyes lövések 

által eltávolított anyagmennyiségre. Módszerük segítségével a gyakorlat számára fontos 

összefüggéseket tártak fel, többek között azt, hogy az adott lézerteljesítménnyel elérhető 

maximális furatmélység nem függ az ismétlési frekvenciától. Megemlítik azonban, hogy 

megoldásuk a nagyobb energiatartományokra nem ad jó eredményt, és a modell támpontot 

sem ad ennek okáról. 

Bogaerts és munkatársai [4]-ben réz ablációs modelljének készítéséről, és a segítségével 

elért eredményekről számolnak be. A modellben figyelembe vették a termodinamikai 
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jelenségeket, az olvadást, párolgást, a plazma keletkezését, összetételét, árnyékoló hatását és 

viselkedését a lézerfény hatására. Céljuk e komplex modellel az abláció szakirodalom által 

eddig fel nem derített részleteinek tisztázása volt, sok más egyéb mellett számították az 

olvadt térfogat méretét, a felület hőmérsékletét, a plazma összetételét, hőmérsékletét, 

sűrűségét.  

A polimerablációs modellek közül a legalapvetőbb összefüggés, amely a lézerfény 

exponenciális elnyelődése alapján is levezethető, és melyet a szakirodalomban általános 

érvényűnek tekintenek, a Jellinek és Srinivasan által publikált alábbi képlet [6]: 
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ahol d az ablációs ráta (kráter mélységének növekedése impulzusonként), F az 

impulzusenergia, αeff a mérések alapján számolt effektív abszorpciós együttható (amely nem 

feltétlenül egyezik meg az anyag abszorpciós együtthatójával, attól több nagyságrenddel is 

különbözhet), Fth pedig az ablációs küszöb (fluence threshold), az a besugározottság 

(impulzusenergia/felületegység) érték, amely alatt nem történik anyageltávolítás. Az ablációs 

küszöb a megmunkált anyagra jellemző érték, amely függ a megmunkálási paraméterektől is 

(hullámhossz, sugár profilja, impulzus hossza, stb.). Az (2-1) képlet bizonyos esetekben jó 

illeszkedést mutat a mérési eredményekkel, azonban a gyakorlat számára kevéssé 

használható, mert többek között ismételt lövések esetén nem alkalmazható. 

Az egymást követő lövések során felhalmozódó hő hatását először 1996-ban vizsgálta 

Burns és Cain [19]. A hővezetési egyenletből az alábbi összefüggést vezették le annak 

kiszámítására, hogy adott számú lövés hatására mekkora hőmérséklet (Ts) alakul ki az anyag 

felületén: 
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ahol N az impulzusok száma, fimp az impulzusismétlési frekvencia, F* a hatásos 

besugárzottság (értéke a valós besugárzottság az ablációs küszöb alatt, felette pedig a küszöb 

értékével egyezik meg), κ pedig a hőmérsékletvezetési tényező. A képletet 1999-ben Illy 

validálta [20]. 

Bityurin és munkatársai a [31] publikációban olyan felületi modell készítéséről 

számolnak be, melynek célja a térfogati modell elkerülése volt, mivel utóbbi megvalósítása és 

alkalmazása nehézkesebb. A kitűzött célt egy olyan felületi modellel érték el, amely két 

küszöbbesugárzottságot tartalmaz, az egyik a kötésbontáshoz, a másik pedig az ablációhoz 

szükséges értéket adja meg. Modelljük szerint a folyamatoknak termikus jellegűnek kell 

lenniük, és utalnak arra, hogy ezzel a megközelítéssel az – egyébként mások által is publikált 

– ismételt lövésekre vonatkozó eredmények is magyarázhatóak. 
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Schmidt és munkatársai [25]-ben egy sajátos polimerablációs modell eredményeiről 

számolnak be. Az általuk alkalmazott megoldás egy felületi modell, melynek segítségével a 

megmunkált anyag határfelületének sebessége, a felület hőmérséklete és a lézeres lövés 

hatására kialakuló plazma árnyékoló hatása vizsgálható. Modelljük eredményei szerint a 

poliimid lézeres megmunkálásakor a felület hőmérséklete a 3000 K-t is elérheti. Megadják 

továbbá a plazma árnyékoló hatásának időfüggését az impulzus ideje alatt (l.: 2-2. ábra), 

melyből látható, hogy a lézerimpulzus energiájának csak viszonylag csekély része fordítódik 

az abláció előidézésére.  

 

2-2. ábra: a megmunkálás során kialakuló plazma árnyékoló hatása az idő függvényében, [25] 

Shin és munkatársai 2007-es cikkükben poliimid fólia UV Nd:YVO4 lézerrel történő 

megmunkálásának, és az abláció modellezésének eredményeiről számolnak be [29]. Az 

általuk alkalmazott modell a Srinivasan–Smrtic–Babu szerzőhármas által 1986-ban publikált 

analitikus összefüggés [30], melynek együtthatóit kísérletileg határozták meg. A modell 

szerint lövésenként a kráter mélységének növekedése az alábbi (az eredeti modell excimer 

lézerre vonatkozik): 
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ahol A az „effektív frekvencia” faktor (µm/impulzus), E az aktivációs energia. Mivel a képlet 

első tagja az abláció fotokémiai, a második a fototermikus összetevőjét írja le, a 

paraméterillesztés elvégzése után a modell segítségével a szerzők le tudták vonni azt a 

következtetést, mely szerint a fotokémiai hatás az alacsonyabb besugárzottsági 

tartományban domináns.  

 Yung és munkatársai számos olyan cikk szerzői, amely a poliimid anyag UV lézerrel 

történő megmunkálásával foglalkozik. A [32] cikkükben Upilex® S poliimid fólia 355 nm 

hullámhosszúságú Nd:YAG lézerrel történő megmunkálásának eredményeiről számolnak 

be. A cikkben az abláció fototermikus jellegét igyekeztek bizonyítani, a lövések nyomainak 

mikroszkópos képein olvadás nyomát állapították meg. (Az olvadás ténye egyébként a 

témában publikált más művek tükrében megkérdőjelezhető.) A [33] cikkükben Upilex® S 

típusú fólián, a megmunkálás után visszamaradt anyagon végeztek XPS (röntgen 
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fotoelektron spektroszkópiás) méréseket. A lézeres megmunkálás során a fóliából kiszakadt, 

és a kráter köré visszahullott anyagdarabok vizsgálatával a poliimid abláció során 

bekövetkező bomlásával kapcsolatban megállapították, hogy az elnyelt fotonok egy része a 

C-N és a C-C kötéseket bontja, másik része pedig a poliimid melegítéséhez szükséges 

hőenergiát adja. Amint az elnyelt energia meghaladja a kötések bontásához szükséges 

küszöbértéket vagy az anyag túlhevül, szabad gyököket is tartalmazó anyagdarabkák 

szakadnak ki a tömbből és csóvát képeznek. A folyamathoz fel nem használt többletenergia 

az ablált darabkákkal távozik. 2002-ben megjelent publikációjukban megvizsgálták az 

impulzusismétlési frekvencia (PRF) hatását a poliimid ablációjára 5 és 20 kHz között. 

Eredményeik szerint a PRF növelésével a visszahullott darabkák relatív széntartalma nő, és 

ezzel egyidejűleg a nitrogén és az oxigén tartalom csökken. Ezt a hőakkumuláció okozta 

magasabb kialakuló hőmérséklettel magyarázták. 

Yung és kutatócsoportja munkásságának gyakran idézett része az a képlet [32], mellyel 

megadták az anyag z mélységében t időpontban létrejövő hőmérsékletnövekményt: 
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ahol R a reflexiós tényező, λH a hővezetési tényező, f(z,t) pedig az alábbi: 
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A képlet alapján az egy lövés hatására létrejövő hőmérsékletnövekményt 1355 °C-nak 

számították a felületen 248 nm-es excimer lézer esetén, a képlet azonban nem alkalmas 

ismételt lövések hatásának számítására.  

2.2.2 A lézeres mikromegmunkálás modellezése 

Az ablációs modellekkel szemben a megmunkálás folyamatának modellezése nem a 

fizikai háttér feltárására törekszik, hanem gyakorlati oldalról közelít, célja az adott 

megmunkálási feladathoz tartozó lézerparaméterek megtalálása, vagy a folyamat 

optimalizálása. 

Megmunkálási folyamat modellezésének tipikus példája található a Hardjadinata és 

Doumanidis cikkében [21]. A szerzők Nd:YAG lézer segítségével munkáltak meg fém 

fóliákat, mely folyamatnak elkészítették a termikus modelljét. A modell segítségével 

optimalizálni tudták a megmunkálási folyamatot a hőterhelés okán fellépő termomechanikai 

feszültség minimalizálása érdekében, és így a munkadarabok minősége jelentősen javult. 
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Annak érdekében, hogy a szimulációk gépi kapacitásigénye kezelhető maradjon, modelljük a 

megmunkált anyag geometriájának megváltozását nem írja le, ez azonban a módszer 

gyakorlati jelentőségét nem csökkenti.  

Ganesh és Faghri 1997-ben publikáltak egy sajátos rendkívül komplex módszert, 

melynek segítségével fémek folytonos üzemű lézerrel történő megmunkálását modellezték 

[23], [24]. Megoldásuk érdekessége, és rendkívül nagy erőssége, hogy figyelembe vették a 

termodinamikai jelenségeket, az olvadt fázis áramlását, és az olvadt fázisból történő 

párolgást is. A modellen belül a fázishatárok mozgásának leírását is megadták, ezáltal 

képesek voltak az ablációt folyamatában is vizsgálni. A módszer segítségével a mérési 

eredményekkel igen jó egyezést kaptak, azonban a modell komplexitása miatt a szimulációk 

gépi kapacitásigénye olyan nagy volt, ami a gyakorlati alkalmazhatóságot kizárta.    

Tokarev 2000-ben publikálta a poliimid és polipropilén anyagokba készített nagy 

oldalarányú lézeres furatok készítésére vonatkozó modelljét [26]. A megmunkálás homogén 

nyalábbal rendelkező excimer lézerrel történt, ezért a modell meglehetősen egyszerű, 

azonban a cikk jelentősége nem elhanyagolható, mert az elsők között hívja fel a figyelmet 

arra, hogy az abláció modellezésének segítségével a lézeres mikromegmunkálás 

optimalizálható lenne. Továbbhaladási irányként a Gauss eloszlású nyaláb kezelését, és a 

plazma árnyékoló hatásának figyelembevételét adja meg. 

Setia és May cikke excimer lézerrel poliimid fóliában (Kapton) kialakított, fémezett falú 

furatok (via) megmunkálási paramétereinek optimalizálásával foglalkozik [27]. A szerzők 

rámutatnak arra, hogy a gyakorlatban a helyes lézerparaméterek megtalálása igen nehéz 

feladat, az optimalizálás sok időt vesz igénybe. A modellezés itt „fekete doboz” módszerrel, 

neurális hálózat alkalmazásával történik, tehát a modell csak a folyamat bemenő és kimenő 

paraméterei között teremt kapcsolatot, azonban ez az elért eredmények gyakorlati értékéből 

nem von le: a szerzők az ablációs mélység becslésének 40%-os, az átmérő becslésének 30%-

os, az elkészített furatfémezett furat ellenállásának jelentős csökkentéséről számolnak be. 

Ilie és munkatársai 2005-ben megjelent publikációja szintén a lézeres 

mikromegmunkálás optimalizálásának szükségességére hívja fel a figyelmet [28]. A szerzők 

UV Nd:YAG lézerrel poliimid (Kapton) fóliában alakítottak ki négyzetes mélyedéseket (a 

lézersugár pásztázásával), és céljuk (többek között) a lövések közötti oldalirányú átfedés 

optimális értékének megtalálása volt a mélyedés felületi érdességének minimalizálása 

érdekében. Ablációs modelljük segítségével elfogadható, a gyakorlat számára fontos 

eredményeket kaptak. Megemlítik azonban, hogy „inkubációs effektust” tapasztaltak, 

amelynek leírását modelljük nem tartalmazza, így az a számítások pontosságát csökkenti. A 

szerzők hivatkoznak Burns és Cain már említett cikkére is, továbbá valószínűnek tartják, 

hogy a tapasztalt effektus termikus jelenség lehet. 
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2.3 A szakirodalmi eredmények és a kutatás előzményeinek 
összefoglalása 
A 2.1 fejezetben említett két példa alapján belátható, hogy a munkadarab felépítése 

befolyással van a lézeres megmunkálás minőségére, továbbá a megfelelő lézerparaméterek 

akár egy munkadarabon belül is különbözőek lehetnek. A lézerparaméterek beállítását az 

iparban jelenleg heurisztikusan, próbálgatással végzik. Figyelembe véve a megmunkálást 

befolyásoló, állítható paraméterek számát (lézerforrás pumpáló lézerdiódáinak árama, 

impulzusismétlési frekvencia, pásztázófej eltérítési sebessége, pásztázás párhuzamos 

vonalainak távolsága, pásztázás ismétlésszáma, lézer hullámhossza), a beállítási folyamat 

egyrészt rendkívül időigényes, másrészt szinte teljesen kizárja az optimalizálás lehetőségét, 

mert egy-egy kritikus esetben már az is jó eredménynek számít, ha sikerül megfelelő 

paraméterkombinációt találni.  

Látható tehát, hogy az ipar számára rendkívül hasznos lenne egy olyan eszköz, 

amelynek segítségével adott munkadarab megmunkálásához szükséges lézerparaméterek 

számíthatók. E számítás a lézeres megmunkálási folyamat modellezésének segítségével 

végezhető el. A lézer-anyag kölcsönhatás modellezésére irányuló kutatások áttekintése után 

a 2.2. fejezetben bemutattam munkám szempontjából kiemelendő irodalmi vonatkozásokat. 

A szakirodalom áttekintése alapján megállapítottam, hogy 

• a témában rendkívül nagy a publikációk száma, azonban ezek közül a megmunkálás 

modellezésére irányuló kutatások száma viszonylag alacsony, 

• az ablációs modellekre építve elméletileg lehetséges lenne a megmunkálás folyamatát 

modellezni, azonban e modellek célja a legtöbb esetben az ablációs folyamat leírása, 

vagy másodlagos jelenségek vizsgálata, 

• a folyamat modellezésére irányuló megoldások összetettségük alapján két csoportra 

oszthatóak: 

• Komplex modellek, melyek igyekeznek minden, az ablációban részt vevő fizikai 

jelenséget figyelembe venni, továbbá a geometria változását is kezelik. E 

megoldások nagy pontossággal képesek leírni a megmunkálás folyamatát, 

azonban komplexitásuk miatt a szimulációk futtatásához szükséges számítási 

kapacitás a gyakorlati alkalmazhatóságot lényegében kizárja. 

• Egyszerűsített modellek: jellemzően valamely ablációs modellre építkeznek, és 

egymást követő lövések hatását számítják. Felépítésük egyszerű, ezért a 

szimulációk futtatása nem okoz problémát, azonban ennek eléréséhez jelentős 

elhanyagolásokat alkalmaznak: nem veszik figyelembe a megmunkált anyag 

inhomogenitását, nem számolnak az anyagban akkumulálódott hővel, továbbá az 

abláció hatására megváltozó geometria kezelésének problematikáját valamilyen 

egyszerűsítéssel megkerülik.  

Áttekintve a szakirodalomban tapasztalt hiányosságokat, egy olyan modellezőeszköz 

létrehozását tűztem ki célul, melynek segítségével lehetővé válik az előzményekben 

ismertetett feladat, vagyis az inhomogén felépítésű munkadarabok lézeres megmunkálási 
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paramétereinek tervezése, optimalizálása. A modellező eszközzel szemben támasztott 

fontosabb követelményeket az alábbi pontokban foglaltam össze: 

• az ablációt termikus megközelítésben szükséges kezelni, az ismételt lövések hatására 

kialakuló hőakkumuláció figyelembevétele érdekében, 

• lehetőséget kell adni a munkadarab inhomogén felépítésének kezelésére, 

• meg kell valósítani az anyageltávolítás leírását (a vizsgált geometria a szimuláció 

során változik), azonban erre – okulva a szakirodalmi példákból – a lehető 

legegyszerűbb megoldást kell választani annak érdekében, hogy a szimulációk gépi 

kapacitásigénye a gyakorlati használhatóságot lehetővé tegye.  

2.4 Polimerek lézeres ablációjának modellezése 
A szakirodalmi összefoglalóban célszerűségi okokból nem tettem különbséget a 

megmunkálandó anyagok szerint, mivel azonban a 2.1. fejezetben ismertetett feladat 

tulajdonképpen polimer anyagok megmunkálását jelenti, dolgozatom további részében a 

megmunkálandó anyagokat a polimerekre szűkítem le.   

2.4.1 A feladat összetevői 

A polimerek lézeres megmunkálását segítő eszköz által megoldandó feladat részleteit 

az 2-3. ábra segítségével ismertetem. A megmunkáló „szerszám” irányából indulva először is 

figyelembe kell venni, hogy az alkalmazott lézer nyalábjának intenzitás eloszlása a 

gyakorlatban nem feltétlenül homogén. Az általunk a kísérletekben alkalmazott Nd:YAG 

lézer esetében például az eloszlás Gauss jellegű, azonban a valós profil – első sorban a 

frekvenciaháromszorozás és a lencsehibák miatt – nem pontosan a Gauss eloszlást követi, 

hanem eltorzul, és mellékmaximumok is megjelenhetnek. Mivel hasonló, a nyaláb minőségét 

befolyásoló jelenségek minden lézerberendezésben fellépnek, célszerűnek láttam a valós, 

mért intenzitás eloszlás figyelembevételének lehetőségét a modellezőeszközbe építeni. A 

nyaláb időbeli lefutását illetően viszont egy egyszerűsítést vezettem be: mivel az eszköznek 

nem célja az ablációt folyamatában vizsgálni, az energia becsatolódása pillanatszerűen 

történik. Ez az egyszerűsítés nem visz számottevő hibát a számításokba, mert 

impulzusüzemű lézert feltételezve a lövések között legkevesebb három nagyságrenddel több 

idő telik el, mint az impulzus időbeli szélessége.  

A megmunkált felülethez közeledve a következő jelenség, melynek hatásával számolni 

kell, a fényenergia anyagba történő becsatolódása. A becsatolódás hatásfokát három jelenség 

csökkenti számottevően (a gyakorlatban használt hullámhosszakon a levegő abszorpciója 

elhanyagolható): az anyag felületéről történő reflexió, a lövések során az anyag és a 

lézerforrás közé kerülő plazma abszorpciója és a plazma reflexiója. Ezen jelenségek 

hatásának leírása meglehetősen bonyolult, a probléma önmagában is számos publikáció 

alapját képezi. A készítendő modellező eszköznek azonban egyrészt nem célja a plazma 

árnyékoló hatásának vizsgálata, másrészt egyszerű felépítésével érhető csak el a gyakorlati 

alkalmazhatóság. Az energia becsatolódása ezért a kollégám, Dr. Gordon Péter által 
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bevezetett faktor (Coupling Efficiency Factor, CEF) segítségével veszem figyelembe, tehát az 

anyagba az impulzusenergia CEF-szerese csatolódik be [18]. Mivel a becsatolódás mértéke 

sok paraméter függvénye, továbbá mértéke lövésről lövésre változhat, a 

modellezőeszközben a CEF értéke tetszőlegesen (lövésenként is) változtatható. 

 

2-3. ábra: A polimer alapú hordozó lézeres megmunkálását befolyásoló tényezők 

Az anyagba csatolódott fényenergia exponenciálisan, a Lambert-Beer törvény szerint 

nyelődik el: 

( )zexpF)z(F ⋅−⋅= α  (2-6) 

ahol F a besugárzottság (Fluence, J/m2), α az abszorpciós együttható. α értéke függ a sugárzás 

hullámhosszától, amely a megmunkálás alatt állandó, azonban függ az anyag 

hőmérsékletétől és anyag szerkezetétől is, amelyek viszont a megmunkálás alatt 

folyamatosan változnak. A polimerek gyártói által megadott abszorpciós együtthatók ezért a 

számításokban megfelelő körültekintéssel használhatók, csak a nagyságrendi értéket adják 

meg. Az abszorpciós együttható – lézeres megmunkálás alatt „érvényesülő”, azaz effektív – 

értékét közvetett úton lehet meghatározni, például ablációs az modell kimenetének mérési 

eredményekhez történő hangolásával. 

Az elnyelődött fényenergia nem fordítódik teljes egészében az anyag 

hőmérsékletének növelésére, egy része kémiai kötéseket bont fel. Ennek a jelenségnek a 

figyelembevétele – a becsatolódás mintájára – egy faktoron keresztül történik, amely az 

anyagba csatolódott energia és a melegítésre fordítódott energia aránya (Transform 

Efficiency Factor, TEF). A TEF értéke akkor lenne 1, ha csak fototermikus hatás lenne jelen, 

fotokémiai pedig nem. Hasonlóan a már bemutatott CEF faktorhoz, a TEF értéke is 

tetszőlegesen (lövésenként) változtatható. 

 A megmunkált térfogatban két jelenséget kellett figyelembe venni: a lövések között 

zajló hőterjedési jelenségeket a hő akkumulációjának számításához és az anyag ablációját. A 

hőterjedési jelenségek számításánál fontos kitétel volt, hogy a vizsgált térfogat 
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inhomogenitásait kezelni lehessen (pl. réz rétegek a polimer fóliában). A hőterjedési 

folyamatok modellezésének megvalósítását a következő fejezetben részletesen ismertetem.  

Az abláció megvalósításának szükségessége az egyik legfontosabb indoka volt a saját 

fejlesztésű modellező eszköz elkészítésének, ugyanis ez a vizsgált geometria 

megváltoztatását jelenti a szimulációk futtatása közben. A jelenleg a piacon elérhető, 

univerzális modellező eszközök, mint például a Comsol Multiphysics erre csak közvetetten 

képesek (a következő iteráció segítségével: termikus szimuláció futtatása, eredmény 

exportálása külső programba, új geometria generálása, geometria importálása, termikus 

szimuláció futtatása…), ami nagy számítási hibát visz be, továbbá a megoldás 

erőforrásigénye rendkívül nagy. A megoldást ezért egy saját módszer kidolgozása jelentette, 

melyet a későbbiekben ismertetek.  

Dolgozatomban említettem már az ablációhoz szükséges küszöb fogalmát, azt a 

küszöbértéket, amely az anyageltávolításhoz szükséges. A szakirodalomban ezt a küszöböt a 

besugárzottsághoz kötik (Fth, Threshold Fluence), jelen esetben azonban ez a megközelítés 

több okból sem lett volna célszerű. Egyrészről a küszöbbesugárzottság értelmezése nehézkes 

akkor, ha a lézernyaláb intenzitás eloszlása nem homogén. Másrészről ez a paraméter nem 

veszi figyelembe az anyag megmunkálás során változó állapotát. Harmadrészt, az általunk is 

alkalmazott, illetve ipari alkalmazásokban is gyakori frekvenciatöbbszörözött 

lézerhullámhosszakkal történő polimerabláció esetén a fototermikus hatás jelentős 

túlsúlyban van a fotokémiai hatással szemben. Célszerű volt ezért az abláció 

megindulásának küszöbértékét az anyag hőmérsékletéhez kötni [19], [31]-[33]. Ezzel a 

megközelítéssel az egymást követő lövések során felhalmozódó hő figyelembevétele is 

egyszerűen elvégezhető: az anyagba becsatolódó fényenergia az anyag egyes részeit (ahol a 

kialakuló hőmérséklet nagyobb, mint az ablációs küszöb) eltávolítja, egyes részeit melegíti. A 

következő lövésig hőterjedési jelenségek zajlanak, majd a beérkező új lövés már nagyobb 

hőmérsékletű anyagot talál, mint ami a kiindulási hőmérséklet volt, így bizonyos helyeken 

nagyobb anyagmennyiséget tud eltávolítani.  

2.4.2 A termikus csomóponti módszer elméleti háttere 

A lövések között eltelt időben tehát hőterjedési jelenségek zajlanak a megmunkált 

térfogatban, nevezetesen a lézersugár által bevitt hőenergia az anyagban hővezetéssel terjed, 

illetve egy része a határfelületeken hőleadással és sugárzással távozik. Annak érdekében, 

hogy kiszámoljuk, milyen lesz az anyagban a hőmérséklet eloszlása, a vonatkozó 

differenciálegyenleteket a kezdeti- és peremfeltételek ismeretében meg kell oldani. A 

megoldás módja lehet analitikus, vagy épülhet valamilyen közelítő módszerre is. Jelen 

esetben – hasonlóan sok más mérnöki problémához – a peremfeltételek bonyolultsága miatt 

az analitikus megoldás nem volt lehetséges, közelítő módszert kellett választani. A közelítő 

módszerek közül a FEM (Finite Element Method, véges elemek módszere, amely a parciális 

differenciálegyenletek megoldását olyan módon végzi, hogy azokat közelítő, egyváltozós 

differenciálegyenletté alakítja, majd valamilyen numerikus módszerrel megoldja) és a FDM 
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(Finite Difference Method, véges különbségek módszere, amely az egyenleteket véges 

differencia formulák segítségével oldja meg) jött szóba lehetséges megoldásként. A két 

módszer között lényeges különbség, hogy az FDM implementációja sokkal egyszerűbb a 

FEM-hez képest, és ugyanazon problémát feltételezve a szükséges számítási kapacitás is 

lényegesen kisebb. Az FDM hátrányaként viszont meg kell említeni a kisebb stabilitást 

(elsősorban a választott lépésközre) és a nagyobb numerikus hibát. A gyakorlatban a FEM 

modellek leginkább a mechanikai feladatok megoldásában bizonyultak előnyösebbnek, 

termodinamikai problémákra a szakirodalom alapján az FDM használata javasolt [35].  

Az ajánlást követve, az ablációs modell termodinamikai számításaihoz az FDM-et 

választottam, azon belül pedig – szem előtt tartva az egyszerű implementálhatóságot – a 

Beuken által 1936-ban kidolgozott, ún. termikus csomóponti (vagy más néven cella-) 

módszert valósítottam meg [36]. A módszer alapja, hogy a modellezendő testet véges 

térfogatelemekre (cellákra) bontja fel, és a test termodinamikai viselkedését a cellák 

geometriai középpontjába sűrített  citások és az azok közötti termikus ellenállások 

segítségével írja le. A termikus cellák alakja a legáltalánosabb esetben paralelopipedon, 

azonban ennek implementálása nehézkes, a gyakorlatban ezért a téglatest alak terjedt el, 

melynek szemléltetése látható a 2-4. ábrán. A számítás pontosságát természetesen nagyban 

befolyásolja a felosztás finomsága, nagyobb felbontással (kisebb cellamérettel) a pontosság 

növelhető.  

 

a) 

 

b) 

2-4. ábra: a termikus cella módszer szemléltetése 

A cellák termikus kapacitásának definiálása az alábbi képlet szerint történik: 

VcC ⋅⋅= ρ  (2-7) 

ahol c a cella fajhője, ρ a cella sűrűsége, V pedig a cella térfogata. A cellák – különböző irányú 

– hővezető képességét a cellák középpontja és a cellafalak között helyet foglaló termikus 

ellenállások írják le, melynek értéke a termikus Ohm törvény alapján: 

A

x
R

⋅
=

λ
 (2-8) 
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ahol x a középpont és a fal távolsága, λ a fajlagos hővezetési tényező, A pedig annak a 

felületnek a mérete, melyen a hőáram keresztülfolyik (a legegyszerűbb esetben a cella 

falának felülete).  

 A hőmérséklet időbeli alakulásának számítása a cellák hőmérsékletének t+dt 

időpillanatban vett értékének Taylor sorfejtésén alapul: 

( ) ( ) ...dt
!2

)t(''T
dt

!1

)t('T
tT)dtt(T

2
+++=+  (2-9) 

ahol T(t) a cella hőmérséklete a t időpillanatban. Az első derivált a cella hőmérsékletére 

vonatkozó folytonossági egyenletből származtatható: 

( ) dtQ
C

1
tT

t

0

∫=  (2-10) 

ahol Q a cellába be- illetve kifolyó hőáram nagysága. A (2-9) egyenletből a másodrendűen 

kicsiny tagok elhanyagolásával kapjuk, hogy a hőmérséklet időbeli alakulása: 

dt
C

Q
)t(T)dtt(T +=+  (2-11) 

Az egyenletben szereplő hőáram három jelenségből származhat, pontosabban tevődhet 

össze: a cellák közötti hővezetésből, és a határfelületeken lévő cellák falain kialakuló 

hőátadásból, illetve hősugárzásból. A vezetésből származó tag két szomszédos cella esetén: 

1n,n

1nn
v

R

)t(T)t(T
Q

+

+−
=  (2-12) 

ahol Qv a hővezetésből származó hőáram, Tn és Tn+1 két egymással szomszédos cella 

hőmérséklete, Rn,n+1 pedig a két cella közötti termikus ellenállás. A hőleadásból és a 

hősugárzásból származó tag a Newton-szabály illetve a Stefan-Boltzmann törvény alapján 

számítható: 

)TT(AhQ nkl −⋅⋅=  (2-13) 

illetve 

4

n0s TAQ ⋅⋅⋅= σε  (2-14) 

ahol Ql a hőleadásból származó hőáram, h a hőátadási tényező, Tk az anyagot körülvevő gáz 

hőmérséklete, Qs a sugárzásból származó hőáram, ε az anyag emissziós tényezője, σ0 a 

Stefan-Boltzmann állandó. 

 A (2-11) egyenletet természetesen minden csomópontra fel kell írni, így egy, a 

csomópontok számával megegyező ismeretlennel rendelkező differenciálegyenlet 

rendszerhez jutunk, melynek – a kezdeti feltétel megadása után történő – megoldásával 

számítható a csomópontok hőmérséklete az idő függvényében. 
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2.4.3 A termikus csomóponti módszer kiterjesztése 

A termikus csomóponti módszer egyszerű implementálhatósága miatt nagy 

népszerűségnek örvend, különösen egyszerű a megvalósítása, ha a vizsgált test felosztása 

azonos méretű téglatestekkel megoldható. Az ablációs folyamat modellezéséhez azonban az 

alapmódszert módosítani kellett: egyrészt olyan implementációra volt szükség, amely 

biztosítja a geometria változtatásának lehetőségét (cellákat lehet eltávolítani a szimuláció 

közben), másrészt a térfogat mentén változó sűrűségű rács alkalmazását is lehetővé teszi. Az 

utóbbi feltételre azért volt szükség, mert megmunkált rész – az egy lézerlövés által 

létrehozott kráter – méretei több nagyságrenddel kisebbek, mint a megmunkálás alatt lévő 

munkadarab dimenziói, továbbá a kráter környékén a rendkívül rövid idő alatt, kis 

térfogatba bevitt energia miatt a termikus gradiens nagy. A kráter környékén ezért nagy 

sűrűségű rácsot kell alkalmazni, viszont ugyanezen rácssűrűség alkalmazása az egész 

munkadarabban indokolatlan lenne, és szükségtelenül nagy memória és számítási kapacitást 

igényelne. 

A termikus csomópontok kezelése az alapmódszernél mátrixok segítségével 

egyszerűen megvalósítható: a csomópontok paramétereit a szomszédossági viszonyoknak 

megfelelően mátrixokba lehet foglalni, tehát például egy kji ⋅⋅  részre osztott téglatest alakú 

test termikus csomópontjainak hőmérsékletét egy kji ⋅⋅ méretű mátrixban lehet tárolni. 

Jelen esetben viszont ez az út nem volt járható, mert ezzel a megoldással rendkívül 

körülményessé válik a szomszédsági viszonyok kezelése a cellák szelektív eltávolítása, és a 

változó rácsméret bevezetése esetén. A cellák kezeléséhez ezért az alábbi adatstruktúrát 

vezettem be: 
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(2-15) 

Amint látható, a leíró adatstruktúra egy speciális kétdimenziós mátrix. Az oszlopokban az 

oszlop sorszámával megegyező sorszámú termikus csomópont adatai találhatók. A mátrix 

elemei vektorok, melyek tartalma felülről lefelé haladva: 

• a cella anyagi paraméterei és méretei, 

• a cella szomszédsági viszonyait leíró vektorok (hat sor, a cella hat oldalának 

megfelelően): a szomszédsági vektorok azoknak a celláknak a sorszámait 

tartalmazzák, amelyekkel az adott cella az adott irányban szomszédos, például 

]13952[N x1 =+  jelentése: az 1-es cella az x+ irányban szomszédos a 2, 5, 9 és 

a 13 sorszámú cellákkal, 
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• a cella falainak hőátadási tényezői (hat irányban, kiolvasásuknak akkor van 

jelentősége, ha az adott irányban a cellának nincs szomszédja). 

Az ilyen módon létrehozott leíró adatstruktúra lehetővé teszi egyrészt a változó 

sűrűségű rács alkalmazását, mert a celláknak az egyes irányokban nem csak egy, hanem 

tetszőleges számú szomszédjuk is lehet, másrészt a cellák szelektív eltávolítása is 

megvalósítható: ehhez az eltávolítandó cella oszlopát, és a szomszédsági vektorokban 

szereplő sorszámát kell törölni. 

Szükséges megjegyezni, hogy az adatstruktúra nem tartalmazza explicit módon a 

cellák pozícióját a vizsgált geometrián belül, azonban a cellák mérete és a szomszédok 

sorszáma alapján a pozíciók számíthatók. 

Az adatstruktúra segítségével a termikus cellák hőmérsékletének időfüggését (2-11) 

alapján az alábbi képlettel írtam fel: 
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(2-16) 

ahol Tm(t) az m-edik cella hőmérséklete, Tn(t) jelöli az m-edik cella 
mN szerint kijelölt 

szomszédjainak hőmérsékletét, Rnm az m-edik cella termikus ellenállása az n-edik cella felé, 

Rn az n-edik cella termikus ellenállása az m-edik cella felé, hnm az m-edik cellához tartozó 

hőátadási tényező a különböző irányokban, Tnamb(t) pedig az anyagot körülvevő gáz 

hőmérséklete a különböző irányokban. A képlet lényegében azt fejezi ki, hogy a leíró 

adatstruktúra alapján az m-edik termikus cellához a szomszédsági viszonyok alapján, a 

szomszédok sorra vételével határozható meg az aktuális időpillanatban a cellába folyó 

hőáram nagysága, és ezzel a következő időpillanatban érvényes hőmérséklet. Szomszéd 

hiányában – ezt a képlet második tagjában a 
mN  jelöli – a cella határfelületén hőleadás 

történik. 

 Mivel a celláknak egy irányban több szomszédjuk is lehet, a cellák közötti termikus 

ellenállások számításánál a cellák érintkezési felületét kell figyelembe venni, például ha az 

m-edik és az n-edik cella az x irányban szomszédos, a képletben szereplő termikus ellenállás 

számítása: 
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y és z irányú szomszédosság esetén a számítás e képlettel analóg módon történik. 

 A (2-16) egyenletet alkalmazva az összes termikus csomópontra, a csomópontok 

számával megegyező ismeretlennel rendelkező egyenletrendszerhez jutunk, melynek 

segítségével számítható a hőmérséklet az idő függvényében.  
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2.4.4 A modellező eszköz felépítése 

Az elkészített modellező eszköz felépítését és működését a 2-5. ábra segítségével 

mutatom be. A megmunkálás modellezése a termikus cellák definiálásával kezdődik, a 

megmunkálandó munkadarab geometriája alapján. Mivel a munkadarab inhomogén is lehet, 

a geometria megadása egy egyszerű szöveges file segítségével történik, amely a 

munkadarabot felépítő téglatestek átellenes sarkainak koordinátáit (jelen állapotban csak 

téglatestek definiálhatók), az anyagparamétereiket, és a hőátadási tényezőket (hat irányban) 

tartalmazza. Az egyszerűbb kezelhetőség érdekében az egymást követő sorokban lévő 

adatok „felül tudják írni” az előzőekben szereplő értékeket, tehát egy nagy téglatestben 

definiált kisebb téglatest megadható előbb a nagy, majd a kisebb téglatest megadásával 

(ellenkező sorrendben a nagyobb téglatest teljes mértékben felülírja a kisebbet, így az 

eltűnik). A geometriát leíró file formátuma látható a 2-6. ábrán, a jelölések rendre: xsn_1, 

ysn_1, zsn_1, xsn_2, ysn_2, zsn_2 az n. téglatest átellenes sarkainak koordinátái, cn, ron, lan a 

téglatest termikus paraméterei, a hn-ek pedig a hőátadási tényezőket adják meg a hat 

irányban.  

 

2-5. ábra: a lézeres megmunkálás modellezésének blokkvázlata  

 

2-6. ábra: a vizsgált geometria leírására szolgáló file részlete 
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A termikus cellák definiálásához ebben a lépésben természetesen meg kell adni az 

alapértelmezett felosztást is a három irányban. A következő lépés a felosztás finomítása a 

kívánt helyeken, kézenfekvően a lézeres lövés környezetében, ekkor a cellákat leíró struktúra 

jelentősen kibővül. A felosztás finomítása történhet „manuálisan”, a geometria megadásához 

hasonlóan, a sarkaival megadott téglatest segítségével, a finomító algoritmus a megadott 

téglatesten belül helyet foglaló cellákat nyolc részre osztja fel, ennek példája látható a 2-7. 

ábrán.  

 
 

a) b) 

2-7. ábra: egyszeres lézerlövés szimulációjához készített rács, a): felülnézet, b): oldalnézet 

Ismételt lövések szimulációja esetén viszont a rács sűrítését célszerűnek látszott az 

éppen aktuális termikus gradienshez igazítani, ezért a rács sűrítésének adaptív módszerét is 

megvalósítottam. A módszer működésének lényege, hogy a cellákban elnyelt energiára egy 

küszöb adható meg, és amennyiben a lövés melegítő hatásának számítása során egy cellában 

elnyelt energia ezt a küszöbértéket meghaladja, az algoritmus a cellát nyolc egyenlő részre 

osztja (és az így kapott cellákban ismételten számolja az elnyelt energia nagyságát). A sűrítés 

addig folyik, amíg az elnyelt energia minden cellában a megadott küszöb alá esik. Adaptív 

módszerrel sűrített rács keresztmetszete látható a 2-8. ábrán. 

 

2-8. ábra: adaptív módszerrel generált rács Gauss eloszlású nyaláb esetére 

Az elkészített rács ismeretében a program ezután elkészít egy, a cellák hőmérsékletét 

tároló vektort, amelyhez természetesen szükséges megadni a munkadarab kiindulási 
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hőmérsékletét. A következő lépésekben a termikus szimuláció e vektor segítségével történik, 

azonban megjegyzendő, hogy párhuzamosan szükség van a cellainformációkat tartalmazó 

struktúrára is, mert a hőmérsékleteket tároló vektor semmilyen információt nem tartalmaz a 

cellák helyéről és termikus paramétereiről.  

 Miután a cellák hőmérsékletét tároló vektor elkészült, a következő lépés a lézeres 

lövés „végrehajtása”, szimulációja. Az alábbiakban ennek menetét Gauss elosztást követő 

nyalábra mutatom be, azonban a modellező eszközben lehetőséget biztosítottam valós (mért) 

nyalábprofillal történő szimulációra is. A Gauss eloszlást követő nyaláb által létrehozott 

besugárzottság az alábbi egyenlet segítségével írható fel: 
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Az egyenletben szereplő exponenciális kitevő első tagja adja az eloszlás jellegét, a második 

tag a fény mélységi irányú elnyelődését írja le a Lambert-Beer törvénynek megfelelően. F0 a 

legnagyobb energiasűrűség (a folt középpontjában), σl pedig a szélességi paraméter, amely 

az alábbi egyenlet szerint származtatható a minimális foltátmérő (dmin) ismeretében: 
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ahol f a fókuszáló lencse fókusztávolsága, D a lencsére beeső nyaláb átmérője, M2 pedig 

dimenzió nélküli, a nyaláb minőségét jellemző paraméter, melynek értéke ideális esetben 1, 

amikor csak a TEM00 módus van jelen a nyalábban. A (2-18)-ban szereplő F0 értékét a 

lézerparaméterek nem tartalmazzák, azt az impulzusenergiából (Eimp) lehet számítani az 

alábbi képlet szerint: 
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amelybe már itt érdemes belevenni a 2.4.1-ben ismertetett CEF faktort. F0 értéke ezek alapján: 
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Egy véges ( nml ×× méretű) anyagdarabban, melyet F besugárzottság ér, az exponenciálisan 

elnyelődő energia (E) mennyisége az alábbi képlet szerint számítható:  

( ))nexp1(mlFE ⋅−−⋅⋅⋅= α  (2-22) 

amely alapján egy nml ××  méretű termikus cella hőmérsékletemelkedése – itt vezetve be a 

már ismertetett TEF faktort, az alábbi: 
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Összefoglalva tehát, a lézerparaméterek ismeretében a (2-23) képlet segítségével számítható a 

cellák hőmérsékletemelkedése. A megvalósítást illetően szükséges megemlíteni, hogy a 

modellezőeszközben nem kerül bejárásra az összes termikus cella a melegítés számításakor, 

ugyanis jelentős számítási kapacitást lehetett megtakarítani egy küszöbérték bevezetésével. 

 Miután kiszámításra került a cellák hőmérséklete a lövés lezajlása után, a következő 

lépés azon cellák eltávolítása, melyek hőmérséklete elérte, illetve meghaladta az ablációs 

küszöbhőmérséklet értékét, ez a lépés tulajdonképpen az abláció jelenségének szimulációja. 

Természetesen a cellák eltávolítása után a leíró struktúrát frissíteni kell. A cellák szelektív 

eltávolítása miatt a struktúrát „össze kell tolni”, hiszen egyes oszlopai eltűnnek, emiatt 

módosulnak a cellák sorszámai, tehát a szomszédossági viszonyokat is felül kell írni. Az új 

leíró struktúrának megfelelően frissíteni kell a hőmérsékletvektort is. Ezek után következik a 

termikus szimuláció lefuttatása arra az időszakaszra, amely az ismételt lövések között telik 

el. Ennek elvégzése a már ismertetett eljárás szerint történik: az aktuálisan érvényes 

hőmérsékletvektor és a leíró struktúra alapján a (2-16) képlet szerint felírásra kerül egy, a 

termikus cellák darabszámával megegyező ismeretlennel rendelkező differenciálegyenlet 

rendszer, melyből számítható az új hőmérséklet eloszlás. A modellezőeszközben az 

egyenletrendszer megoldását a Matlab-ba beépített ode*() függvények segítségével végeztem 

el, melyek hatékony, gyors, adaptív időlépést alkalmazó megoldó algoritmusokat 

tartalmaznak (a leggyakrabban használt ode45() és az ode23() függvények explicit Runge-

Kutta módszerre épülnek) [37]. A megvalósítás tekintetében egy érdekesség, hogy az ode*() 

függvények Matlab file-okat fogadnak bemenetként, tehát a modellező eszköz a (2-16) képlet 

alapján egy Matlab kódot ír meg, és ennek segítségével történik az egyenletrendszer 

megoldása. Egy 49 termikus csomópontot tartalmazó elrendezéshez tartozó kód részlete 

látható a 2-9. ábrán. 

 

2-9. ábra: a termikus szimuláció során megoldandó egyenletrendszer formátuma 

A termikus szimuláció lefuttatása után lehetőség van visszatérni egy újabb impulzus 

hatásának számításához, ez az ismételt lövések hatásának szimulációját jelenti.  

A modellezőeszköznek két kimenete van: a lövések hatására kialakult felületi profil és 

a cellák hőmérséklete (utóbbinak gyakorlati jelentősége önmagában nincs). A kimenetekkel 

kapcsolatban megjegyzendő, hogy előállításukhoz külön algoritmust kellett létrehozni: a 
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leíró struktúra ugyanis explicit módon nem tartalmazza a cellák pozícióit, csak azt az 

információt, hogy melyik cella mely cellákkal szomszédos. Ez a tulajdonság azonban csak a 

felületi profil és a cellák hőmérsékletének kirajzolásakor hátrányos. 

2.5 Szimulációs eredmények 
Jelen fejezetben bemutatom a modellező eszközzel eddig elért eredményeket, kezdve 

az eszköz verifikálásával. 

2.5.1 A modell verifikációja 

Mivel a lézeres megmunkáláshoz kapcsolódó mérések (minta hőmérsékletének mérése, 

hőmérséklet eloszlásának mérése, felületi profil mérése, tömegveszteségi mérések) 

meglehetősen nagy hibával terheltek, a verifikálást a modellezőeszköz kimenetének a 

hővezetési egyenlet analitikus megoldásával való összevetésével végeztem el. A hővezetési 

egyenlet háromdimenziós alakja: 
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Az egyenlet analitikus megoldása egy nml ⋅⋅  méretű téglatest, és Dirichlet-típusú 

peremfeltételek esetén az alábbi [38]: 
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ahol A értéke a kezdeti feltételek segítségével határozható meg. Az összevetést egy 6x4x3 

mm méretű téglatest (λ=0,3 W.m-1.K-1, ρ=1900 kg.m-3, c=1370 J.kg-1.K-1) 50 °C-ról történő 

lehűtésének (a határfeltétel minden lapon 0 °C, a hűlés ideje 10 s) példáján végeztem el, a 

(2-25) egyenletben szereplő p, q, r értékeket 36-ig növeltem. Az összevetést a téglatest 

leghosszabb középtengelyének mentén, a t=10 s időpontban lévő hőmérsékletek 

összehasonlításával végeztem el, ennek eredménye látható a 2-10. ábrán. 

Az összevetés alapján kiderült, hogy az általam készített eszköz pontossága 

megfelelő, egy-egy irányban már 10 termikus cella felvételével 3 %-nál kisebb volt a számítás 

hibája az analitikus megoldáshoz képest, amely a felosztás sűrítésével meredeken csökkent 

tovább. 
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2-10. ábra: az általam készített termikus cella módszer és a hővezetési egyenlet analitikus 
megoldásának összehasonlítása egy téglatest lehűlésének példáján   

2.5.2 A szimulációk gépi kapacitás igénye1 

A módszer 20000 cella felvétele esetén még stabilan működött, a termikus szimulációk 

futtatása (egy-egy lézeres lövés után) a másodperces nagyságrendben maradt, köszönhetően 

a hatékony ode*() megoldó függvényeknek. Mivel a megoldó függvények adaptív időlépést 

alkalmaznak, az időlépés megválasztása nem merült fel kérdésként. Az időlépés a 

legnagyobb termikus gradiens fellépésekor (közvetlenül a lövés után) jellemzően a 0,1 ns-os 

nagyságrendben volt, természetesen ez a termikus gradiens csökkenésével jelentősen nő. A 

szimulációk gépi kapacitás igényével kapcsolatban meg kell említeni viszont, hogy növekvő 

cellaszám esetén a leíró struktúra kezelése jelentősen lelassult, ami a Matlab környezet 

alacsony sebességű memóriakezelésének tudható be. Több ezres cellaszám esetén egy-egy, a 

struktúrán elvégzett művelet a perc nagyságrendjébe esik, a modellező eszköz tehát akkor 

lesz a gyakorlatban is megfelelően használható, ha megtörténik átírása egy hatékonyabb 

(például C) programozási nyelven. 

2.5.3 A lézeres abláció modellezése 

Az alábbiakban bemutatom a modellezőeszköz kimenetének valós mérési 

eredményekkel való összevetését. A kísérletekben különböző polimer fóliákat munkáltam 

meg a tanszékünkön található Coherent AVIA 355-4500 típusú, frekvenciaháromszorozott, 

355 nm hullámhosszúságú Nd:YAG szilárdtest lézer segítségével. A lézerforrás két 

fordítótükörrel, egy pásztázó nyalábeltérítő rendszerrel (Raylase Razorscan) és egy F-theta 

fókuszáló objektívvel van kiegészítve, a minta rögzítése pedig egy XY asztalon történik. Ez 

az elrendezés maximálisan támogatja a paraméterek széleskörű változtathatóságát, ezzel a 

kutatási és prototípus-készítési feladatokat. A rendszer főbb jellemzőit az 1. táblázatban 

foglaltam össze. 

                                                
1 Számítógépes platform: Intel® Core™ 2 Duo 2 GHz, 2 GB RAM 
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2-11. ábra: 50 µm vastag Kapton® HN típusú poliimid fóliába készített lézeres furat 

keresztmetszeti képe, jól látható a nyaláb torzulása miatt kialakuló járulékos mélyedés 

1. táblázat: A BME-ETT Coherent AVIA 355-4500 típusú lézer paraméterei 

Paraméter Érték Megjegyzés 

Névleges átlagteljesítmény 4,5 W  PRF=25 kHz, 100% diódaáram 

Jegyzőkönyvbeli maximális impulzusenergia 329 µJ PRF=10 kHz, 100% diódaáram 

Impulzushossz 20-35 ns  25 kHz, 100% - 60 kHz, 70% diódaáram 

Impulzus-energia stabilitás <5% rms PRF=30 kHz-ig 

Nyaláb kerekség 97,5%  a diódaáram 85%-ánál 

M2 – a Gauss-nyaláb módustisztasága <1,3 (TEM00 módus esetén M2=1 lenne) 

Divergencia <0,3 mrad a teljes szög 

Pásztázó fej maximális eltérítési sebessége 2,0 m/s - 

Pásztázó fej beállási pontossága 10,0 µm - 

Pásztázó fej által lefedett maximális terület 63 x 63 mm2 - 

Fókusztávolság (f) 100 mm - 

Minimális fókuszfolt átmérő tapasztalati értéke (dmin) ~25,0 µm - 

XY-asztal maximális eltérítési sebessége 0,1 m/s - 

XY-asztal beállási pontossága <1,0 µm - 

XY-asztal által lefedett maximális terület 30 x 30 cm2 - 

 

Látható, hogy sajnálatos módon a lézerforrás M2 értéke a gyári dokumentáció szerint is 

nagyobb az ideális 1-es értéknél, vagyis a lézernyaláb nem tökéletesen Gauss eloszlású. A 

torzulás mértéke a 2-11. ábrán figyelhető meg, amelyen egy 50 µm vastag Kapton® HN 

típusú poliimid fóliába készített lézeres furat keresztmetszeti csiszolata látható.  

A keresztmetszeti kép jól láthatóvá teszi az első mellékmaximum hatására kialakult 

mélyedést a fóliában. Mivel a nyaláb torzulása ilyen jelentős, a modellezőeszközben 

lehetőséget biztosítottam a valós nyaláb figyelembevételére is, és a szimulációkat a mért 

besugárzottság eloszlásnak megfelelően futtattam le. A lézer sugarának profilját egy 

Thorlabs FDS010 típusú fotodióda és egy 0,5 µm átmérőjű Thorlabs PS5 típusú tűlyuk 

segítségével végeztem el. A fotodiódával a fókuszálatlan nyalábot pásztáztam végig, 250 

µm-enként véve mintát, és a dióda záróirányú áramát mérve felvettem a nyaláb profilját. Az 

így kapott eredményt impulzusenergia-profillá az impulzusenergia ismeretében számítottam 

át, amely az impulzusismétlési frekvenciából és a teljesítményből számítható, utóbbit egy 
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Synrad PowerWizard PW-250 típusú lézerteljesítmény mérő segítségével mértem. A 18 µJ 

impulzusenergiához tartozó mérési eredmény látható a 2-12. ábrán.  

A nyaláb torzulásának mértéke erős függést mutatott az impulzusenergia értékétől, 

kisebb energiák (10 µJ alatt) esetén a torzulás lényegében elhanyagolható volt, viszont ilyen 

kis energiák alkalmazása – a megmunkálás sebességének csökkenése miatt – a poliimidek 

gyakorlati megmunkálásában nem jellemző. 

A megmunkált anyagra vonatkozóan a szimulációkban a 2. táblázatban látható 

paramétereket alkalmaztam (megfelelve a kísérletekben használt Du Pont Inc. által gyártott 

Kapton® HN poliimid fólia paramétereinek, Gordon Péter kollégám vonatkozó 

eredményeinek [18], és a környezeti hőmérsékletnek). 

 

 

2-12. ábra: 18 µJ impulzusenergiához tartozó nyalábprofil 

2. táblázat: a Kapton® HN poliimid fólia paraméterei 

Paraméter Érték 

Fólia hőmérséklete 25 °C 

Hővezetési tényező 0,15 W.m-1.K-1 

Fajhő 1130 J.kg-1.K-1 

Sűrűség 1420 kg.m-3 

Küszöbhőmérséklet 535 °C 

Effektív abszorpciós tényező 1,3 µm-1 

Hőátadási tényező2 20 W.m-2.K-1 

CEF*TEF 0,15 

 

Az első egyszerű szimulációs példán a modellező eszköz működését és kimenetének 

formátumát kívánom bemutatni. Ebben a példában egyetlen 10 µJ impulzusenergiájú lövés 

hatását vizsgáltam, mivel a nyaláb torzulása ilyen energiánál nem jelentős, Gauss eloszlású 

                                                
2 A hőátadási tényező értékére a szakirodalom 10-35 W.m-2.K-1 értéket ad meg. A speciális körülmények miatt azonban 
ebben a tartományban nem tapasztaltam a hőátadási tényező befolyását a szimulációs eredményekre, ezért minden esetben a 
20 W.m-2.K-1 értéket alkalmaztam 
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profillal számoltam. A lövés környezetében a rácsot több lépcsőben sűrítettem, így a 

legnagyobb termikus gradiensek helyén a termikus cellák mérete 62,5 x 62,5 x 31,25 nm-re 

adódott (l.: 2-7. ábra). A cellák hőmérsékletének eloszlása látható a 2-13. a) ábrán, 

közvetlenül a lövés után. Az ábra középpontján jól megfigyelhető a kialakult gaussi kráter. 

Mivel az ábrán a cellák hőmérsékletét ábrázoltam, a rajz tulajdonképpen „áttetsző”: a kráter 

fala mögött láthatóvá válnak a mélyebben lévő, kisebb hőmérsékletű csomópontok is. A 2-13. 

b) ábra ugyanezen termikus csomópontok hőmérsékletét mutatja 10 ms-mal a lövés lezajlása 

után, a hő jól láthatóan szétterjedt az anyagban, a kráter közvetlen környezete lehűlt.   

 

a) 

 

b) 

2-13. ábra: a termikus cellák hőmérséklete a): közvetlenül a 10 µJ energiájú lövés után, b): 10 ms-
mal a lövés után 

A következő példán szintén az egyes lövés szimulációját, és annak a mérési 

eredménnyel való összevetését mutatom be. Az impulzusenergia ebben az esetben 18 µJ volt, 

a szimuláció során a már ismertetett módszerrel lemért intenzitás eloszlással számoltam. Az 

összehasonítási alapot a 18 µJ energiájú lövés lenyomatának atomerő mikroszkóppal (Veeco 

Innova, kontakt mód) történt mérése szolgáltatta, amelynek eredménye a 2-14. a) ábrán 

látható. E megoldás előnye, hogy az atomerő mikroszkópos letapogatással a felület összes 

pontjának tényleges magassága mérhető, így a pontos összehasonlítás kivitelezhető. A mért 

és a szimulált felületi profilt, pontosabban a kráter középpontján átmenő metszeteket a 2-14. 



 

31 
 

b) ábrán látható módon hasonlítottam össze. Elmondható, hogy a mért és a szimulált 

eredmény jól illeszkedik egymásra, bár a modellező eszköz az ablált anyagmennyiséget 

alábecsüli. Ennek lehetséges okait Gordon Péter kollégám vonatkozó munkájában [18] 

kifejtette, erre én munkámban nem térek ki. 

A harmadik példán a modellező eszköz ismételt lövések szimulációjára való 

alkalmasságát és az adaptív rácssűrítés menetét kívánom bemutatni. Ebben az esetben a 

valósággal történő összehasonlítás alapját a megmunkált poliimid fóliáról készült 

keresztcsiszolatok adták.  

 

a) 

 

b) 

2-14. ábra: 18 µJ energiájú lövés a): nyoma Kapton® HN poliimid fóliában, AFM mérés, b): a mérési 
eredmény és a számított profil összehasonlítása 

A keresztcsiszolatok készítésekor azonban nem áll rendelkezésre olyan referencia, amely 

segítségével eldönthető lenne, hogy a kráter középpontján átmenő síkot látjuk-e. Olyan 

poliimid fóliával történt ezért a csiszolat készítése, melyen négy, 10x10-es mátrixban, 

egymástól 150 µm távolságban helyezkedtek el az azonos lövésszámmal készült furatok. Ezt 

a mintát kis szögben elcsiszolva, majd megkeresve a kráterek közül a legmélyebbet, 

megtalálható a kráter középpontján átmenő sík. Ismételt lövések vizsgálatánál természetesen 
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az impulzusismétlési frekvencia is szerepet játszik, hiszen ez határozza meg, milyen 

mértékben hűl vissza a megmunkált anyag két lövés között. Jelen példában az ismétlési 

frekvenciát 30 kHz-re választottam, tehát két lövés között ~33,33 µs idő telt el. Az 

impulzusenergia ebben az esetben 22 µJ volt, ilyen energia mellett a nyaláb torzulása már 

számottevő. A keresztcsiszolatok és a szimulációs eredmények összevetése a 2-15. ábrán 

látható, a profilokat 5, 10, 15 és 20 lövés után hasonlítottam össze. A keresztcsiszolati 

eredményekre függőleges irányban is elhelyeztem a méretvonalat, hogy kizárjam az arányok 

torzítását.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

2-15. ábra: 25 µm vastag Kapton® HN típusú poliimid fólia keresztcsiszolati képe és a számított 
profil a): 5, b): 10, c): 15 és d): 20 lövés után 

Az illesztési eredmények kvalitatív kiértékelése alapján elmondható, hogy a valóságos és 

szimulált profilok jellegre jó egyezést mutatnak, és a vakfuratok mélységét minden esetben 3 

µm-nél kisebb hibával sikerült megbecsülni. A modellező eszköz megvalósítása 

szempontjából azonban fontosabb, hogy köszönhetően az egyszerű matematikai háttérnek és 

az adaptív rács alkalmazásának, a fólia lyukasztására vonatkozó szimulációk futtatásának 

időigénye a perces nagyságrendben maradt. Figyelembe véve a vizsgált térfogat méretét 

(60x60x50 µm) és a rács legfinomabb osztását (46,875x46,875x39,0625 nm a kráter közelében) 

egyenletes rácssűrűség alkalmazása esetén 109-es nagyságrendű termikus cellára lett volna 

szükség, az adaptív rács alkalmazásával viszont a cellák száma a 104 számot nem lépte át, 

ami tetemes különbséget jelent a szükséges gépi kapacitás tekintetében.  
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2.6 Összefoglalás, új eredmények 
 

1. tézis: Modellező eszközt hoztam létre, melynek segítségével polimerek lézeres 

megmunkálása szimulálható. A modellben az abláció jelensége termikus megközelítésben 

szerepel, ezáltal az eszköz alkalmas a megmunkált anyagban akkumulálódott hő 

figyelembevételére. Az ablációban részt vevő járulékos jelenségek hatása szabályozható 

faktorok segítségével kerül számításra, továbbá inhomogén termikus tulajdonsággal 

rendelkező struktúrák is vizsgálhatók. 

Az eszköz a lézerfény anyagba való becsatolódását – az energia hővé alakulását, a 

plazma árnyékoló hatását és a felületről történő reflexiót – a hatékony működés érdekében 

változtatható faktorok segítségével veszi figyelembe, továbbá lehetőséget biztosít a lézer 

valós intenzitás-eloszlásának figyelembevételére. A lövések között zajló hőterjedési 

jelenségek modellezését a (Beuken-féle) termikus csomópontok elvére alapoztam. 

Bevezettem egy speciális leíró struktúrát, amely kezeli a vizsgált tartomány termikus 

csomópontjai közötti kapcsolatokat, és amelyből a termikus szimulációhoz szükséges 

egyenletrendszer automatikusan generálható. A módszert adaptív rácsfinomítási rutinnal 

egészítettem ki, amely az elnyelt energia mennyisége alapján határozza meg a geometria 

egyes részein a rács sűrűségét. Az eszközt Matlab környezetben valósítottam meg, ahol a 

termikus szimulációk futtatásához a beépített Runge-Kutta megoldó függvényeket 

használtam. Az eszköz eredményeit 355 nm hullámhosszú, impulzus üzemmódú UV 

Nd:YAG lézerrel megmunkált Kapton® HN poliimid mintákon végzett AFM és 

keresztcsiszolati mérésekkel vetettem össze, és megállapítottam, hogy ismételt lövések 

esetén a furat mélysége 3 µm-nél kisebb hibával számítható, ugyanakkor az adaptív 

rácsfinomításnak köszönhetően adott pontossághoz tartozó szükséges cellaszám 

nagyságrendekkel redukálható. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [L1], [L2], [L5], [R1], [R2], [R3], [R4] 

Az eredmények hasznosulása, a kutatás további irányai 

 A fentiekben ismertetett módszer – a célkitűzésnek megfelelően – alapját képezheti 

egy olyan modellező eszköznek, amellyel a polimer alapú áramköri hordozók lézeres 

megmunkálása szimulálható. A szimuláció segítségével az egyes gyártmányok 

megmunkálásához szükséges megmunkálási paraméterek – sok esetben rendkívül 

időigényes – heurisztikus keresése kiváltható, és ez által a lézerberendezés kihasználtsága 

javítható. A szimuláció lehetőséget adhat a paraméterek optimalizálására is, ezen keresztül 

pedig a gyártmány minőségének javítására.  

 A kutatás folytatásában a modellező eszköz gépi kapacitásigényének csökkentését 

tartom a legfontosabb iránynak, a minél jobb gyakorlati használhatóság érdekében. Ennek 

lehetőségeit a 2.5.2. fejezetben ismertettem.  
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3. Forrasztott kötések mechanikai modellezése 
Napjainkban az elektronikus áramkörök összeszerelésekor az alkatrészek mechanikai 

rögzítésére, egyben villamos bekötésére legelterjedtebben alkalmazott megoldás a 

lágyforrasztás. A forrasztott kötést az összekötendő fémeknél (lényegesen) alacsonyabb 

olvadásponttal rendelkező anyag (forraszanyag, vagy forrasz) hozza létre. A forrasztott 

(adhéziós-diffúziós) kötés a forrasztás felmelegítési ciklusában alakul ki: a forraszanyag 

megömlik, nedvesíti az összekötendő részek felületét, majd lehűléskor megdermed, és 

mechanikailag szilárddá válik. A jó nedvesítéshez a felületeknek tisztának, oxidmentesnek 

kell lenniük, ezért a forrasztás során ún. folyasztószert alkalmazunk, amely a kötés létrejötte 

előtt megtisztítja a forrasztandó felületeket. A megfelelő minőségű forrasztott kötés 

mechanikailag szilárd és nagy elektromos vezetőképességgel rendelkezik.  

A forrasztott kötések mechanikai vizsgálatának szerepe – a kutatás motivációja 

Amint a fejezet elején említettem, a forrasztott kötések az alkatrészek villamos bekötése 

mellett azok mechanikai rögzítéséért is felelősek, ezáltal mechanikai igénybevételnek vannak 

kitéve. A mechanikai igénybevétel többféle forrásból származhat, ezek közül a 

legfontosabbak az alábbiak: 

• az áramkör gyártása során a szerelőlemez és az alkatrészek kezeléséből származó 

behatások (nagy elterjedtsége miatt munkámban csak az FR-4 típusú hordozókkal 

foglalkoztam, ezért a későbbiekben a hordozó elnevezés alatt mindig ezt a típust 

értem), 

• az áramkör működése során az alkatrészek és a szerelőlemezek hőtágulásának 

illesztetlenségéből, és a hőmérséklet ingadozásából származó (termo-mechanikai) 

feszültség, 

• készülékkezelésből származó behatások, például ha a szerelőlemez kezelőszervet 

(nyomógomb, kapcsoló, csatlakozó, stb.) tartalmaz, 

• az áramkör rázásából, rázkódásából származó feszültségek, első sorban 

járműelektronikák esetében: a tehetetlenségi erő miatt az alkatrészek, azok közül is a 

nagy tömeggel rendelkezőek mechanikai feszültséget hoznak létre saját kötéseikben, 

•  az áramkör ütéséből származó feszültségek, első sorban hordozható készülékek 

esetében (szintén az alkatrészekre ható tehetetlenségi erő miatt). 

A forrasztott kötésekben kialakuló mechanikai feszültség a kötés deformációját váltja ki. 

Kisebb, ismétlődő feszültségek esetén ez a kötés fáradásos töréséhez vezethet, nagy 

feszültség esetén – ez leginkább a gyártás során, vagy több feszültségforrás egyidejű 

megjelenése esetén fordul elő – a kötés azonnali törését is kiválthatja. Az utóbbi esethez 

kapcsolódóan meg kell még említeni a belső mechanikai feszültséget is, amely számottevő 

mértékben alakulhat ki a forrasztási műveletet követő, szobahőmérsékletre való visszahűtés 

során az elektronikai termékekben, különösen akkor, ha a visszahűtés túlságosan gyors. A 

belső feszültség additívan járul a külső behatásokból származó feszültségekhez, azok hatását 

jelentősen meg tudja növelni. Az így kialakult beépített feszültség a forraszanyagok 
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szobahőmérsékleten is jelentős tartósfolyásának (l. később) köszönhetően órás nagyságrendű 

idő alatt relaxálódik, azonban a gyártási folyamatnál számolni kell a megjelenésével. 

 Az alkatrészek méretének és a kivezetők raszterosztásának folyamatosan tapasztalt 

csökkenésével a kötésekben ébredő feszültség növekszik, ezért a miniatűrizáció 

fokozódásával a forrasztott kötések töréséből származó meghibásodások számának 

emelkedése figyelhető meg. A vonatkozó szakirodalom szerint napjainkban az elektronikus 

készülékek meghibásodása az esetek nagyobb hányadában a kötések törésére vezethető 

vissza.  

 A fentebb felsorolt okok miatt a forrasztott kötések mechanikai vizsgálata fontos 

szerepet játszik az elektronikus áramkörök megbízhatóságának növelésében és a 

gyártástervezésben, a miniatűrizáció növekedésével pedig fontossága egyre növekszik.  

3.1 Fogalmi összefoglaló 
A forrasztott kötésekben fellépő feszültségek matematikai leírása a deformálható testek 

mechanikájával lehetséges [40]. A számítások menete arra a tapasztalatra épül, hogy 

amennyiben egy deformálható testre külső erő (erőrendszer hat), a test belsejében feszültség 

(σ) jön létre, és ez a test alakváltozásához, deformációjához (ε) vezet. Rugalmas anyagok 

esetén a feszültség és a deformáció közötti kapcsolatot a Hooke-törvény adja meg: 

εσ ⋅= E  (3-1) 

ahol E a rugalmassági tényező, vagy Young-modulus. A húzott (nyomott) test azonban nem 

csak a húzóirányban, hanem keresztirányban is változtatja méretét. A keresztirányú 

méretváltozás mértéke anyagfüggő állandó, melyet a Poisson-számmal (ν) szokás jellemezni: 

ε

ε
ν k=  (3-2) 

A valós testekben kialakuló feszültség normálirányú és tangenciális komponensekre 

bontható, tehát a feszültség tenzormennyiség. Mivel a feszültség és a deformáció közötti 

kapcsolatra a szuperpozíció elve érvényes, a deformáció a feszültséghez hasonló 

tenzormennyiség. A feszültség- és deformációtenzor közötti kapcsolatot a (szimmetrikus) 

tenzorok sorvektorba történő átírásával a legkézenfekvőbb megadni: 
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ahol az x, y, z-vel indexelt tagok a normálirányú, az xy, yz, xz-vel indexelt tagok pedig a 

tangenciális komponensek. A fenti vektorokkal a feszültség és a deformáció közötti 

összefüggés: 

εσ ⋅= D  (3-4) 

ahol D a rugalmassági tenzor, amely izotrópikus tulajdonságú anyag esetén az alábbi alakot 

ölti: 
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(3-5) 

Ortotróp viselkedésű anyag (az anyag tulajdonságai három, egymásra merőleges irány 

mentén eltérőek) rugalmassági tenzorát az alábbi formában szokás megadni: 
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ahol G a nyírási rugalmassági modulus. 

A rugalmas alakváltozás mellett a szilárd testek rugalmatlan alakváltozást is 

szenvedhetnek. A rugalmatlan alakváltozást időfüggetlen és időfüggő tagra szokás 

szétválasztani, továbbá mértéke a feszültség mellett tipikusan a hőmérsékletnek és a dε/dt 

deformációsebességnek is függvénye. A 3-1. ábrán vázolt diagram az időfüggetlen 

alakváltozást két egyenlet segítségével írja le. A rugalmas alakváltozási szakaszra továbbra is 

a Hooke-törvény érvényes. A képlékeny szakasz kezdetén a folyáshatártól (σ0) az 

alakváltozás a Ramgood-Osgood egyenlet segítségével írható le [41]: 

n
E εσ ⋅=  (3-7) 

ahol n a deformációs keményedési kitevő. 
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3-1. ábra: a képlékeny alakváltozás egyszerű, forraszanyagok esetén használatos modellje [41] 

A rugalmatlan alakváltozás időfüggő összetevője az ún. tartósfolyás (folyási vagy 

csúszási alakváltozás) mértéke erősen hőmérsékletfüggő, fémeknél az olvadáspont (K 

fokban) felénél nagyobb hőmérsékleten szokás csak figyelembe venni, ennél kisebb 

hőmérsékleteken hatása elhanyagolható. A tartósfolyás jellege állandó hőmérséklet és 

állandó mechanikai feszültség mellett vizsgálható legegyszerűbben, a fémekre jellemző 

deformáció-idő grafikon a 3-2. ábrán látható. A folyási alakváltozás időbeli változása három 

szakaszra bontható. Az első szakaszban az alakváltozás sebessége eleinte csökken, melyet a 

deformációs keményedés munkája okoz. A második szakasz az ún. állandósult csúszás, 

melynél a csúszás sebessége közel állandó marad. A harmadik szakaszban a diszlokációk 

felhalmozódása a deformáció felgyorsulását okozza, amely végül a töréshez vezet.  

 

3-2. ábra: folyási alakváltozás az idő függvényében [41] 

A jelenség modellezésére három módszer használatos, melyek mindegyike az állandósult 

szakaszt írja le [41]. Az Arrhenius típusú leírás a relatíve kis feszültségek esetén használatos: 










⋅
−⋅⋅=

TR

Q
expA
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0 σ
ε  (3-8) 

ahol A0 és n anyagfüggő állandók, Q az aktivációs energia, R az egyetemes gázállandó, T 

pedig a hőmérséklet. Közepes mechanikai feszültségek mellett a sinh modellt használják: 
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ahol α szintén anyagfüggő állandó. Nagy feszültségek esetén pedig az alábbi egyenlet 

segítségével írható le a folyamat: 
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ahol A1, A2, n1 és n2 anyagfüggő állandók. 

Az előzőekben ismertetett igénybevételek mellet a gyakorlatban a forrasztott kötések 

ismételt terheléseknek is ki vannak téve, mely lehet többek között rázás, vagy az áramkör ki-

bekapcsolásából származó termomechanikai feszültség. Az ismételt mechanikai terhelés a 

fém törését – több ciklus után – akkor is kiválthatja, ha mértéke jelentősen a folyáshatár alatt 

van, ezt fáradásos törésnek nevezzük. A forraszanyagok esetében a fáradás a nullától 

különböző minden feszültség esetén fellép (szerkezeti acélokra ez nem igaz). A fáradás 

jelenségének leírására számos megoldás található a szakirodalomban, ezek közül a 

legelterjedtebb a Coffin-Manson modell [41]:  

2C

1f CN Ψ⋅=  (3-11) 

ahol Nf a fáradásos törés előidézéséhez szükséges terhelési ciklusok száma, C1 és C2 

modellparaméterek, Ψ pedig a fáradás előidézéséhez szükséges igénybevételre jellemző 

mennyiség, mely lehet: 

• rugalmatlan deformáció mértéke (εmax- εmin) ciklusonként, 

• teljes deformáció mértéke ciklusonként, 

• kúszási deformáció mértéke ciklusonként, 

• az anyagon végzett teljes munkavégzés ciklusonként, 

• az anyag rugalmatlan deformációjára fordított munkavégzés ciklusonként. 

3.2 Irodalmi áttekintés 
Jelen fejezetben a forrasztott kötések mechanikai vizsgálatainak lehetőségeit 

ismertetem, három fő csoportra osztva, úgymint: tömbi anyagok minősítése, kötések 

minősítése, majd a mechanikai modellezés szerepe az ilyen típusú vizsgálatokban. A fejezet 

végén kitérek a kompozit anyagból készült szerelőlemezek mechanikai viselkedésének 

vizsgálataira is. 

3.2.1 A forraszanyagok mechanikai minősítése 

A forraszfémek minősítésére két eljárást használnak elterjedten, az egyik a 

szakítószilárdság mérése, a másik a nyírási szilárdság mérésére alkalmas. 

A forraszfém szakítószilárdságának mérése a 3-3. ábrán látható próbatest szakítópadon 

történő, tengelyirányú elszakításával lehetséges.  
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3-3. ábra: tömbi forraszanyag szakítószilárdságának méréséhez használatos próbatest [42] 

A vonatkozó tankönyvekben gyakran látható, a szerkezeti acélokra érvényes 

szakítódiagramokkal szemben a lágyforraszok szakítódiagramjai a 3-1. ábrán látott jelleget 

mutatják azzal a kitétellel, hogy a lineáris képlékeny szakasz meredeksége negatív. A 

leggyakrabban alkalmazott lágyforraszok esetében a szakítószilárdság értéke a 70-120 MPa-

os tartományban mozog [43].  

A szerkezeti fémek esetében jól bevált szakítószilárdság vizsgálat a forraszfémet 

pontosan minősíti ugyan, az adott anyaggal elkészített kötést azonban nem: mivel a 

forrasztott kötés adhéziós-diffúziós jellegű, mechanikai viselkedéséhez nagyban 

hozzájárulnak a határfelületeken kialakuló intermetallikus rétegek. A kötések mechanikai 

viselkedésének vizsgálatához ezért sokkal alkalmasabb a 3-4. ábrán látható elrendezés, 

melynek lényege, hogy a próbatest a forrasztandó fém két darabjának forrasztásával kerül 

kialakításra.  

 

3-4. ábra: forrasztott kötés szakítószilárdságának mérésére alkalmas próbatest [42] 

A forraszanyagok nyírási szilárdságának mérésére legelterjedtebben az ún. „Lap-

shear” tesztet alkalmazzák, melynek elve, illetve a próbatest metszete a 3-5. ábrán látható. A 

mérés lényege, hogy két síklapon kör alakú forrasztási felületet hoznak létre, majd a 

síklapokat az ábrán látható módon összeforrasztják. A mérés során az egyik síklapot 

rögzítik, a másikat pedig tengelyirányban húzzák, ezáltal a kötésben nyírófeszültség ébred. 

A valós kötés jelenléte miatt e mérési módszer előnyei az előző bekezdésben ismertetett 

megoldáséval egyeznek meg. 

 
3-5. ábra: „Lap-shear” mérési elrendezés a forrasztott kötés nyírási szilárdságának mérésére [45] 
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3.2.2 Elektronikus áramkörök forrasztott kötéseinek minősítése 

Az előző fejezetben ismertetett minősítő eljárások hátránya, hogy az alkalmazott 

próbatestek felépítésének komplexitása messze elmarad az elektronikus áramkörök 

forrasztott kötéseitől. A valós áramkörök esetében a kötésben előforduló anyagok száma és a 

kötés alakja is sokkal bonyolultabb a próbatesteknél, a különbségek mértékének 

érzékeltetéséhez tekintsük az igen gyakran előforduló felületszerelt ellenállás (3-6. a) ábra) 

vagy a sirályszárny alakú kivezetővel rendelkező QFP (Quad Flat Pack) alkatrész kötéseit 

(3-6. b) ábra). 

 

a) 

 

b) 

3-6. ábra: elektronikus alkatrészek forrasztott kötéseinek képe, a): felületszerelt ellenállás optikai 
mikroszkópos keresztmetszeti képe, b): QFP alkatrész elektronmikroszkópos keresztmetszeti képe 

A kötések minősítő vizsgálatai olyan módon hozhatók közelebb a valósághoz, ha a 

mérés tárgya nem próbatest, hanem a valós áramkör forrasztott kötése, vagy maga a 

beforrasztott alkatrész. E megoldás azzal a hátránnyal bír, hogy húzóterhelés nem hozható 

létre. A kötések nyírási terhelésén alapuló vizsgálatoknak napjainkban két nagyobb, 

intenzíven kutatott csoportja van, a passzív diszkrét, és a BGA tokozású alkatrészek 

kötéseinek vizsgálata. A 3-7. ábra a passzív diszkrét alkatrészekre vonatkozó mérési 

elrendezést mutatja.   

 

3-7. ábra: felületszerelt ellenállás forrasztott kötéseinek nyírással történő vizsgálata 

A BGA tokozású alkatrészek esetében a forrasztott kötések (bump) kismértékben 

összenyomott golyó alakúak, és a tok alján, egy kétdimenziós rács pontjaiban helyezkednek 

el (3-8. ábra).  
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3-8. ábra: BGA tokozású alkatrész sematikus keresztmetszeti rajza 

Mivel a BGA alkatrészeknél a tok letolása a kötésekben túlságosan bonyolult 

feszültségviszonyokat hozna létre, az alkatrészt nem forrasztják rá szerelőlemezre, hanem 

csak a forraszgolyókat helyezik el, így azok hozzáférhetőek maradnak a nyíró szerszám 

számára, a mérési elrendezés a 3-9. ábrán látható.  

 
3-9. ábra: BGA alkatrészek forrasztott kötéseinek nyírással történő vizsgálatára alkalmas 

elrendezés 

A fentebb említett vizsgálatokkal kapcsolatban meg kell említeni, hogy sok, jelenleg 

még nyitott kérdést vetnek fel, többek között a nyírási sebesség hatását, a nyíró szerszám 

támadáspontja helyének hatását, nem is beszélve a kötésekben kialakuló feszültségi állapot 

geometriától való függésétől. 

A kötéseket minősítő vizsgálatok következő lépcsője, amely a valós viszonyokat jobban 

közelíti, a nyíró szerszám helyett „természetesebb” mechanikai feszültségforrások 

alkalmazása, a melyek közül a legfontosabbak: 

• hőmérséklet változtatása: 

• külső hőmérséklet változtatása, 

• elektromos terhelés változtatása, 

• mechanikai behatás: 

• impulzusszerű, 

• harmonikus terhelést alkalmazó (rázás). 

A mérés tárgya e vizsgálatoknál minden esetben a teljes, készre szerelt áramkör, szintén 

annak érdekében, hogy a mérési eredmények valós körülményekhez minél jobban 

igazodjanak. 
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A hőmérséklet változtatására épülő módszerek az áramkört felépítő különböző 

anyagok eltérő hőtágulási együtthatója miatt létrejövő feszültségek kötésekre gyakorolt 

hatásán alapulnak. A hőmérséklet változtatásának két elterjedt módszerét alkalmazzák a 

gyakorlatban: a külső hőmérséklet, és az alkatrészek terhelésének változtatását. Az első 

megoldás az ún. ciklikus hősokk vizsgálat, melynek során a szerelt áramkör hőmérsékletét 

szélsőséges értékek között változtatják ciklikusan. Az alkatrészek terhelésén alapuló 

módszer nem valósítható meg minden esetben, mert ennél a vizsgálatnál az alkatrész által 

disszipált teljesítményt változtatják ciklikusan (jellemzően ki-bekapcsolás). A módszer 

előnye, hogy a valós alkalmazásokhoz jobban illeszkedő terhelés valósítható meg. 

A szerelt áramkörök mechanikai vizsgálatainak két nagy csoportja az impulzusszerű és 

a harmonikus terhelést alkalmazó mérések. Az első csoport egyetlen, vagy kisszámú, de 

erőteljes behatást (például az áramkör meghajlítása) alkalmaz, amely lehet a szerelt áramkör 

adott magasságból történő leejtése, vagy nagymértékű deformálása. Ezen vizsgálatoknál a 

behatás hatására a forrasztott kötésekben a folyáshatárnál nagyobb feszültség alakul ki, 

repedések keletkeznek, melyek kiterjedésével a kötés eltörik. 

A második csoportba tartozó vizsgálatok nagyszámú (legalább 103-104 ismétlésszám), 

de kismértékű terhelést alkalmaznak, a kötésekben kialakuló feszültség nem haladja meg a 

folyáshatárt. A ciklikus terhelést a szerelőlemez szinuszos csavarásával, hajlításával, 

rázásával valósítják meg.   

A felsorolt módszerek előnye, hogy a mérési körülmények nagyon jól közelítik az 

áramkör „élete” során fellépő viszonyokat. Komoly hátrányuk viszont, hogy a forrasztott 

kötésekben igen bonyolult feszültségi állapot alakul ki, amely az esetek döntő többségében 

analitikus úton nem számolható, és közvetlen mérésére sincs lehetőség. Ennek 

következménye, hogy a mérések, amelyek különböző hordozókon, különböző alkatrészekkel 

történnek, egymással nem összevethető eredményt adnak. Mivel a kötésekben ébredő 

feszültség első sorban a töretfelületek, és a repedésterjedés vizsgálatával, közvetett módon 

mérhető, a mérések kiértékelése általában roncsolással végezhető csak el (pl. 

keresztcsiszolatok készítése, penetrációs teszt [44]). Ez alól kivételt képez a BGA alkatrészek 

kötéseinek ún. dummy alkatrésszel történő vizsgálata, amikor az alkatrész kivezetései 

egyszerűen sorba vannak kötve egymással, így egy tesztáramkörre beforrasztva az 

alkatrészt, a kivezetéseken áramot hajtva át, a kötések állapotának folyamatos 

monitorozására nyílik lehetőség. E megoldás hátránya azonban, hogy nem a valós áramköri 

hordozót, és nem a valós tokot használja.       

3.2.3 A modellezés szerepe a forrasztott kötések mechanikai 
vizsgálataiban 

Az előző fejezet alapján látható, hogy a forrasztott kötések mechanikai vizsgálatainak 

komoly hátránya, hogy a kötésekben kialakuló feszültségi állapot közvetlenül nem mérhető, 

analitikus számítására pedig csak a legegyszerűbb esetekben van lehetőség (BGA kötés 

nyírási tesztje, l.: 3-9. ábra). A közvetett, és nem mellékesen körülményesen elvégezhető 
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mérésekkel viszont egyrészt nem vizsgálhatók hatékonyan a meghibásodási 

mechanizmusok, másrészt szinte teljesen kizárják az anyagválasztás és a geometria 

optimalizálását a kötések megbízhatóságának tekintetében.  

A deformálható testek mechanikájának felhasználásával elvben lehetőség lenne a 

feszültségek és deformációk analitikus úton történő számítására, azonban már a kötések 

geometriája is olyan bonyolultságú (l.: 3-6. ábra), ami ezt az utat sajnos járhatatlanná teszi. A 

megoldást a numerikus módszerek alkalmazása jelenti, azon belül is a végeselem-módszer 

(Finite Element Method, FEM). A módszer alapjait Courant fektette le 1943-ban, a csavaró 

feszültségek approximációjaként, majd erre alapozva Turner és munkatársai a 

síkrugalmassági feladatot oldották meg numerikus úton. Clough 1960-ban ennek az 

eljárásnak a végeselem-módszer nevet adta [46]. Az azóta eltelt 50 évben a módszer 

látványos fejlődésének lehetünk szemtanúi. Az 1970-es években már komplex számítások 

elvégzésére is alkalmas FEM szoftverek jelentek meg a piacon (ABAQUS, ANSYS, CO, stb.), 

melyeket a CAD (Computer Aided Design, számítógépes tervezés) programokkal 

összekapcsolható megoldások követtek (CATIA, Pro/Engineer, SolidWorks, stb.). A ’90-es 

években megjelentek azok a FEM szoftverek is, melyek a rugalmassági feladatok mellett más 

fizikai jelenségek kezelésére is alkalmasak (FLUENT, Comsol Multiphysics, stb.).  

A végeselem-módszer alapja a vizsgált test véges méretű részekre való felosztása 

(elemek). Az elemek típusa függ a feladat típusától és a dimenzió számától, alakjukat a 

sarokpontokon lévő csomópontok határozzák meg (kétdimenziós elemek: háromszög és 

négyszög alak, egyenes/görbe oldallal, háromdimenziós elemek: tetrahedrális, pentahedrális 

és hexahedrális, l. 3-10. ábra). 

 

3-10. ábra: tetrahedrális, pentahedrális és hexahedrális elem 

A szomszédos elemek, típusuktól függően csomópontjaik elmozdulását, vagy 

nyomatékot is át tudnak vinni szomszédjaikra. A számítás alapját az az elv képezi, mely 

szerint egyensúlyi állapotban a test teljes potenciális energiája minimális: 

∫∫∫ ⋅⋅+⋅+⋅+⋅=−=
VVA

bk dV)r()r(
2

1
dV)r(Q)r(udA)r(P)r(u)r(F)r(u σεπππ  (3-12) 

ahol πk a külső, πb a belső erők potenciálja, u(r) az elmozdulás vektortere (r helyvektor a test 

pontjait futja be), F(r), P(r), Q(r), ε(r), σ(r) pedig rendre a koncentrált erők, a felületi nyomás, 

a térfogat mentén megoszló erőrendszer, a deformáció és a feszültség vektor- illetve 
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skalárterei [46]. A függvény minimalizálását a gyakorlatban vagy a koncentrált erők, vagy az 

elmozdulás szerinti derivált segítségével valósítják meg. A potenciális energia csak az 

elmozdulás vektorterének függvénye (ha az anyagjellemzők állandók), a számításhoz tehát 

ismernünk kell a test pontjainak elmozdulását. A végeselem-módszer közelítő volta abban 

áll, hogy csak az elemek csomópontjaihoz rendel szabadságfokot, a test többi pontjának 

elmozdulását interpolációval számítja, és az energiaminimum teljesülését a csomópontok 

esetében követeli meg. Végső soron, a csomópontok elmozdulása az alábbi lineáris 

egyenletrendszer megoldásával számítható (ha a potenciális energia minimalizálása az 

elmozdulás szerinti derivált segítségével történik): 

0dV)r(QNdA)r(PN)r(FUNdVDN
U

VAV

T =⋅−⋅−−⋅
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∂
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π  (3-13) 

ahol U a test csomóponti elmozdulásokat tartalmazó vektor, N az alkalmazott elemtípustól 

függő interpolációs függvény, D a (3-7) egyenlettel definiált rugalmassági tenzor, ∂ pedig a 

szimbolikus deriválás mátrixa: 
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(3-14) 

A végeselemes analízissel kapcsolatban mindenképpen meg kell említeni, hogy ellentétben 

más numerikus módszerekkel, a megvalósítás gyenge pontja a geometria felosztása, vagyis 

az automatikus rácsgeneráló rutin. A tapasztalat szerint ugyanis igen nehéz általános célú, 

gyors és megbízható rácsgeneráló programot létrehozni, mert számos geometriai és 

topológiai problémára kell tekintettel lenni. Olyan változatos geometriáknál, mint amilyenek 

az elektronikus áramköröknél is előfordulnak, különösen nehéz feladat a jó minőségű 

felosztás (rács) automatikus generálása.  

A FEM módszer széleskörű elterjedtsége és nagy sikere okán a szakirodalomban sok 

ezerre tehető a forrasztott kötések és forraszanyagok mechanikai modellezésével foglalkozó 

publikációk száma. Munkám szempontjait követve, ezek közül azokat tekintettem át, melyek 

a szerelt nyomtatott huzalozású lemezeken található forrasztott kötések mechanikai 

viselkedésével foglalkoznak. A publikációk csoportosítását az alábbiak szerint láttam 

célszerűnek: 

• Valós kötésgeometriák vizsgálata: közös jellemzőjük, hogy a forrasztott kötések 

mechanikai viselkedésének minél pontosabb számítására törekszenek, elsősorban 
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azok geometriájának hatását vizsgálják, ezért a kötések a valós alakjuknak 

megfelelően szerepelnek a modellben. Ez viszont nagy rácselemszámot jelent, ezért 

nem jellemző az automatikus rácsgenerálás, tipikusan egyféle, kevés kivezetővel 

rendelkező alkatrészt vizsgálnak, és számos részletet hanyagolnak el a modellezés 

során.  

• Az előző csoport olyan részhalmaza, ahol a vizsgált geometria szimmetrikus 

viszonyait kihasználva a végeselem modellben egyszerűsítést hajtanak végre: például 

a BGA toknak csak egy részét modellezik. Ezzel a megoldással nagy elemszám 

redukciót lehet elérni, ezért a nagyobb kivezetőszámmal rendelkező alkatrészek is 

vizsgálhatók. Megjegyzendő, hogy a valós áramkörök esetében egyszerűsítést 

lehetővé tevő szimmetriaviszony az esetek túlnyomó többségében nem áll fenn. 

• Ún. globális-lokális modellek, melyek a modellezési folyamatot több lépcsőben oldják 

meg: egy egyszerűsített modell segítségével számolják a globális (például 

szerelőlemez szintű) deformációkat, majd ezt az eredményt egy részletesebb, lokális 

(például alkatrész, vagy kötés szintű) modell bemeneteként használják, és utóbbi 

segítségével számítják a pontos eredményt. 

• Modellező eszközök, melyek jelentős támogatást adnak a modellezési folyamat 

megvalósításához. Jellemzőjük a nagybonyolultságú, nagy kivezetőszámmal 

rendelkező alkatrészekkel szerelt áramkörök mechanikus analízisére való 

alkalmasság, a valós viszonyok figyelembevétele. Ennek eléréséhez jelentős 

geometriai egyszerűsítéseket alkalmaznak, például a teljes szerelt áramkört kisszámú 

téglatestből építik fel.  

A modellezési metódusokat nem differenciáltam a mechanikai feszültség forrása szerint 

(termomechanikai vagy tisztán mechanikus), mert ennek munkám szempontjából nem volt 

jelentősége. 

 Az első csoportba tartozó publikációk száma rendkívül nagy, ezért ebből csak néhány 

tipikus alkalmazást emelek ki. A forrasztott kötések teljes részletességű modellezésének 

egyik célja a kötésben ébredő feszültség pontos számítása, mivel az a gyakorlatban nem 

mérhető. A feszültség értékének és eloszlásának ismerete azért lényeges, mert segítségével 

optimalizálható a szerelőlemez-kötés-alkatrész hármas egység megbízhatósága. Ennek 

tipikus példája látható Lin és munkatársai munkájában [47], akik flip chip alkatrész 

(tokozatlan szilícium chip, golyós kötésekkel beforrasztva) kötéseiben ébredő feszültséget 

számították FE módszerrel, és hasonlították szimulációikat termikus ciklussal igénybevett 

kötések akusztikus mikroszkóp segítségével mért eredményeihez (l.: 3-11. ábra). Látható, 

hogy a kötésekben valóban abból az irányból indultak el a repedések, ahol a FE modell a 

legnagyobb feszültséget számolta. A cikk érdekessége, hogy a szerzők „dummy” 

alkatrészeket használtak, így a kötések állapotát ellenállásmérés segítségével folyamatosan 

monitorozni tudták a ciklizálás alatt. A szerzők megállapították, hogy a szerelőlemezt 

poliimidre cserélve a kötések élettartama jelentősen megnövelhető. 
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3-11. ábra: a): flip chip alkatrészek kötéseinek pásztázó akusztikus mikroszkópos képe termikus 

ciklizálás után, b): a kötésekben ébredő feszültség hajlékony hordozó és c): merev hordozó esetén, 
szimulációs eredmények [47] 

 Blattau és munkatársa cikkükben 2512 méretkódú felületszerelt ellenállások SnAgCu 

illetve SnPb forraszanyagból készült kötéseit fárasztották ciklikus mechanikai terheléssel, és 

számították a kötésekben kialakuló feszültséget, többek között a Coffin-Manson fáradási 

modell paramétereinek számításához [48]. Munkájuk azért kiemelendő, mert a felületszerelt 

ellenállások kötéseinek vizsgálata erősen háttérbe szorul a BGA kötések vizsgálata mellett, 

továbbá sok más publikációval ellentétben a forraszanyag viselkedését nemlineáris 

függvénnyel (több szakaszból álló, szakaszonként lineáris) függvénnyel írták le a FE 

modellben. Eredményeik szerint a felületszerelt ellenállások SnPb forraszanyagból készített 

kötéseinek élettartama akár tízszerese lehet a SnAgCu forraszokkal szemben ciklikus 

mechanikai terhelés esetén, továbbá a repedések terjedésének mechanizmusa a két anyag 

esetén eltérő viselkedést mutat. 

 A forrasztott kötések részletes modellezésében további mélységekbe merülnek azok a 

kutatások, melyek a kötésben elinduló, majd terjedő repedések viselkedésének leírását tűzik 

ki célul. Ezek a modellek természetesen sokkal pontosabban képesek megjósolni a kötések 

élettartamát, hiszen a repedés megjelenésével a kötés mechanikai viselkedése megváltozik, 

amit az egyszerűbb modellek nem vesznek figyelembe.  

 

3-12. ábra: a): BGA tokozású alkatrész forrasztott kötésének töretfelülete termikus ciklizálás után, 
b): repedésterjedés leírására alkalmas modellben alkalmazott sűrű felosztás [49] 



 

49 
 

Lee és munkatársai egy ilyen modell készítéséről és annak „dummy” flip chip alkatrészek 

termikus ciklizálással történő fárasztásának mérési eredményeivel való összevetéséről 

számolnak be [49]. A 3-12. ábrán látható, hogy a repedésterjedés leírására is alkalmas modell 

esetében az egyes kötések rendkívül sűrű ráccsal történő lefedésére van szükség, ezért a 

szimulációk számítási kapacitás igénye meglehetősen nagy. A megoldás előnye viszont, 

hogy a kötések élettartamát 1% körüli hibával képes jósolni. 

A fenti példákból látható, hogy a kötések részletes modellezése olyan nagy 

rácselelemszámot követel meg, ami gyakorlatilag kizárja annak lehetőségét, hogy nagy 

kivezetőszámmal rendelkező alkatrészek modelljét (egy az egyben) kezelni lehessen. E 

probléma kiküszöbölésére több lehetőség is kínálkozik. Ezek közül talán a legegyszerűbb és 

legkézenfekvőbb a szimmetriák kihasználása, vagyis szimmetrikus terhelés esetén elegendő 

az alkatrésznek és a szerelőlemeznek csak egy részét modellezni (természetesen a modellező 

eszközben a megfelelő szimmetriaviszonyokat figyelembe kell venni). A rácselemszám 

csökkentésének egyszerű példáját mutatják be többek között Kim és munkatársai [50], akik 

BGA alkatrész kötéseiben ébredő feszültséget számították FE módszerrel. Kihasználva a 

szimmetrikus terhelést, az elrendezésnek csak az egy negyed részét szimulálták. Munkájuk 

érdekessége, hogy a termomechanikai terhelést a BGA alkatrészre szorított hűtő-fűtő egység 

segítségével valósították meg (pseudo power cycling), és így lehetőség nyílt valódi, nem 

„dummy” BGA alkatrész használatára a kísérletekben.   

Jonnalagadda cikkében az ilyen típusú egyszerűsítés következő lépcsőjére mutat példát 

[51], ún. „via-in-pad” technológiával megvalósított forrasztási felületre készített kötés 

vizsgálatának vonatkozásában. A „via-in-pad” technológia az elmúlt években megjelent, és 

elterjedőben lévő megoldás, amelynél a nyomtatott huzalozású lemez vezető rétegeinek 

összeköttetését (fémezett falú furat, via) a forrasztási felületen belül valósítják meg a 

helytakarékosság és miniatűrizálás növelése érdekében. A szerző által alkalmazott 

végeselem modell látható a 3-13. ábrán, melyen az is megfigyelhető, hogy a struktúra finom 

részletei miatt a modellezéshez nagy sűrűségű rácsra van szükség.   

 

3-13. ábra: „Via-in-pad” technológia alkalmazásával kialakított forrasztott kötés végeselem 
modellje [51] 
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Jonnalagadda a szimmetrikus viszonyokat kihasználva a BGA tok egy nyolcad részét 

szimulálta le, ezzel jelentősen csökkentve a szükséges rácselemszámot. A kötés és 

környezetének részletes modelljével sikerült bizonyítania, hogy a via-in-pad konstrukció 

esetében a ciklikus mechanikai igénybevétel a furatfémet is rendkívül nagy igénybevételnek 

teszi ki. 

 Ugyan a szimmetrikus viszonyok kihasználása a rácselemszám csökkentésének 

érdekében rendkívül elterjedt megoldásnak számít egyszerű megvalósíthatósága miatt (bár 

valós terhelés mellett általában nem alkalmazható), egyes szerzők felhívják a figyelmet 

alkalmazásának korlátaira. Yang és munkatársai például BGA alkatrész kötéseiben ébredő 

feszültséget vizsgálták a szerelőlemez ciklikus csavaró terhelésének függvényében [53]. Az 

elrendezésnek elkészítették a szimmetriatengely mentén elvágott és teljes modelljét is (l.: 

3-14. ábra), és azt találták, hogy a számított deformáció a két esetben jelentős eltérést mutat. 

Eredményeik szerint a fáradási modellek paramétereinek számításában a 

szimmetriaviszonyok kihasználásán alapuló egyszerűsítés nem okoz hibát, azonban más 

esetekben az egyszerűsítés jogosságát vizsgálni szükséges. 

 

a) 

 

b) 

3-14. ábra: BGA tokozású alkatrész a): szimmetria kihasználásával egyszerűsített és b): teljes 
végeselem modellje [53] 

Az előző néhány példa alapján látható, hogy a szimmetrikus viszonyok kihasználása 

előnyös abból a szempontból, hogy lehetővé teszi nagyobb kivezetőszámmal rendelkező 

alkatrészek vizsgálatát, illetve a kötések részletesebb, pontosabb modellezését. A módszer 

komoly korlátja azonban, hogy szimmetrikus terhelést feltételezni a valós áramkörök 

üzemeltetése közben általában nem lehet. A valós terhelések forrasztott kötésekre gyakorolt 

hatásának elterjedt módszere – amely némileg bonyolultabb megvalósítást követel meg – az 

ún. globális-lokális modellezés. A megoldás lényege, hogy a szerelőlemez szintű mechanikai 

viselkedést egy elnagyolt modell segítségével írják le, majd ennek szimulációs eredményeit 

egy részletesebb modell bemeneteként (határfeltételként) használják fel [52]. Ennek a 

megoldásnak egy tipikus példáját láthatjuk Zhang és munkatársainak 2004-es cikkében, 

amelyben egy nyolc kivezetővel rendelkező flip chip alkatrész kötéseinek termikus sokkal 

történő öregítéséről és mechanikai modellezésének eredményeiről számolnak be [54]. Mivel 

a kutatás célja a forrasztási felületek geometriájának optimalizálása volt, rendkívül részletes 
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modellre volt szükség, ami nagy elemszámot követelt volna meg. A chip és a szerelőlemez 

hőtágulási különbségéből adódó, a kötések feszültségi állapotát kialakító elmozdulást ezért 

egy globális modell segítségével számolták, és ezt az eredményt a kötések részletes 

modelljének bemeneteként használták (l.: 3-15. ábra). 

 

a) 

 

b) 

3-15. ábra: a): flip chip alkatrész globális, és b): a kötés sokkal részletesebb felosztását alkalmazó 
lokális FE modellje [54] 

A kötés nagy részletességű modellezésének segítségével a chip-en található forrasztási felület 

alakját optimalizálták, és a cikk szerint 70%-os élettartam növekedést értek el.  

 Saját munkám szempontjából mindenképpen kiemelendő Vandevelde és 

kutatócsoportjának munkája, akik a globális-lokális modellezés egy érdekes módosítását 

vezették be [55], [56]. Megoldásuk lényege, hogy a globális és lokális szintű leírást 

lényegében egyetlen modellben egyesítik azáltal, hogy a vizsgálat alatt lévő forrasztott kötést 

részletesen, a többi kötést pedig csak elnagyoltan, egy henger berajzolásával modellezik (l.: 

3-16. ábra).  

 

3-16. ábra: BGA tokozású alkatrész modelljének egyszerűsítése a forrasztott kötések egy részének 
hengerrel történő helyettesítésével [55] 

Ezzel a megoldással szintén jelentős rácselemszám csökkentést lehet végrehajtani, a szerzők 

625 kivezetővel rendelkező BGA tok esetében (a tok egy nyolcad részét modellezték) a 

szükséges gépi kapacitást 12-edére csökkentették a részletes modellezéshez képest, 



 

52 
 

ugyanakkor a számítás pontossága nem romlott. Meg kell jegyezni azonban, hogy a gépi 

kapacitásigény javulását annak tükrében kell értékelni, hogy az egyszerűsített modell csak 

egyetlen kötésben számítja ki a feszültség pontos értékét, a helyettesítő kötésekben nem.  

A forrasztott kötések mechanikai modellezésének témájában egy más irányvonalat 

képviselnek azok a kutatások, amelyek olyan eszközök létrehozását tűzik ki célul, melyek 

hathatós segítséget tudnak nyújtani a modellezési folyamat megvalósításához. E kutatások 

az előzőekben bemutatottakkal szemben abból indulnak ki, hogy a nagybonyolultságú 

szerelőlemezek, és azok részeinek modellezése egy időigényes és szakértelmet, gyakorlatot 

igénylő feladat, melyre azonban egyre növekvő igény mutatkozik. A kitűzött cél ezért olyan 

eszközök létrehozása, melyek segítségével az áramkörök mechanikai (termikus, 

termomechanikai) modellje a gyártási dokumentáció alapján létrehozható, a tervező 

mérnöknek elegendő csak a kívánt terhelést megadni, az eszköz pedig kimenetként például 

megadja azokat a kötéseket, melyekben egy kritikus értéknél nagyobb feszültség lép fel. 

Mivel az elektronikus áramkörök gyártása nagymértékben automatizált, ezért a gyártási 

dokumentációk (a gyártóberendezések vezérlésének file-jai) tartalmazzák az információk 

legnagyobb részét, amely az áramkörök modelljének megalkotásához szükséges, tehát 

elméletileg készíthető olyan modellező eszköz, amely a gyártási dokumentációk alapján 

képes elkészíteni egy áramkör mechanikai modelljét. Zhang 2003-ban megjelent cikkében ezt 

a megoldást „virtuális prototípizálásnak” (virtual prototyping) nevezi [57], hiszen a modell 

előállításához ugyanazok a gyártási dokumentációk szükségesek, amelyek a valós 

gyártáshoz is. Zhang cikkében felhívja a figyelmet az ilyen eszközök létrehozásának 

fontosságára, mivel ezek segítségével az elektronikus áramkörök megbízhatóságának 

növelése rendkívül hatékonyan lenne végezhető. Az alábbiakban bemutatom a témában 

dolgozó kutatócsoportok eddig elért eredményeit. 

Peak és munkatársai már számos publikációban bemutatták modellezőeszközeiket, 

melyek segítségével a nagybonyolultságú áramkörök mechanikai és termikus vizsgálata 

nagymértékben gyorsítható [58]-[63]. Megközelítésük lényege, hogy a teljes szerelőlemezt 

megfelelően megválasztott tulajdonságokkal felruházott téglatestekkel fedik le. Az így 

kapott egyszerűsített geometria előnye, hogy arra a kezdetlegesebb rácsgeneráló rutinnal 

rendelkező modellező szoftverek is képesek rácsot illeszteni, és ezután a FE szimuláció 

elvégezhető. A 3-17. ábrán például egy BGA alkatrész egyszerűsített geometriai leírása 

látható, jól megfigyelhető, hogy a tok minden részlete téglatesttel lett helyettesítve, így a 

geometria rácsozása nagymértékben egyszerűsödik.  

A szerzők a modellezési folyamat időigényének nagymértékű rövidüléséről számolnak 

be, és a geometria jelentős egyszerűsítése ellenére eszközükkel a szerelőlemezek termikus 

viselkedését igen nagy pontossággal tudták modellezni. Sajnos ez nem érvényes a 

mechanikai modellezésben elért eredményekre: az eszközük által elért pontosságot ugyan 

nem számszerűsítik, de leírják, hogy megoldásuk ebből a szempontból még finomításra 

szorul. 
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3-17. ábra: BGA tokozású alkatrész geometriai egyszerűsítése Peak megközelítésében [63] 

A fentiekben említett kutatócsoport mellett e témában Zhou és munkatársai mutattak 

fel figyelemreméltó eredményeket [64]. Megközelítésük teljesen különböző az előzőektől: a 

szerelőlemez modelljét egy paraméterezett alkatrészmodell-készlet segítségével állítják elő. 

Az alkatrészkészletben a leggyakrabban előforduló alkatrészek, kötéstípusok és egyéb 

elemek paraméterezhető FE modellje található meg, melyekbe már be van építve a geometria 

felosztása is (l.: 3-18. ábra).  

 

a)  

b) 

3-18. ábra: paraméterezhető modell készlet, a): TSOP tokozású alkatrész, b): BGA tokozású 
alkatrész forrasztott kötésének moduláris, paraméterezhető modellje [64] 

Az ilyen módon létrehozott alkatrészkészlet segítségével már lehetőség van 

nagybonyolultságú áramkörök mechanikai modelljének gyors, egyszerű előállítására a 

gyártási dokumentáció alapján. Zhou megoldása rendkívül impresszív és előremutató, 

azonban kritikaként fogalmazom meg egyrészt a szerelőlemez mintázatának teljes mértékű 

elhanyagolását, továbbá a szimulációk mérési eredménnyel történő összevetésének hiányát. 

3.2.4 Mintázott rézréteget tartalmazó nyomtatott huzalozású lemezek 
mechanikai modellezése 

A nyomtatott huzalozású lemezek mechanikai modellezése a szerelt lemezek 

viselkedésének vizsgálatában – a feladat bonyolultsága folytán – külön figyelmet érdemel. A 

napjainkban tömegesen alkalmazott, rendkívüli elterjedtségnek örvendő szerelőlemez típus 

az ún. FR-4 hordozó, amely kiváló tulajdonságait az alapanyag kompozit felépítésének 

köszönheti, azonban éppen emiatt mechanikai modellezése meglehetősen nehéz feladat. A 

feladat komplexitására jellemző, hogy sok, a témával foglalkozó kutató választotta a 

modellezés eszközéül a neurális hálózatokat, Kadi 2006-os cikkében 64 ilyen témájú cikket 

dolgozott fel [65]. A kompozit alapanyag viselkedésének leírására azonban a 3.1. fejezetben 

ismertetett elméleti háttér is alkalmas, a relatíve nagy deformációk tartományában. Li és 
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munkatársai például egyszerű ortotrópikus leírásmód alkalmazásával 1%-nál kisebb hibát 

értek el többrétegű FR-4 lemez hajlításának modellezésében [67]. Chen és kutatócsoportja 

cikkükben többféle módszerrel is modellezték a kompozit lemez viselkedését, és izotrópikus 

leírással 13 %-os hibát, ortotrópikus leírással 1%-nál kisebb hibát állapítottak meg a 

számításokban, továbbá megállapították, hogy az ortotrópikus FE modellnél bonyolultabbat 

a gyakorlati feladatoknál nem is érdemes alkalmazni [68].  

Megjegyzendő azonban a fenti publikációkkal kapcsolatban, hogy a vizsgálat tárgya 

mindegyik esetben olyan FR-4 lemez volt, amely egybefüggő rézrétegeket tartalmazott. Az 

elektronikus áramkörök esetében azonban e rétegek mintázattal rendelkeznek. A rézrétegek 

mintázata viszont a már idézett Peak, és saját mérésem szerint is jelentős befolyást 

gyakorolnak a lemez mechanikai viselkedésére, hatásuk tehát nem elhanyagolható. A 

szakirodalomban azonban nem találtam olyan publikációt, amely a rézrétegek mintázatának 

hatásával, és annak elfogadható pontosságú modellezésével foglalkozna. A rézrétegek 

mellett a szerelőlemezben lévő furatok elhanyagolása a nagymértékű deformációs 

vizsgálatokban szintén elterjedt a szakirodalomban, azonban az ez által okozott hibára nem 

találtam utalást, és saját méréseim is azt mutatták, hogy a valós hordozóknál előforduló, a 

lemezek laterális méreteinél több nagyságrenddel kisebb átmérőjű furatok hatása 

elhanyagolható.   

3.2.5 A szakirodalmi eredmények összefoglalása 

A fentiekben bemutattam a forrasztott kötések mechanikai modellezésével foglalkozó, 

munkám szempontjából kiemelendő irodalmi vonatkozásokat. A különböző megoldásokat 

csoportokba soroltam, bemutattam az egyes módszerek előnyeit és hátrányait. Külön 

fejezetben kiemeltem a nyomtatott huzalozású lemezek mechanikai modellezését.  

A vonatkozó szakirodalom áttekintése alapján megállapítottam, hogy a publikációk 

nagy száma és a területen folyó intenzív kutatómunka ellenére a nagybonyolultságú 

elektronikus áramkörök forrasztott kötéseinek mechanikai modellezése terén több 

hiányosság is fellelhető: 

• a nagyszámú, termomechanikai terhelés vizsgálatával foglalkozó kutatás mellett igen 

kevés publikáció témája a szerelőlemezt érő nagymértékű mechanikai behatás 

forrasztott kötésekre gyakorolt hatása, 

• a bemutatott különböző modellezési megoldások többsége nem alkalmas a 

szerelőlemez és az azon található forrasztott kötés egyidejű leírására, vagy 

alkalmazása körülményes, 

• rendkívül nagy igény mutatkozik automatizálható modellezőeszközre ezen a 

területen, azonban a létező néhány megoldás jelentős elhanyagolásokat tartalmaz, és 

pontossága nem kielégítő, 

• a szerelőlemez viselkedésének leírásával is foglalkozó művek elhanyagolják a 

szerelőlemez mintázott rézrétegeinek hatását.   
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Áttekintve a tapasztalt hiányosságokat, a következő fejezetben ismertetésre kerülő 

kutatásaim fő céljaként egy olyan modellezőeszköz létrehozását tűztem ki célul: 

• melynek segítségével a nagybonyolultságú szerelőlemezek kötéseiben ébredő 

mechanikai feszültség számítható a hordozót érő mechanikai behatás függvényében, 

• amelyben a mechanikai modell megalkotása a gyártási dokumentáció alapján 

történik, 

• amely képes figyelembe venni a szerelőlemez mintázott rézrétegeinek hatását. 

3.3 Nagybonyolultságú szerelőlemezen helyet foglaló alkatrészek 
kötéseiben ébredő mechanikai feszültség számítása 
Amint már a bevezetőben is említettem, az elektronikus alkatrészek forrasztott 

kötéseiben ébredő feszültség számítása a szerelőlemezt érő behatások függvényében a 

miniatűrizáció fokozódásával a megbízhatóság növelése érdekében egyre fontosabb szerepet 

kap az áramkörök és a gyártás tervezésének vonatkozásában is. A vonatkozó publikációk 

alapján továbbá komoly igény mutatkozik olyan eszközre, amellyel ez a számítás – a gyártási 

dokumentációkra támaszkodva – automatizált úton lenne elvégezhető. Az áttekintett 

kutatások eredményei alapján a megoldandó feladatot az alábbiak szerint osztottam részekre 

(l.: 3-19. ábra): 

• a szerelőlemez viselkedésének leírása (globális modell): 

• az alaplemez kompozit alapanyagának (üvegszövettel erősített epoxy lemez) 

figyelembevétele, 

• a rézrétegek mintázatának figyelembevétele, 

• a szerelőlemezen található alkatrészek figyelembevétele geometriai egyszerűsítés 

alkalmazásával, 

•  a vizsgált alkatrész és kötéseinek leírása (lokális modell): 

• a globális modellből számított elmozdulás figyelembevétele peremfeltételként, 

• sok kivezetéssel rendelkező alkatrész esetén a kötések egy részének geometriai 

egyszerűsítése. 

Modellező eszközként a Comsol Multiphysics, általános célú FE programot választottam, 

mivel ez a szoftver rendelkezett az általam megkívánt tulajdonságokkal, úgymint:  

• mechanikai számítások végzésének lehetősége, 

• megfelelően fejlett rácsgeneráló rutin, amely képes kezelni a bonyolult geometriákat 

is, 

• „shell” típusú csomópont alkalmazásának lehetősége a vékony részletek kezeléséhez, 

• ortotrópikus, és nemlineáris anyagparaméterek alkalmazásának lehetősége, 

• a modellezési folyamat megvalósításának lehetősége parancssorból, 

• más programban rajzolt geometriák importálásának lehetősége.   

Az alábbi fejezetekben az egyes részfeladatok megoldását mutatom be. 
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3-19. ábra: a nagybonyolultságú szerelőlemezen helyet foglaló alkatrészek kötéseiben ébredő 

feszültség számításához alkalmazott megoldás blokkvázlata 

3.3.1 A szerelőlemezek mechanikai viselkedésének modellezése 

A nyomtatott huzalozású lemezek alapanyagának, az epoxy műgyantába ágyazott 

üvegszövet lemeznek a mechanikai leírása relatíve nagymértékű deformáció esetében a 

szakirodalom alapján ortotrópikus anyagparaméterek segítségével elfogadható pontossággal 

elvégezhető [67]. A feladat nehézségét az alaplemezeken lévő mintázott rézrétegek adják, 

melyek hatása nem elhanyagolható a szerelőlemez mechanikai viselkedésében. A rézrétegek 

geometriája a gyakorlatban jellemzően igen bonyolult, amint az a 3-20. ábrán is látható, és a 

szerelőlemez akár tíznél is több ilyen réteget tartalmazhat.  

 

3-20. ábra: nyomtatott huzalozású lemezen található mintázott rézréteg bonyolultságának 
szemléltetése   

E rétegek részletes FE modellezésének lehetősége valós szerelőlemezek esetén – 

eltekintve a nagyon egyszerű esetektől – kizárható, ugyanis ez olyan nagy csomópontszámot 
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igényelne, ami a gyakorlatban nem kezelhető. Továbbá, a részletes modellezés nem is 

szükséges, mivel a vizsgálat nem a réz vezetőpályákban kialakuló viszonyok számítására 

irányul, a forrasztott kötések tekintetében elegendő a szerelőlemez „globális” viselkedését 

leírni. A rézrétegek hatását tehát olyan módon szükséges leírni, amellyel jelentős 

egyszerűsítés érhető el a szerelőlemez modelljében, ugyanakkor a számítás pontossága a 

lehető legkisebb mértékben romlik. Az egyszerűsítés alapját arra a megfigyelésre alapoztam, 

hogy ha egy összetett, több (különböző rugalmassági paraméterekkel rendelkező) elemből 

álló rendszer feszültség-deformáció kapcsolatát vizsgáljuk, arra a (3-7) egyenlet ugyanúgy 

igaz lesz, mint egy homogén rendszerre, az alábbi kiegészítéssel: 

εσ ⋅= D̂  (3-15) 

ahol  a térbeli átlagolást jelenti, D̂ pedig egy tapasztalati, ún. effektív rugalmassági tenzor. 

A fenti egyenlet alkalmazása egy összetett rendszerre az ún. homogenizálás, azaz a rendszert 

rugalmassági szempontból homogén felépítésűként írjuk le egy effektív, tehát fizikai 

tartalmától megfosztott rugalmassági paraméter segítségével [56]. A homogenizálást a 

gyakorlatban sokszor olyan módon is szokás végezni – különösen, ha FE modell készítéséről 

van szó –, hogy egynél több, célszerűen megválasztott alakú és méretű tömbbel történik a 

vizsgált rendszer leírása. A rézrétegek esetében a homogenizálást úgy lehet kihasználni a 

probléma megoldására, hogy a rétegek geometriáját jelentősen egyszerűsítve, majd az új 

geometria elemeire meghatározva az effektív rugalmassági tenzort, olyan egyszerűsített 

modell nyerhető, amely le fogja írni a rézréteg viselkedését. Természetesen célszerű olyan 

egyszerűsített geometriát kitűzni célként, amelyet a végeselem megoldó rácsgeneráló rutinja 

nagy hatékonysággal fog tudni kezelni. Mivel a csak téglatestekből álló geometria felosztása 

a legkönnyebben megvalósítható, kézenfekvően olyan egyszerűsített geometria 

megvalósítását tűztem ki, amely csak téglalapokat és téglatesteket tartalmaz.  

A homogenizálás során az egyszerűsített geometria meghatározása mellett a másik 

fontos kérdés az effektív rugalmassági tenzor értékének meghatározása. Ennek módjával 

első sorban a kompozit anyagok vizsgálatának területén foglalkoznak kutatások, melyek 

jellemzően nagy komplexitású, gyakran analitikus leírás segítségével határozzák meg az 

összetett rendszerek effektív paramétereit [69], [70]. Ez a megközelítés két okból sem lett 

volna esetemben célszerű. Egyrészt, az említett megoldások meglehetősen 

számításigényesek, másrészt, és ez a fontosabbik indok: amennyiben az egyszerűsített 

geometria elemeinek számított, effektív rugalmassági paraméterei az eredeti anyag, tehát a 

réz paramétereitől jelentősen eltérnek, a modell globálisan jól fogja leírni a viszonyokat, 

lokálisan viszont nem, ami a szerelőlemezen lévő forrasztott kötésekben kialakuló feszültség 

számításában – véleményem szerint – hibát okozhat. Emiatt a réz rétegek egyszerűsítésében 

nem a homogenizálás szokásos útját kívántam követni: célszerűbbnek láttam az 

egyszerűsített geometria elemeinél a valós fizikai paramétereket használni. Ez tehát azt 

jelenti, hogy a már említett geometriai egyszerűsítés során az egyes cellákban nem effektív 
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anyagparamétert kell számítani, hanem azt kell eldönteni, hogy az adott cellában van-e 

anyag, vagy nincs.      

A rézrétegek geometriájának egyszerűsítését a képfeldolgozás területéről vett módszer 

segítségével valósítottam meg. A képfeldolgozásban a képek felbontásának csökkentésére 

(pl. veszteséges tömörítés céljából) alkalmazzák azt a megoldást, hogy a képet a kívánt, az 

eredetinél kisebb felbontásnak megfelelő ráccsal fedik le, majd a rácselemeken belül 

található, eredeti pixelek értékéből valamilyen döntési algoritmussal meghatározzák az adott 

új rácselem értékét. A rézrétegek esetében ezt az elvet követve terveztem megvalósítani az 

egyszerűsítés módszerét. A rétegek gyártási dokumentációból kinyerhető, bináris képét egy 

ráccsal felosztva, majd egy döntési algoritmussal meghatározva azt, hogy az egyes 

rácselemeken belül lesz-e réz, megalkotható a felbontó rácsnak megfelelő egyszerűsített 

geometria – amint az a 3-21. ábrán látható.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

3-21. ábra: a réz mintázat egyszerűsítésének menete, a): az eredeti rajzolat, b) a rajzolat felosztása 
ráccsal, c): az egyszerűsített geometria  

Az eljárás fő kérdése, hogy az egyszerűsítés során milyen döntési algoritmust kell 

alkalmazni a megfelelő geometria előállításához. Az általam választott megoldás szerint egy 

küszöbértéket kell definiálni a réz/üres felület arányára, és azokban a cellákban, ahol ez az 

arány a küszöbnél nagyobb, az egyszerűsített geometriában réz fog szerepelni, egyébként 

pedig rézmentes felületet. A küszöbérték meghatározása szintén többféleképpen lehetséges, 

megoldásként egy olyan algoritmust hoztam létre, amely ezt az értéket úgy állítja be, hogy az 

egyszerűsítés után a rézzel borított felület nagysága az eredeti rézzel fedett területtel 

egyezzen meg.  

A fentiekben leírt elv alapján Matlab környezetben írtam programot, amely 

bemenetként fogadja a szerelőlemez rézrétegeinek képét, valamint a kívánt felbontást x-y 

irányban, és generálja az egyszerűsített geometriát. A réz rétegek képeit legegyszerűbben a 

gyártási dokumentáció alapján, az ún. gerber file-okból lehet kinyerni, gerber szerkesztő 

programok segítségével.  

A rézrétegekkel kapcsolatos következő probléma a réteg vastagsága és laterális 

méretei közötti jelentős eltérés, amely a gazdaságosan gyártható, nagyméretű 

szerelőlemezeknél a három nagyságrendet is meghaladja (a vezető réteg tipikus vastagsága a 
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10 µm-es, a lemez laterális méretei a 10 cm-es nagyságrendben van). Ez a jelentős eltérés 

szintén problémát okozhat a végeselem rács generálása során, azonban ha a megoldó 

programban „shell” típusú csomópontokat is lehet alkalmazni – és az általam választott 

Comsol Multiphysics ilyen –, a lapos struktúra egy kétdimenziós elemként megadható, és azt 

„shell” típusú csomópontokkal felbontva a vastagsági irányú viselkedést e csomópontok 

leírják.  

3.3.2 Az alkatrészek hatásának figyelembevétele 

A szerelőlemez deformációjának ismeretében az azon található alkatrészek kötéseiben 

létrejövő mechanikai feszültség már számítható. A nagybonyolultságú áramkörök azonban 

olyan nagyszámú alkatrészt, és kötést tartalmaznak, hogy azok részletes végeselem 

modellezése komoly nehézségekbe ütközik: a forrasztott kötéseket részletesen ábrázolva 

olyan nagy rácselemszám adódhat, amely a szükséges számítási kapacitást rendkívüli 

mértékben megnöveli. Erre a problémára elméletileg megoldást nyújthat az a megközelítés, 

hogy a modellbe csak a vizsgált (egyetlen) alkatrész kerül berajzolásra. Azonban a gyakorlat 

azt mutatja, hogy a szerelőlemez mechanikai viselkedését – különösen a nagyméretű 

alkatrészek – jelentősen befolyásolhatják, tehát ha az áramkör több, nagyméretű alkatrészt 

tartalmaz, akkor azok hatását a globális modellben figyelembe kell venni. A szakirodalom 

tanulmányozása után e problémát a már idézett Vandevelde és munkatársai által 

alkalmazott módszer ötletére alapozva terveztem megoldani. Az idézett kutatók a FE 

modellek egyszerűsítését úgy oldották meg, hogy a forrasztott kötések egy részét egyszerűbb 

alakzatokkal helyettesítették, és ezen alakzatokra meghatározták azokat az effektív 

anyagparamétereket, melyekkel a helyettesítő alakzatok az eredetivel megegyező 

mechanikai viselkedést adták. Ezt az elvet továbbfejlesztve, illetve kombinálva a már említett 

homogenizálással, saját megoldásomban az alkatrészeket és azok kötéseit egy-egy homogén 

tömbbel (téglatesttel) helyettesítettem. A megfelelő eredmény elérése érdekében a 

helyettesítő tömböket olyan effektív anyagparaméterekkel kellett felruházni, amellyel azok 

az eredeti alkatrésznek megfelelően mechanikai viselkedést mutatnak.  

Az effektív paramétereket alapvetően kétféle módszerrel lehet meghatározni: 

modellezéssel vagy méréssel. Az alábbiakban a modellezési megoldást mutatom be egy BGA 

alkatrész példáján. A megoldás alapja, hogy a helyettesítő tömböknek az eredeti forrasztott 

kötések viselkedését kell mutatniuk a „szerelőlemez szemszögéből”. Ezért egy olyan modellt 

készítettem, ahol a helyettesítő tömb és a kötések viselkedése könnyen összehasonlítható (l.: 

3-22. ábra). 

Amint az ábrán látható, a modell a BGA kötések egy sorát tartalmazza. A kötések egy 

részét összefüggő tömbbel helyettesítettem, és szimmetrikus terhelést alkalmaztam, így a 

tömb paramétereit addig változtatva, míg a két oldal függőleges elmozdulása azonosra nem 

adódott, megkaptam a tömb effektív anyagparamétereit. 
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3-22. ábra: forrasztott kötések geometriai egyszerűsítése összefüggő tömb segítségével, az effektív 
paraméterek meghatározására szolgáló elrendezés 

Az ismertetett módszerrel a különböző alkatrészek egyszerűsített modellje 

létrehozható. Egyes esetekben célszerűbb lehet méréssel meghatározni szerelt lemez 

deformációját, és ez alapján számítani az effektív paramétereket.  Fontosnak tartom 

megjegyezni, hogy a globális modellben, és így az effektív paraméterekben is elegendőnek 

láttam a forraszanyagok rugalmassági paramétereit lineáris közelítésben megadni, mivel ez 

jelentős egyszerűsítést jelent a modellezés során, ugyanakkor később ismertetendő méréseim 

szerint a globális modell viselkedésében ez nem okozott 1%-nál nagyobb hibát.  

Ezzel az eljárással tehát a nagybonyolultságú szerelőlemezen lévő alkatrészek 

geometriája jelentősen egyszerűsíthető, ezáltal a szerelőlemez modellje is jelentősen 

egyszerűsödik. 

3.3.3 Forrasztott kötésekben ébredő mechanikai feszültség számítása 

A fentiekben leírt módszer segítségével előállítható tehát a szerelőlemez és az azon 

helyet foglaló alkatrészek mechanikai modellje. A bevezetett egyszerűsítéssel, melynek során 

a forrasztott kötések egy homogén tömbbel kerülnek helyettesítésre, csak a globális 

viselkedés vizsgálható. A kötésekben kialakuló feszültség számításához az adott kötés 

pontos geometriáját szükséges megadni és modellezni. Ennek megvalósítása a már 

ismertetett globális-lokális modellezési eljárással célszerű: a globális modell segítségével meg 

lehet határozni a vizsgálni kívánt alkatrész kisebb környezetének viszonyait, és ezeket az 

értékeket bemeneti paraméterként használva az alkatrész és környezetének kisebb, de 

részletesebb modelljének segítségével a kötésekben ébredő feszültség pontosan számítható 

[52].  

A globális-lokális modellezés azonban a sok kivezetővel rendelkező alkatrészek 

esetében még nem vezet el a megoldáshoz, mert sok kivezető esetén a lokális modell is 

túlságosan sok csomópontot tartalmazhat. Ilyenkor az irodalmi áttekintésben említett 

módszerek valamelyike nyújthatna segítséget. A szimmetriaviszonyok kihasználásán 

alapuló egyszerűsítés azonban csak akkor használható, ha az alkatrész terhelése 

szimmetrikus, ez pedig valós, tehát nem mérés céljára készített áramkör esetében kizárható. 

A már többször említett Vandevelde által alkalmazott módszer megoldást jelenthet, azonban 

nagy kivezetőszám esetében ez a fajta egyszerűsítés sem elegendő. Az igazán sok kivezetőt 

tartalmazó alkatrészek (több száz forrasztott kötés) kezelésére ezért szintén a kötések egy 

tömbbel való helyettesítésén alapuló módszert vezettem be: az alkatrész kötéseinek egy 
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részét egyetlen tömbbel helyettesítve jelentős geometriai egyszerűsítés valósítható meg, a 

fennmaradó kötésekben pedig pontosan vizsgálhatóak a viszonyok. A helyettesítő tömböt, 

vagy tömböket a kötéseken továbbléptetve az összes kötés feszültségi állapota számítható. A 

módszer szemléltetése látható a 3-23. ábrán egy 488 kötéssel rendelkező BGA tok esetében.  

 

a) 

 

b) 

3-23. ábra: a): 488 PBGA típusú tok rajza, b): a forrasztott kötések egy részének helyettesítése 
összefüggő tömbbel 

Különbség van azonban az előzőekben már ismertetett megoldáshoz képest az effektív 

rugalmassági paraméterek meghatározásában. Egyrészt, mivel a lokális modellben a 

kötésekben kialakuló viszonyok számítása a cél, a helyettesítő tömb viselkedése olyan kell 

legyen, hogy a többi kötés szempontjából kell megegyeznie a valós esettel (nem pedig a 

szerelőlemez szempontjából). Ennek eléréséhez a forrasztott kötések, illetve a tömbök 

szerelőlemezre eső oldalát rögzítve meghatároztam azok alkatrészre eső lapjának vízszintes 

irányú feszültség-elmozdulás kapcsolatát, és az effektív paramétereket úgy állítottam be, 

hogy ez a kapcsolat a két esetben megegyezzen. A módszer szemléltetése az 3-24. ábrán 

látható. 

 

a) 

 

b) 

3-24. ábra: a kötéseket helyettesítő téglatest effektív anyagparamétereinek meghatározására 
szolgáló elrendezések, a): a kötések valóságnak megfelelő geometriával berajzolva, b): a kötések 

helyettesítése összefüggő tömbbel 

A másik különbség a globális modellben végrehajtott egyszerűsítéshez képest, hogy 

ebben az esetben a forraszanyag mechanikai viselkedésének minél pontosabb leírására van 

szükség, figyelembe kell venni a forraszanyag deformációjának nemlineáris jellegét. A 

modellezés során ezért a forraszanyag feszültség-deformáció kapcsolatát a már említett 

Ramgood-Osgood egyenlet alábbi alakjával írtam le [74]:  
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ahol σ0 a folyáshatár, n a deformációs keményedési kitevő. A Ramgood-Osgood egyenlet 

alkalmazása ebben az esetben azért volt célszerűbb más, nagyobb komplexitású 

leírásmódokkal szemben (pl. Anand-formula, [71]), mert a helyettesítő tömb ekvivalens 

anyagparaméterei egyszerűen meghatározhatók, mivel csak az ekvivalens Young-modulus 

és folyáshatár hatásával szükséges foglalkozni, a keményedési kitevőt a két esetben az 

irodalom ajánlása alapján nem változtattam [56]. A 3-24. ábrán látható elrendezésekre 

vonatkozó eredmény látható a 3-25. ábrán, Pb37Sn forraszanyag paramétereinek 

használatával.  

 

3-25. ábra: a 3-24. ábrán látható elrendezésekre vonatkozó ekvivalens paraméter illesztési eredmény 

3.4 Szimulációs eredmények 
Jelen fejezetben bemutatom a fentiekben bemutatott modellezési megoldásokkal elért 

eredményeket egy 173x236 mm laterális méretű, négy rézréteggel rendelkező, 

nagybonyolultságú szerelőlemez példáján. A lemezen lévő forrasztott kötések Pb37Sn 

forraszanyaggal készültek. A szerelőlemez két darab, 488 PBGA típusú alkatrészt 

tartalmazott, az alább bemutatott modellezési folyamat ezen alkatrészek kötéseiben ébredő 

mechanikai feszültség számítására irányul a szerelőlemezt érő nagymértékű behatás 

függvényében. 

3.4.1 A nyomtatott huzalozású lemez mechanikai modelljének validálása  

A modell helyességét a szerelőlemez deformációjának mérési eredményeinek 

segítségével ellenőriztem. A deformációs mérést az irodalomban elterjedt, ún. négypontos 

hajlítással valósítottam meg, melynek mérési elrendezése a 3-26. a) ábrán látható [72].  

A mérés lényege, hogy a szerelőlemezt a 3-26. b) ábrán látható eszközzel támasztottam 

alá, amely a lemezt három ponton támasztja meg, majd a három alátámasztó pont geometriai 

középpontjában deformálom egy csavarorsó segítségével. A deformáció mértéke a 

csavarorsón elhelyezett szögskála alapján számítható, az ébredő erő pedig az elrendezésben 

szereplő mérleg segítségével mérhető. 
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a) b) 

3-26. ábra: szerelőlemez négypontos hajlítása, a): a mérés elve, b): az alátámasztó eszköz, az 
alátámasztások egy 40 mm oldalhosszúságú háromszög csúcsain helyezkednek el 

A mérések során az erő-deformáció kapcsolatot 0,5%-os hibahatár mellett lineárisnak 

találtam, ezért a mért pontokra egyenest illesztettem, és az alábbiakban mérési 

eredményként ezen egyenes meredekségét, a deformáció-erő hányadost adom meg.  

A nyomtatott huzalozású lemez modellezését a 3.3.1 fejezetben leírtak alapján 

végeztem el. Az egyes rétegek vastagságát a szerelőlemez keresztcsiszolatán optikai 

mikroszkóp segítségével mértem le. Az anyagi paramétereket illetően a vonatkozó 

szakirodalomra támaszkodtam, és az FR-4 hordozó esetében ortotrópikus leírásmódot 

alkalmaztam [73]. A rétegek mért vastagsága, és szimulációk során használt mechanikai 

paramétereik a 3. táblázatban láthatók. 

3. táblázat: a vizsgált szerelőlemez rétegeinek vastagsága és mechanikai paramétereik 

Réteg neve vastagság, µm 
Young-

modulus, GPa 
Poisson-szám 

Nyírási 
modulus, GPa 

„Top” réz 52 110 0,34 - 

FR-4 380 

Ex=22,4  νxy=0,02 Gxy=0,63 

Ey=22,4 νyz=0,143 Gyz=0,199 

Ez=1,6 νxz=0,143 Gxz=0,199 

„Inner1” réz 33 110 0,34 - 

FR-4 725 

Ex=22,4  νxy=0,02 Gxy=0,63 

Ey=22,4 νyz=0,143 Gyz=0,199 

Ez=1,6 νxz=0,143 Gxz=0,199 

„Inner2” réz 33 110 0,34 - 

FR-4 380 

Ex=22,4  νxy=0,02 Gxy=0,63 

Ey=22,4 νyz=0,143 Gyz=0,199 

Ez=1,6 νxz=0,143 Gxz=0,199 

„Bottom” réz 52 110 0,34 - 
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A rézrétegek mintázata az RS-274X szabványnak megfelelő formátumban állt 

rendelkezésre, ezeket a GerbTool gerber szerkesztő program segítségével bináris képpé 

alakítottam, majd a részletes rajzolatot a már ismertetett, Matlab környezetben készült 

feldolgozó program segítségével egyszerűsítettem. Az egyszerűsítés során használandó 

optimális rácsméret megállapításához megvizsgáltam a rácsméret hatását az eredményre, 

melynek során különböző rácsméretekkel készült modellek szimulációs eredményeit 

hasonlítottam a mérési eredményhez. Ezekben a vizsgálatokban a 3-26. ábrán látható 

csavarorsót és az alátámasztást a szerelőlemez geometriai középpontjába helyeztem, és a 

szimulációkat is ennek megfelelően végeztem el. A vizsgálat eredménye a 3-27. ábrán 

látható. 

 

3-27. ábra: a rézrétegek egyszerűsítésénél alkalmazott rácsméret hatása a modell pontosságára  

Látható, hogy a modell pontossága 16 mm-es rácsméret esetén már 5 % alá csökken, annak 

ellenére, hogy ez a rácsméret jelentős geometriai egyszerűsítést jelent. A további 

kísérletekben 8 mm-es rácsméretet alkalmaztam, mert ennél kisebb rácsméret esetén a hiba 

nem csökken jelentősen, azonban a FE modell megoldásához szükséges számítási kapacitás 

meredeken növekszik. A szerelőlemez 8x8 mm-es rácsmérettel kapott egyszerűsített 

geometriája – az összes réteg feltüntetésével – látható a 3-28. ábrán.  

 

a) 
 

b) 

3-28. ábra: a): négyrétegű szerelőlemez egyszerűsített geometriája, b): robbantott ábra 
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A rácsgenerálás hatékonyságának növelése érdekében a réz rétegeket „shell” típusú 

elemekkel fedtem le (sík, vastagsággal nem rendelkező alakzatok). Az elkészült modell képe 

a 3-29. ábrán látható. 

 

3-29. ábra: szerelőlemez FE modellje 

A modell helyes működésének igazolásához a 3-30. ábrán látható pontokon mértem a 

deformáció-erő hányadost, a jelölt pontok a csavarorsó hegyének helyét mutatják. 

 

3-30. ábra: a csavarorsó támadási pontjai a vizsgált szerelőlemez „Top” rézrétegén 

Az összehasonlításhoz a megadott mérések szimulációját is elkészítettem, az 5. mérési 

ponthoz tartozó szimulációs eredmény látható az 3-31. ábrán. 

 

3-31. ábra: a szerelőlemez négypontos hajlításának szimulációs eredménye 

 A mérési és szimulációs eredményeket a 4. táblázatban foglaltam össze. A módszer 

létjogosultságának igazolásához a táblázat utolsó oszlopában feltüntettem annak a 

modellnek a szimulációs eredményeit is, ahol a szerelőlemezben mindenhol egybefüggő 

rézréteget alkalmaztam. 
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4. táblázat: a különböző pozíciókban mért és szimulált deformáció-erő hányadosok, a számítás 
relatív hibája, és a deformáció-erő hányados összefüggő rézrétegek esetén számított értéke 

Pozíció 
Deformáció-erő 

hányados, µm/N, 
mért 

Deformáció-erő 
hányados, µm/N, 

szimuláció 
Relatív hiba, % 

Deformáció-erő 
hányados, µm/N, 

szimuláció* 

1. 3,33 3,28 1,5 0,22 

2. 0,86 0,84 2,3 0,19 

3. 0,64 0,65 1,5 0,22 

4. 4,81 4,88 1,4 0,19 

5. 3,27 3,21 1,8 0.17 

6. 0,96 0,94 2,1 0,19 

7. 2,62 2,69 2,6 0,22 

8. 2,04 2,08 1,9 0,19 

9. 1,53 1,51 1,3 0,22 

 

Látható, hogy az alkalmazott módszer alkalmazásával 3%-nál kisebb számítási hiba érhető el 

a szerelőlemez nagymértékű deformációjára vonatkozóan, a nagymértékű geometriai 

egyszerűsítés ellenére. A 4. táblázat utolsó oszlopa a módszer létjogosultságát igazolja: 

összefüggő rézrétegek esetén a szerelőlemez merevsége legalább egy nagyságrenddel 

nagyobbra adódik az adott kísérleti elrendezésben.     

3.4.2 Szerelt hordozó mechanikai modellezése 

A szerelőlemez modelljének előállítása után a következő lépés az azon helyet foglaló 

alkatrészek hatásának figyelembevétele. A modellt ebben az esetben is a lemez deformációs 

kísérleteinek segítségével validáltam, azonban a deformációs mérések során nem a 3-26. b) 

ábrán látható alátámasztást használtam, ugyanis egy valós, nagybonyolultságú szerelőmez 

mindkét oldalán alkatrészek vannak, ezért a lemez alátámasztása csak annak szélein, egy 

keret segítségével volt lehetséges (l.: 3-32. ábra). 

 

3-32. ábra: szerelt lemez hajlítási mérésére szolgáló elrendezés 
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A megoldás hátránya a négypontos hajlításhoz képest, hogy a csavarorsó támadási pontját 

nem lehetséges a lemez geometriai középpontjától jelentősen messzebb helyezni, mert ilyen 

esetben nem kívánt hatások lépnek fel (a keret megbillenése, a lemez lefordulása a keretről, 

stb.).   

 Az alkatrészeket a szerelőlemez modelljében a 3.3.2. fejezetben leírtak alapján vettem 

figyelembe. Az egyes alkatrészek pozíciója, mérete és típusa a szerelőlemez gyártási 

dokumentációjában állt rendelkezésre. Jelen esetben a mérések alapján a 1206 méretkódú, és 

annál kisebb felületszerelt ellenállások és kondenzátorok elhanyagolása a szerelőlemez 

nagymértékű deformációs modelljében nem okozott 3%-nál nagyobb hibát, ezért ezeket a 

későbbi modellekben nem vettem figyelembe.   

A modell helyes működésének igazolásához az 3-33. ábrán látható pontokon mértem 

a deformáció-erő hányadost, a jelölt pontok a csavarorsó hegyének helyét mutatják. A 

mérések során az erő-deformáció kapcsolatot ebben az esetben 1%-os hibahatár mellett 

lineárisnak találtam (~180 N terhelő erőig, ennél nagyobb terhelésnél már hallható volt a 

forrasztott kötések törésének hangja), ezért mérési eredményként itt is a deformáció-erő 

hányadost adom meg. 

 

3-33. ábra: a csavarorsó támadási pontjai a vizsgált szerelőlemez „Top” rézrétegén 

Az összehasonlításhoz a megadott mérések szimulációját is elkészítettem, az 1. mérési 

ponthoz tartozó szimulációs eredmény látható az 3-34. ábrán. 

 
3-34. ábra: a szerelt lemez hajlításának szimulációs eredménye 
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5. táblázat: a különböző pozíciókban mért és szimulált deformáció-erő hányadosok, és a szimuláció 
relatív hibája, szerelt lemez esetére 

Pozíció 
Deformáció-erő 

hányados, µm/N, 
mért 

Deformáció-erő 
hányados, µm/N, 

szimuláció 
Relatív hiba, % 

1. 40,04 39,55 1,2 

2. 40,32 39,73 1,5 

3. 16,37 16,92 3,4 

4. 23,45 24,18 3,1 
 

A mérési és szimulációs eredményeket az 5. táblázatban foglaltam össze. Látható, hogy 

az alkalmazott módszer alkalmazásával 4%-nál kisebb számítási hiba érhető el a szerelt 

lemez nagymértékű deformációjára vonatkozóan, az alkatrészek forrasztott kötéseinek 

jelentős geometriai egyszerűsítése ellenére. 

3.4.3 A szerelőlemezen helyet foglaló alkatrészek kötéseiben ébredő 
feszültség számítása 

Amint a 3.3 fejezetben említettem, a szerelőlemez teljes, alkatrészeket is tartalmazó, 

nagymértékű deformációjának leírására szolgáló alkalmas, globális modell segítségével a 

vizsgált alkatrész környezetének viszonyait számítom, majd ezt az alkatrész lokális 

modelljében peremfeltételként veszem figyelembe.  

 

3-35. ábra: a 488 PBGA alkatrészek pozíciója a „bottom” rétegen 

Az elvet jelen példában a szerelőlemez „bottom” oldalán található két 488 PBGA típusú 

alkatrész kötéseiben ébredő feszültség számításán mutatom be, ezek pozícióit a „bottom” 

rézréteg rajzán az 3-35. ábrán jelöltem be. 

A szerelőlemez globális modelljének segítségével, peremfeltételként a 3-32. ábrán 

látható elrendezést, és az 1. támadási pontban 200 N terhelést alkalmazva számítottam a két 

BGA alkatrész alatt a lemez deformációját, melynek eredményei az 3-36. ábrán láthatóak. 

A kapott elmozdulást peremfeltételként vettem figyelembe a BGA alkatrészek lokális 

modelljében. A lokális modellben a 3.3.3. fejezetben ismertetett módszerrel a forrasztott 

kötések egy részét a 3-23. b) ábrának megfelelően összefüggő, ekvivalens 

anyagparaméterekkel felruházott tömbbel helyettesítettem, így a két alkatrész összes 
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kötésében ébredő erő számításához tíz lokális modellre volt szükség. Az 3-37. ábrán a két 

BGA alkatrész kötéseiben ébredő számított maximális mechanikai feszültségeket ábrázoltam.   

 

a) 

 

b) 

3-36. ábra: a BGA alkatrészek alatt lévő terület elmozdulása a globális modell alapján, a „top” oldal 
felől nézve, a): BGA1, b): BGA2 

 

a) 

 

b) 

3-37. ábra: a BGA alkatrészek kötéseiben ébredő erő maximális értéke a „top” oldal felől nézve, a): 
BGA1, b): BGA2 

Látható, hogy az első BGA kötéseiben közel kétszer akkora feszültségek adódtak, mint a 

második BGA esetében, és itt a feszültség értéke már eléri az irodalomban a Pb37Sn 

forraszanyag szakítószilárdságára vonatkozó 70-90 MPa-os értéket [43], tehát a szerelőlemez 

közepét 200 N-nal terhelve már számítani lehet a kötések törésére. Ennek ellenőrzését, vagyis 

a modell validálását penetrációs teszt segítségével végeztem el. A teszt elvégzéséhez a 

szerelőlemezt a 3-33. ábrán látható 1. pontban 200 N-nal terheltem meg, majd a BGA 

alkatrészek alá penetrációs folyadékot juttattam. A folyadék száradása után az alkatrészeket 

letéptem, és optikai mikroszkóp segítségével megvizsgáltam, hogy mely töretfelületeken 

látható penetrációs folyadék. Penetrációs teszt eredménye látható a 3-38. ábrán. 
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3-38. ábra: penetrációs teszt eredménye, zöld: a kötés sértetlen maradt a szerelőlemez terhelése 
során, kék: részleges törés nyoma, piros: a kötés teljesen elrepedt a terhelés hatására 

A teszt eredménye azt mutatta, hogy a BGA2 kötései nem sérültek a szerelőlemez hajlítása 

során, a BGA1 kötései közül néhány már eltört. A BGA1 alkatrészre vonatkozóan a 

penetrációs teszt eredménye az 3-39. ábrán látható. 

 

3-39. ábra: a BGA1 alkatrész forrasztott kötéseinek állapota a szerelőlemez terhelése után a „top” 
oldal felől nézve, kitöltött fekete körök mutatják a törött kötéseket 

A szimulációs és mérési eredményeket összevetve látható, hogy a modell segítségével az 

alkatrészek kötéseiben ébredő erő igen jó közelítéssel számítható. A mérés és a szimuláció 

között tapasztalható eltérés (a modell nem azokban a pozíciókban adta a legnagyobb 

feszültségeket, ahol a törések bekövetkeztek) nagy valószínűséggel betudható annak, hogy a 

valós kötések alakja csak közelítőleg ideális, továbbá sok esetben zárványokat és egyéb 

hibákat tartalmaz.  

3.5 Összefoglalás, új eredmények 
2. téziscsoport: Nagybonyolultságú szerelőlemezen helyet foglaló „area array” típusú 

alkatrészek forrasztott kötéseinek mechanikai vizsgálatára alkalmas modellező eljárást 

dolgoztam ki, melynek segítségével a kötésekben fellépő mechanikai feszültség vizsgálható a 

szerelőlemezt érő behatás függvényében. 

2.1. tézis: Eljárást dolgoztam ki, amellyel többrétegű nyomtatott huzalozású lemezek 

végeselem módszeren alapuló mechanikai modellje létrehozható, illetve jelentősen 

egyszerűsíthető. 
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Felismertem, és szerelőlemezeken végzett deformációs mérésekkel igazoltam, hogy a 

nyomtatott huzalozású lemezekben lévő mintázott rézrétegek hatása a lemezt érő 

nagymértékű deformációinak vizsgálatára szolgáló mechanikai modellekben nem 

hanyagolható el. A rézrétegek hatásának figyelembevételéhez eljárást dolgoztam ki, amellyel 

a vizsgált struktúra végeselem rácsának létrehozása a rétegek nagy geometriai bonyolultsága 

esetén is lehetővé válik. A módszer működése a szerelőlemezek RS-274x formátumú 

szabványos leírása alapján létrehozott képek feldolgozásán alapul. Az egyszerűsített 

geometria generálására szolgáló eszközt Matlab környezetben megvalósítottam. Az eljárás 

helytállóságát Comsol Multiphyisics programban megvalósított modell szimulációs 

eredményeinek többrétegű szerelőlemezen végzett deformációs kísérleteinek eredményeivel 

történő összevetésével igazoltam. Igazoltam, hogy a módszer lehetővé teszi a többrétegű 

kompozit lemezek nagymértékű deformációjának 3%-nál kisebb hibával történő számítását a 

rézrétegek geometriájának nagymértékű egyszerűsítése mellett. 

2.2. tézis: Eljárást dolgoztam ki, melynek segítségével nagy kivezetőszámmal 

rendelkező "area array" típusú alkatrészek forrasztott kötéseiben kialakuló mechanikai 

feszültség számítható a szerelőlemezt érő mechanikai behatások függvényében. 

Módszert dolgoztam ki, amely az alkatrészt is tartalmazó szerelőlemez végeselem 

mechanikai modelljében lehetőséget ad a – szerelőlemez méreteinél több nagyságrenddel 

kisebb méretekkel rendelkező – forrasztott kötésekben ébredő mechanikai feszültség 

nagypontosságú számítására.  A megoldás lényege, hogy a forrasztott kötések egy részét 

egybefüggő, megfelelően megválasztott mechanikai paraméterekkel rendelkező tömbökkel 

helyettesítem, így a fennmaradó kötésekben a mechanikai feszültség nagy pontossággal 

számítható. A forraszanyagok mechanikai viselkedését – így a helyettesítő tömbökét is – a 

Ramgood-Osgood egyenlet segítségével írom le. A módszer működőképességét egy 240x175 

mm laterális méretű, négyrétegű, szerelt nyomtatott huzalozású lemez, és az azon helyet 

foglaló 488 PBGA típusú alkatrészek példáján, Comsol Multiphysics program segítségével 

demonstráltam. 

A tézispontokhoz kapcsolódó publikációk: [L3], [K1], [K2], [M1] 

Az eredmények hasznosulása, a kutatás további irányai 

A fentiekben ismertetett módszert a hatvani Robert Bosch Elektronika kft. 

megrendelésére fejlesztettem ki. Az eljárás segítségével megállapíthatják, hogy az automata 

gyártósorban elhelyezkedő gyártóberendezések (pl. tűággyal történő funkcionális teszt) 

okozhatnak-e olyan mechanikai behatást a szerelőlemezen, amely a forrasztott kötések 

törését válthatja ki. 

A téziscsoport tudományos hasznosulása, hogy a módszer általánosítható, segítségével 

vizsgálható többek között a forrasztott kötések mechanikai fáradása is a szerelőlemezt érő 

behatások függvényében. 
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A kutatás következő fontos, elérendő mérföldkövének az eljárás CAD (Computer 

Aided Design) rendszerbe illeszthetőségének lehetővé tételét tartom, figyelembe véve, hogy 

a szakirodalom alapján nagy igény mutatkozik az ilyen típusú eszközökre.  
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4. Szilícium protonnyalábos mikromegmunkálása  
Az elmúlt években a mikrofluidikai rendszerek fejlesztése az egyre bonyolultabb 

funkciókat megvalósító eszközök irányába tolódott el. A nagy oldalarányú, meredek 

oldalfalú csatornák mellett komoly igény van komplex, 3D mikrostruktúrák kialakítására is, 

melyek a MEMS (Micro-Elecrtro-Mechanical System) eszközök építőkövei. A MEMS 

eszközök megvalósításához legelterjedtebben a LIGA (Lithographie, Galvanoformung und 

Abformung) és a DRIE (Deep Reactive Ion Etching) technológiákat alkalmazzák, melyek 

mellett a protonnyalábos mikromegmunkálás (Proton Beam Writing, PBW) a 

prototípuskészítés és egyes különleges 3D struktúrák megvalósításának eszköze.  

Protonnyalábos mikromegmunkálás 

A protonnyalábos mikromegmunkálás egy 3D direkt írásos eljárás, konvencionális 

változata a litográfiában használatos. Lényege, hogy a reziszt anyagot MeV energiájú 

ionnyalábbal pásztázzák, majd az ionok által létrehozott primer roncsolási képet kémiai úton 

előhívják. A megoldással nagy oldalarányú, meredek falakkal rendelkező maszkok hozhatók 

létre, a legjobb eredményeket napjainkig SU-8 (polimer negatív reziszt) anyaggal érték el 

[75]. Szintén litográfiás célra használatos a PMMA (Poli-metil-metakrilát) alapú reziszt, 

azonban ennél az anyagnál a roncsoló hatás más célra is kihasználható: az ionnyaláb ugyanis 

megváltoztatja a PMMA optikai törésmutatóját, így – a marási lépés kihagyásával – optikai 

hullámvezetők is létrehozhatók [76]. A polimerek mellett más anyagok is megmunkálhatók: 

a protonnyaláb alkalmas többek között a szilícium megmunkálására is, mivel képes 

megváltoztatni annak elektromos tulajdonságait [77].  

 

4-1. ábra: SU-8 fotoreziszt besugárzásával és előhívásával létrehozott 3D struktúra [75] 

A PBW az alábbi fontos előnyökkel rendelkezik [78]: 

• a besugárzó ionnyaláb közel egyenes pályán halad az anyagban, kivéve a pálya 

végén található kiszélesedést (ez a pálya hosszának mintegy 20%-a), ezért nagy 

oldalarányú, meredek falú struktúrák kialakítását teszi lehetővé, 

• az ionnyaláb a mélység irányában közel egyenletes roncsoló hatást fejt ki, kivéve az 

ionpálya végét, 



 

75 
 

• a besugárzott ionok jól meghatározható mélységig jutnak el az anyagban, amely az 

ionok energiájával hangolható, ez az egyedülálló tulajdonság teszi lehetővé a 3D 

struktúrák kialakítását. 

A technológiai lehetőségeit mutatja az 4-1. ábra, melyen SU-8 polimer fotoreziszt 

besugárzásával és előhívásával készített 3D struktúra látható [75]. Mivel az ionnyaláb 

kiszélesedése az anyagban csekély, a laterális felbontás tekintetében a fókuszfolt átmérője a 

mérvadó. A laterális felbontás legjobb értéke 100 nm alatt van, bár ez csak 10 µm-es 

megmunkálási mélységig garantálható [79]. 

4.1 A szilícium protonnyalábos megmunkálásának elméleti háttere 
Az anyagba besugárzott protonok trajektóriáját mind az atommagok, mind pedig az 

elektronok befolyásolhatják, azonban az atommagokkal történő ütközés valószínűsége több 

nagyságrenddel kisebb, mint az elektronokkal létrejövő kölcsönhatásé [80]. Az elektronok és 

a protonok tömegének nagymértékű különbsége miatt a proton-elektron ütközés során a 

proton pályája jelentősen nem változik meg, amíg a besugárzott proton energiája nagy. 

Ennek következtében a nyalábátmérő a mélység függvényében csak igen kis mértékben 

növekszik. Szintén a részecskék tömegkülönbsége okán a proton energiavesztesége az egyes 

ütközésekben igen csekély, ezért a behatolás után csak több ezer ütközést követően kerül 

nyugalomba. Ennek köszönhető, hogy a nagy energiával rendelkező (0,5-3 MeV) protonok 

többször 10 µm mélységig is eljutnak a megmunkált anyagban, pályájuk során egyenletes 

roncsolást okozva. Megemlítendő továbbá, hogy a behatoláskor a protonok 

hullámtermészete okán fellépő diffrakciós hatás sem jelent a gyakorlatban problémát, mert 

már egy 100 keV energiájú proton de Broglie hullámhossza is mindössze 10-4 nm [81].  

Szilíciumban a besugárzott protonok trajektóriájuk mentén Frenkel-hibapárokat 

hoznak létre, melyek sűrűsége a pálya első, hosszabb szakaszán közel állandó, a pálya végén 

viszont, egy rövidebb szakaszban megnövekszik, mivel a proton energiájának csökkenésével 

egyre nagyobb az ütközés valószínűsége. A hibák sűrűségének változását a mélység 

függvényében az 4-2. ábra szemlélteti. 

 

4-2. ábra: 2 MeV energiájú protonok által létrehozott Frenkel-hibapárok száma a mélység 
függvényében, szimulációs eredmény [81] 
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A keletkezett hibák a tiltott sávban csapdaként funkcionálnak, elősegítik a 

töltéshordozók rekombinációját, ezáltal a besugárzott térfogatban a szilícium fajlagos 

ellenállása megnövekszik. Az iondózis – melyet a bevitt töltés és a besugárzott terület 

hányadosaként definiálnak – növelésével a vakanciák sűrűsége lineárisan nő [77].  

A protonnyaláb által létrehozott lokális ellenállás növekedést kihasználva a szilícium 

szelet elektrokémiai marása szelektívvé tehető. A marás sebessége ugyanis egyenesen 

arányos felületen átfolyó áramsűrűséggel, amit a vakanciasűrűség közvetlenül befolyásol 

[77]. A szilícium protonnyalábos megmunkálásának menete az 4-3. ábrán követhető 

nyomon. 

 

4-3. ábra: Szilícium protonnyalábos mikromegmunkálásának lépései, 1.: besugárzás 
protonnyalábbal, 2.: elektrokémiai marás, 3.: az elektrokémiai marás során képződött pórusos 

szilícium eltávolítása 

A megmunkálás első lépése a már részletezett protonnyalábbal történő besugárzás, 

melynek során a kívánt alakzat laterális mintázatát XY pásztázással, mélységét pedig a 

protonok energiájának változtatásával lehet beállítani. A következő lépés a besugárzott 

minta elektrokémiai marása. A marást elektrokémiai cella segítségével valósítják meg, 

melyben a megmunkálandó szelet munkaelektródként (anód) szerepel (bekötése a szelet alsó 

oldalának fémezésén keresztül történik), a cella ellenelektródja pedig egy platina huzal vagy 

háló. A cella üzemeltetése a szilícium tömb és az elektrolit (hidrogén-fluorid és etanol 7:3 

arányú keveréke) között lévő potenciál vagy a cellán átfolyó áram szabályozásával is 

lehetséges, előbbi esetben potenciosztatikus, utóbbiban galvanosztatikus üzemmódról 

beszélünk. A munkaelektród és az elektrolit között lévő potenciál függvényében a szilícium 

marása vagy pórusos szerkezetet, vagy teljes anyageltávolítást eredményez 

(elektropolírozás, egy küszöbpotenciál átlépése után). A PBW során általában 

galvanosztatikus üzemmódot használnak, melynek egyik előnye, hogy a cellán áthaladt 

töltés egyszerűen monitorozható. A marás során keletkező pórusos szilícium kialakulásáról 

jelenleg nincs teljes egyetértés a szakirodalomban. A leginkább elfogadott nézet szerint [82] a 

szilícium felületén lévő hidrogén a hátsó oldali fémezésről érkező pozitív töltés (lyuk) 

segítségével tud elszakadni, és így lehetővé válik az oldatban lévő HF2- aktív molekulák 
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reakciója (4-4. ábra/1). A reakció hatására a felületi szilícium atomhoz egy fluor fog kötődni, 

ami egy újabb reakcióhoz és egy második fluor bekötődéséhez vezet, miközben egy elektron 

és egy H2 molekula szabadul fel (4-4. ábra/2, 3). A felületen lévő fluor atomok – nagy 

elektronegativitásuk révén – polarizálják a szilícium hátsó kötéseit, ezzel lehetővé téve újabb 

két HF2- molekula reakcióját (4-4. ábra/4). A keletkező SiF4 végül leválik a felületről (4-4. 

ábra/5). 

 

4-4. ábra: Szilícium elektrokémiai maratása HF tartalmú elektrolitban [82] 

Látható, hogy marás folyamatát a lyukáram korlátozza, innen fakad a besugárzott szelet 

marásának szelektivitása. Szintén a lyukáram korlátozó hatásának tulajdonítják – bár ebben a 

tekintetben sincs teljes egyetértés a szakirodalomban – a pórusképződést is: az 

elvékonyodott pórusfalakban ugyanis a tiltott sáv a méreteffektus révén kiszélesedik, ami 

megakadályozza a lyukak áramlását az elektrolit felé [82]. A szilícium protonnyalábos 

megmunkálásának utolsó lépése a pórusos szilícium eltávolítása, amely például történhet 

higított KOH oldatban.  

4.2 A kutatás előzményei 
Az alábbiakban röviden bemutatom munkám előzményeit, amelyek egyben későbbi 

kutatásaim fő motivációs tényezői is voltak.  

A Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA) és az Atommagkutató 

Intézet  munkatársai szilícium protonnyalábos mikromegmunkálásán alapuló, mozgó 

alkatrészt tartalmazó mikrofluidikai eszköz megvalósítását tűzték ki célul, mely munka első 

eredményeit 2007-ben publikálták [83]. Az előkísérletek részeként megállapították, hogy 

nagy energiájú protonbesugárzással szilíciumban többször 10 µm mélységig kialakítható az 

a roncsolt térfogatrész, amelyben a megnövekedett fajlagos ellenállás miatt a szelet 

elektrokémiai marása során az áramsűrűség nagyságrendekkel kisebb lesz, így ezeken a 

részeken pórusos szilícium nem képződik. E jelenséget kihasználva, a szilícium kristály 

irányított protonnyalábbal történő besugárzásával, és a besugárzott minta elektrokémiai 

marásával elvileg tetszőleges háromdimenziós alakzatok alakíthatók ki. 

A kutatócsoport az eljárás működőképességét egy visszacsapó szelep előállításával 

demonstrálta [83]. Kétféle szerkezetet állították elő: az első megoldásban az implantálással 

kialakított csatornafalak között az áramlás irányával 30-60o-os szöget bezáró, az egyik 

csatornafalból kiinduló, a felületre merőleges, 10 µm falvastagságú lapátot hoztak létre. Ezt a 

mintát a pórusos szilícium izotróp marási profilját kihasználva, a behatolási mélységen 6-8 
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µm-rel túlmarva szabaddá tették, így a lapát kizárólag az egyik oldalfalhoz kapcsolódik (l.: 

4-5. a) ábra). 

 

a) 

 

b) 

4-5. ábra: Szilícium protonnyalábos megmunkálásával kialakított visszacsapó szelepek az áramlási 
csatorna a):  oldalfalához, b): aljához rögzített kivitelben [83] 

A második megoldásban a szilícium minta felületére nem merőlegesen, hanem 40°-os 

szögben implantálva alakították ki a ferde lapátot, amely ebben az esetben a csatorna aljához 

kapcsolódik (l.: 4-5. b) ábra). A funkcionális vizsgálat során megállapították, hogy a 

visszacsapó szelep kialakításának legfőbb akadálya a behatolási mélység körüli térben 

kiszélesedő roncsolás, ami kettős hatással jár. Egyrészt a lapát alján a tervezettnél sokkal 

szélesebb szilícium tömb marad a pórusos szilíciummarás és kioldás után, amely nem kívánt 

merevítésként funkcionál. Másrészt, a roncsolt alakzat közvetlen környezetében a marási 

front előreszalad, és emiatt a csatorna alja nem lesz sík.  

A visszacsapó szelepek megvalósítása során szerzett tapasztalatok a nehézségek 

ellenére azt mutatták, hogy a technológia alkalmas 3D alakzatok megvalósítására. Az MFA 

kutatócsoportja a munka folytatásaként egy olyan mikroturbina megvalósítását tűzte ki 

célul, amelynél az álló- és forgórészt előállítása ugyanazon szeleten, egy műveletsoron belül 

történik. Az álló- és forgórész ugyanazon szeleten történő megvalósítása a kétfajta terület 

eltérő energiával történő besugárzásával lehetséges. A módszerrel előállított mikroturbina 

prototípusának SEM képe látható a 4-6. ábrán [84]. 

A mikroturbinák első prototípusai a megmunkálás egy újabb fontos anomáliájára 

hívták fel a figyelmet. Zárt alakzatok belsejében, mint amilyen például a turbina perselye, az 

elektrokémiai marás sebessége lecsökkent. Ez azt eredményezte, hogy az említett helyeken 

az eltávolítandó anyag nem maródott ki a szükséges mélységben. A mikroturbina esetében a 

tengely és a forgórész nem vált el egymástól, aminek következtében a turbina nem volt képes 

elfordulni a tengelyén, működésképtelen maradt (l.: 4-7. a) ábra). A marási front 

előreszaladása – melyet már a szelepek készítésekor is tapasztaltak – szintén jelentkezett: az 

elkészített csatornafalak, valamint a turbinalapátok mellett egy mélyedés jelent meg a 

csatornák alján (l.: 4-7. b) ábra). 
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Az említett, nem kívánatos jelenségek kiküszöbölése, különösképpen a zárt alakzatok 

belsejében tapasztalható marási sebességcsökkenés hatásának csökkentése kulcsfontosságú a 

működőképes mikroturbina elkészítéséhez. Az egyik lehetséges megoldás a mikroturbina 

megvalósítása külön szeleteken, amit az alkatrészek összeillesztése egy további lépésben 

követ. Ezzel a módszerrel a kutatócsoportnak sikerült megvalósítania az első, tisztán 

egykristályos szilíciumból, protonnyalábos mikromegmunkálással kialakított mikroturbinát 

[84].   

 

4-6. ábra: szilícium protonnyalábos mikromegmunkálásával kialakított mikroturbina [84] 

 

 

a) 

 

b) 

4-7. ábra: a): a mikroturbina perselye, a kép közepén látható a turbina tengelye, b): túlmarás a 
csatorna falak környezetében 

A megoldás másik útját a tapasztalt anomáliák részletesebb vizsgálata, és a hátterük 

megismerése jelentette, azok hatásának kiküszöbölése céljából, e munkába volt lehetőségem 

bekapcsolódni. A következő fejezetekben a kutatócsoporton belül végzett munkám részleteit, 

eredményeit ismertetem. 

4.3 Irodalmi áttekintés 
Jelen fejezetben a szilícium protonnyalábos megmunkálásának területén eddig elért, 

munkám szempontjából lényeges eredményeket foglalom össze a vonatkozó irodalom 

alapján. Külön fejezetben térek ki a megmunkálási folyamat modellezési lehetőségeire. 
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4.3.1 A szilícium protonnyalábos megmunkálása 

A szilícium protonnyalábos mikromegmunkálásának témájában született publikációk 

száma alacsonynak mondható, melynek oka a technológia infrastruktúraigénye. A 

pásztázásra is képes nagy energiájú gyorsító és a szilícium elektrokémiai marásához 

szükséges technológiai berendezések együttesen csak kis számú kutatócsoportnak állnak 

rendelkezésére.  A szilícium megmunkálása mellett számos cikk jelent meg az elmúlt 

években SU-8 és PMMA anyagokkal kapcsolatos kutatásokról (l. például: [75], [76], [78], [79], 

[85]), azonban ezek nem tartoznak munkám látóterébe, mivel ezen anyagtípusoknál a 

megmunkálás folyamata eltér a szilícium megmunkálásának technológiájától.  

Polesello és munkatársai [86]-as cikkükben a 4.1 fejezetben ismertetett módszerrel 

egyszerű alakzatokat alakítottak ki szilícium szelet felületén (l.: 4-8. ábra). Kutatásuk célja a 

technológia képességeinek demonstrálása, valamint a besugárzó iondózis és a marási 

sebesség, azaz a kialakított alakzatok végső magassága közötti lineáris kapcsolat igazolása 

volt. Előbbit tekintve, a legkisebb alakzat, melyet kielégítő pontossággal, reprodukálható 

módon tudtak létrehozni, egy 25 µm oldalhosszúságú négyzet volt. A lineáris összefüggést 

az alakzatok profilometriás mérése alapján igazolni tudták, a 0-7 µC/mm2-es iondózis 

tartományra. 

 

4-8. ábra: különböző magasságú alakzatok szilícium szelet felületén, az eltérő magasságokat a 
szerzők a besugárzó iondózis változtatásával hozták létre [86] 

Teo és munkatársai szintén a besugárzó iondózis változtatásával alakítottak ki 

különböző magasságú többszintű struktúrákat (l.: 4-9. ábra) [89]. Cikkükben felhívják a 

figyelmet a PBW azon előnyére, hogy az ábrán is látható alakzathoz hasonló bonyolultságú 

struktúrák direktírással, egyszeri besugárzással alakíthatók ki. 

 

4-9. ábra: a besugárzó iondózis a kialakítandó alakzaton belül történő változtatásával létrehozott 
struktúra [89] 
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Bidhudutta és munkatársai szintén egyszerű alakzatokat (négyzetek, koncentrikus 

körök) sugároztak be szilícium szeleten különböző ionnyalábokkal [87]. Céljuk a besugárzó 

ionok hatásának összehasonlítása volt a megmunkálás minőségének szempontjából. 

Cikkükben megállapították, hogy a protonnál nehezebb besugárzó ionok esetében a 

megmunkálás eredménye csak maszk alkalmazása esetén kielégítő (szemben a 

protonnyalábos direktírással), továbbá a besugárzott, majd kimart alakzatok oldalfala nem 

lesz sík. A szerzők kísérleteikkel igazolták, hogy a besugárzó protonnyaláb a szilíciumban – 

szemben más, nehéz ionokkal – pályája során csak Frenkel-hibapárokat hoz létre, és nem 

roncsolja a rácsszerkezetet. 

Dantas és munkatársai [88]-ben egy olyan technológiai sorról számolnak be, melynek 

segítségével szilícium membránokat és tűmátrixokat hoztak létre. Megoldásuk lényege, hogy 

a protonnyalábos besugárzás előtt a szeleten SiO2 szigeteket alakítottak ki, amely az alatta 

lévő félvezetőt maszkolta a sugárzással szemben. A módszer előnyös tulajdonsága, hogy a 

SiO2 szigetek felületének a teljes felületre vonatkoztatott arányának megválasztásával 

ugyanazon megmunkálási szekvenciával mind a membránok, mind a tűmátrixok 

megvalósíthatók (l.: 4-10. a) és b) ábrák). 

 

a) 

 

b) 

4-10. ábra: protonnyalábos mikromegmunkálással kialakított a): szilícium membránok (az 
alakzatok szélesebb részei alatt találhatók a membránt tartó alátámasztások), b): mikrotű [88] 

A szerzők felhívják a figyelmet arra is, hogy a besugárzó protonnyaláb által létrehozott 

helyi fajlagos ellenállás növekmény a szelet hőkezelésével csökkenthető, ezt a konkrét 

esetben a membránok vastagságának pontos beállítására lehetett kihasználni. 

 

4-11. ábra: a besugárzó ionnyaláb energiájának változtatásával megvalósított 3D alakzatok [90] 
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Breese és munkatársai 2005-ös cikkükben beszámoltak a besugárzó nyaláb 

energiájának változtatásával megvalósított háromdimenziós alakzatok létrehozásáról [90]. A 

4-11. ábrán látható alakzatok megvalósításának kulcsa az, hogy a protonnyaláb behatolási 

mélységét nagy pontossággal meghatározza a gyorsítóból kilépő részecskék energiája, így a 

„gerendákat” egy kisebb, a „tartóoszlopokat” pedig egy nagyobb energiával besugározva a 

háromdimenziós alakzat kialakítható. A szerzők ugyanezen cikkben felhívják a figyelmet a 

4.2. fejezetben említett megmunkálási anomáliára, mely szerint a zárt alakzatok belsejében a 

marási sebesség lelassul. A jelenség demonstrálásához egy olyan kísérletsorozatot 

készítettek, melynek során 40x40 µm méretű, 5 µm falvastagságú négyzet alapú ábrákat 

implantáltak, majd hívtak elő. Abban az esetben, amikor az alakzat teljesen zárt volt (4-12. a) 

ábra), annak belsejében – annak ellenére, hogy nem volt besugározva - a marási sebesség 

közel zérusra adódott. Az alakzatot kis mértékben megnyitva (4-12. b) ábra) a marási 

sebesség növekedését tapasztalták annak belsejében, a négyzet egyik oldalát teljesen 

elhagyva (4-12. c) ábra) pedig a marási sebesség megegyezett a szelet más felületein 

tapasztalhatóval.  

 

4-12. ábra: kísérletsorozat a zárt alakzatok vizsgálatához, a): zárt alakzat belsejében a marási 
sebesség akár zérusra is csökkenhet, b): az alakzat oldalán rést hagyva a marási sebesség megnő, c): 

az alakzat egyik oldalát elhagyva annak belsejében a marási sebesség megegyezik a szelet más 
felületein tapasztalhatóval [90] 

A szerzők a jelenséget az elektrokémiai marás során, a zárt alakzat hatására kialakuló 

viszonyokkal magyarázták. A kísérleteik alapján a szeletben jelen lévő nagy fajlagos 

ellenállással rendelkező implantált térfogatok azok környezetében is hatással lehetnek a 

szilícium tömb és az elektrolit határfelületén kialakuló áramsűrűségre, és ezzel 

összefüggésben a maratási sebességre is. Mivel a feltevés bizonyítása méréssel csak 

körülményesen valósítható meg, a szerzők a jelenség behatóbb vizsgálatához a szilíciumban 

a marás során kialakuló elektromos jelenségek modellezését javasolták, melyet később meg 

is valósítottak ([91], részleteit l. a 4.3.2. fejezetben). 

4.3.2 A modellezés szerepe a megmunkálási folyamat vizsgálatában 

A modellezés és szimuláció a szilícium protonnyalábos megmunkálása területén 

kiemelten fontos szerepet játszik, mivel a megmunkáláshoz szükséges infrastruktúra magas 

üzemeltetési költségei az esetek többségében kizárják a megmunkálási paraméterek 

heurisztikus beállítását.  
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A vonatkozó publikációkban található modellezési megoldások két, jól elkülönülő 

csoportra oszthatók fel: 

• a besugárzó ionnyaláb hatásának modellezése, 

• az elektrokémiai marás folyamatának modellezése. 

Az ionnyaláb hatásának modellezése a besugárzó nyaláb által okozott roncsolás térbeli 

eloszlásának meghatározását jelenti. Ez azért fontos, mert a roncsolt térfogat lesz az a 

tartomány, amely az elektrokémiai marás során nem alakul pórusossá, vagyis a végső 

alakzatot adja. Mivel a roncsolt térfogat laterális eloszlása a protonsugár XY irányú 

pásztázása során érintett felületnek megfeleltethető, és az esetek többségében a protonok 

trajektóriáját az anyagban egyenesnek feltételezik, az ionnyaláb hatásának modellezése 

abban merül ki, hogy meghatározzák az alkalmazott gyorsító energiához tartozó behatolási 

mélységet. A behatolási mélység előzetes ismerete nélkülözhetetlen 3D alakzatok 

előállításához, ahogy az korábban már Breese munkájában (l.: 4-11. ábra) is bizonyítást nyert 

[90]. 

  A besugárzó ionnyaláb hatásának modellezése Monte-Carlo módszerrel lehetséges. 

A szilícium megmunkálására vonatkozó publikációkban a modellezést a SRIM (Stopping 

and Range of Ions in Matter) program segítségével végzik, amely egy ingyenesen 

használható Monte-Carlo szimulációs eszköz [92]. A SRIM, és a hozzá tartozó anyagi 

paramétereket tartalmazó adatbázis segítségével a protonok behatolási mélysége és az 

általuk létrehozott vakanciák eloszlása (l.: 4-2. ábra), illetve a trajektróriák (l.: 4-13. ábra) 

egyszerűen számíthatók, emiatt a program igen népszerű a tématerületen dolgozók körében.  

 

4-13. ábra: 2 MeV energiájú protonok trajektóriái szilíciumban, SRIM programmal készített Monte-
Carlo szimuláció [91] 

A besugárzó ionnyaláb által létrehozott vakanciák eloszlásának ismeretében tehát 

elméletileg meghatározható a marás során nyert alakzat. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez az 

esetek többségében valóban teljesül, tehát a megmunkálás helyes paramétereinek 

meghatározásához elegendő az ionnyaláb hatását modellezni. A 4.2. fejezetben bemutatott, 

valamint a Breese és munkatársai által is vizsgált zárt alakzatok [90] esetében azonban ez 

nem teljesül, mert ilyenkor a besugározatlan területek marási sebességére is hatással van a 

besugárzott alakzat. Egyes esetekben szükség lehet tehát az elektrokémiai marás 

folyamatának modellezésére is. Mivel az elektrokémiai marás sebessége a tömb és az 
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elektrolit határfelületén átfolyó árammal arányos, a folyamat leírásához az elektrokémiai 

cellában (egészen pontosan a besugárzott szeletben) kialakuló árameloszlást szükséges 

számítani. Erre láthatunk példát Breese és munkatársainak [91]-es publikációjában. A 

szerzők különböző besugárzott geometriák esetében SRIM program segítségével 

modellezték a protonnyaláb hatását, majd a vakanciák eloszlásának – egyszerűsített 

formában történő – felhasználásával számították a marás során kialakuló áramsűrűséget, 

amelyből következtetni tudtak a marás sebességére is. Munkájukban a magában álló, és 

szorosan egymás mellett elhelyezkedő falak esetét vizsgálták meg, és vontak le számos 

következtetést a szimulációs eredmények alapján. Állításuk szerint a besugárzott alakzatok 

környezetében kialakuló marási sebességre befolyással van a szilícium szelet fajlagos 

ellenállása, a besugárzáskor alkalmazott iondózis és a gyorsító energia is, valamint jelentős 

hatása van a geometriának, amennyiben a besugárzott alakzatok közel helyezkednek el 

egymáshoz.  

A cikkel kapcsolatos kritikaként fogalmazom meg, hogy mivel a szerzők kétdimenziós 

modelleket használtak, nem volt lehetséges a zárt alakzatok esetének vizsgálata. A szerzők a 

számítások során továbbá teljesen elhanyagolták az ionnyaláb mélységi irányú 

kiszélesedését is, annak ellenére, hogy a cikkben szereplő 4-13. ábra alapján a kiszélesedés 

mértéke azonos nagyságrendben van a behatolási mélységgel, tehát befolyással lehet az 

áramsűrűség alakulására.  

 

a) 

 

b) 

4-14. ábra: szilícium szeletben protonnyalábos besugárzással létrehozott alakzatok körül kialakuló 
áramsűrűség, szimulációs eredmények, a besugárzott rész szürke színnel jelölve, [91]. a): magában 

álló fal, négy különböző iondózis b): 5 µm széles, egymástól 10 µm távolságban lévő falak 

4.4 A kutatás előzményeinek és a szakirodalmi eredmények 
összefoglalása 
A 4.2. fejezetben bemutattam a kutatás előzményeit, amelyek a szilícium 

protonnyalábos mikromegmunkálása során tapasztalható anomáliára, nevezetesen a zárt 

alakzatok belsejében tapasztalható marási sebesség csökkenésre hívták fel a figyelmet. A 

jelenség létezésére a szakirodalom is rámutat, továbbá annak behatóbb vizsgálatára a 

modellezést ajánlja, mivel a méréssel történő vizsgálat csak közvetetten és körülményesen 

valósítható meg. A megmunkálási folyamat modellezése két főbb részre bontható: a 
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besugárzó ionnyaláb hatásának és az elektrokémiai marásnak a modellezésére. A 4.3.2. 

fejezetben bemutattam a megmunkálási folyamat modellezésével foglalkozó, munkám 

szempontjából kiemelendő irodalmi előzményeket. A vonatkozó szakirodalom áttekintése 

alapján megállapítottam, hogy 

• a besugárzó ionnyaláb hatásának modellezéshez elterjedten a SRIM programot 

használják, 

• A SRIM program segítségével a besugárzott protonok trajektóriái és a behatolási 

mélység számítható, azonban: 

• a számítás elvégzése csak kétdimenzióban lehetséges, 

• a besugárzó nyaláb laterális mérete a programban infinitezimális, ezért véges 

nyalábméret, és az azon belül jelenlévő eloszlás nem vehető figyelembe, 

• az elektrokémiai marás folyamatának 

• leírása a besugárzó nyaláb hatásának ismeretében lehetséges, 

• modellezésének szakirodalmi példái  

• kétdimenzióban vizsgálódnak, így a zárt alakzatok esete nem vizsgálható, 

• elhanyagolják az ionnyaláb mélységi irányú kiszélesedését.  

Áttekintve a tapasztalt hiányosságokat, a következő fejezetben ismertetésre kerülő 

kutatásaim fő céljaként egy olyan modellezőeszköz létrehozását tűztem ki célul, melynek 

segítségével a szilícium protonnyalábos megmunkálásának folyamata szimulálható. Az 

eszközzel szemben támasztott fontosabb követelményeket az alábbi pontokban foglaltam 

össze: 

• képes legyen számítani a besugárzó protonnyaláb hatását (Frenkel-hibapárok 

létrehozása, fajlagos ellenállás növekedése) a szilícium tömbben, 

• modellezi az elektrokémiai marás folyamatát, melyben figyelembe veszi a fajlagos 

ellenállás térfogati eloszlását,  

• alapjául szolgálhat egy olyan modellező eszköznek, melynek segítségével adott 

besugárzási mintázat esetén számítható a kimart alakzat, azaz a technológiai 

folyamat tervezhető, optimalizálható. 

4.5 A protonnyalábos megmunkálás modellezése 
Az alábbi fejezetekben bemutatom a szilícium protonnyalábos megmunkálásának 

általam alkalmazott módszerét. A megoldás menetét blokkvázlat segítségével a 4-15. ábrán 

szemléltetem. A feladatot – a már ismertetett – két fő részre osztottam. A besugárzó 

ionnyaláb hatásának leírásához Monte-Carlo módszert alkalmaztam, illetve a vonatkozó 

szakirodalom alapján számítottam a protonnyaláb hatására kialakuló fajlagos ellenállás 

növekedését. Az elektrokémiai marás folyamatának modellezését a besugárzott szilícium 

szelet fajlagos ellenállás eloszlásának ismeretében Comsol Multiphysics program 

segítségével végeztem el. 
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4-15. ábra: a szilícium protonnyalábos megmunkálásának modellezéséhez alkalmazott megoldás 
blokkvázlata 

4.5.1 A besugárzó ionnyaláb hatásának leírása 

A besugárzó protonnyaláb hatásának modellezéséhez Matlab környezetben 

készítettem Monte-Carlo szimulációs eszközt. A számítások lényege, hogy (egyesével) le kell 

írni a besugárzott részecskék pályáját az anyagban, valamint számítani kell azok 

energiaveszteségét – ami jelen esetben Frenkel-hibapárok keltésére fordítódik. A megoldás 

meghatározásához a vizsgált térfogatot derékszögű ráccsal osztottam fel, és az anyagba 

besugárzott részecskék pályáját e koordinátarendszerben, eseményvezérelt diszkrét 

időpontokban követtem nyomon, ahol az eseményt a rácspontok közötti átlépés képviseli. A 

részecskék pályáját tehát azon rácspontok sorozata adja, amelyeken az adott részecske 

áthaladt. A trajektórián kívül a részecskék irányszögeit és energiáját külön változókban 

követtem nyomon. E leírásmód egy egyszerű, alacsony számításigényű megoldáshoz 

vezetett.  

Amint a 4-15. ábrán látható, a számítás a vizsgálni kívánt geometria megadása, és 

annak a kívánt felbontású ráccsal való felosztása után az implantálás szimulációjával 

kezdődik. A valóság minél jobb közelítése érdekében modellező eszközömben lehetővé 

tettem, hogy az implantált részecskék ne csak egyetlen pontban érjék az anyagot, hanem 

lehetőség legyen a laterális mintázat megadására is (ennek jelentőségét l. a 4.6.1. fejezetben). 

 A besugárzó protonnyaláb és az anyag részecskéi között az alábbi kölcsönhatások 

jöhetnek létre [93]: 

• elektrongerjesztés, 

• elektronok kiütése, 

• ütközés atommaggal: 
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• rugalmas ütközés, 

• rugalmatlan ütközés. 

Amint már a bevezetőben említettem, a protonnyalábos megmunkálás szempontjából a 

rugalmatlan ütközés a lényeges, mivel ennek hatására alakulnak ki a Frenkel-hibapárok, és 

jön létre az anyag (lokális) fajlagos ellenállásának növekedése. Ennek ellenére a rugalmas 

ütközésekkel is számolni kell, mivel ezek nagymértékben járulnak hozzá a besugárzó 

protonok trajektóriáinak alakulásához.  

A szakirodalomban Bethe 1938-ban publikált, egyszerű módszerétől kezdődően 

számos modell található, melyek segítségével a besugárzott részecskék és az anyag 

kölcsönhatása leírható [94]. A jelenleg legelterjedtebben használt megoldások a besugárzott 

részecske-anyag kölcsönhatást két fő részre osztják: az elektronfelhővel történő, és az 

atommagokkal történő kölcsönhatásra, mivel a két esetben a kölcsönhatás jellege alapvetően 

különböző [93]. A legösszetettebb, egyben legpontosabb eredmény számítására képes 

megoldások figyelembe veszik azt is, hogy amennyiben a besugárzott részecske energiája 

sokkal nagyobb, mint a Frenkel-hibapár létrehozásához szükséges energia, az atommaggal 

való ütközés során a kimozdított atom további hibapár(ok) képzésére is képes lehet 

(kaszkád). A számításokban továbbá figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy a 

besugárzó részecske által létrehozott hibapárok nagyobb része nem stabil, és az ütközést 

követően – rekombinációval – azonnal eltűnik.  

Amennyiben tehát a besugárzott részecske-anyag modell rendelkezésre áll, annak 

segítségével számítható a besugárzott részecskék pályája, továbbá a trajektóriájuk mentén 

történő energiaveszteségük is. Utóbbi segítségével lehet következtetni az adott helyeken 

kialakuló Frenkel-hibapárok sűrűségére, majd ebből az anyag fajlagos ellenállásának 

növekedésére. A fentebb leírtakból látható azonban, hogy azok a modellek, amelyek a 

folyamatot teljes részletességében leírják, meglehetősen komplexek, és ebből következően 

gépi kapacitásigényük nagy. Mivel egy-egy szimuláció futtatásakor jellemzően igen 

nagyszámú részecske (>1010) hatását kell modellezni, a számítások komplexitása fontos 

szempont a modellezőeszközök készítésekor, amint arra a szakirodalom is felhívja a 

figyelmet [94]. Ezen szempontokat figyelembe véve, valamint szem előtt tartva, hogy az 

általam készítendő modellező eszköznek nem célja a jelenségek fizikai hátterének vizsgálata, 

egy egyszerű, kis számításigényű leírásmódot hoztam létre a szakirodalom gyakorlati 

eredményeire támaszkodva.  

Mivel [80] szerint a besugárzott protonok az anyagban lévő elektronokkal történő 

kölcsönhatása a protonok pályáját jelentősen nem befolyásolja, valamint a számítások 

végeredményére csak az atommagokkal történő ütközés van befolyással, a modellben az 

elektronokkal történő kölcsönhatást nem vettem figyelembe. Az atommagokkal történő 

kölcsönhatást annak jellege szerint rugalmas és rugalmatlan szórásra választottam szét.  

A rugalmas szórás a kölcsönhatás azon összetevője, melynek hatására az anyagban 

haladó részecske irányváltozást szenved. Azt, hogy a proton az eredeti irányához képest 
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más, tetszőleges irányba milyen valószínűséggel térül el, a rugalmas szórásra vonatkozó 

differenciális hatáskeresztmetszet (EDCS, Elastic Differencial Cross Section, dσ/dΩ) 

határozza meg, amely egy folytonos, szög szerinti eloszlásfüggvény. A – különböző 

anyagokra és besugárzó részecskékre érvényes – differenciális hatáskeresztmetszetek 

kvantummechanikai számítások útján nyerhetők, ez értelemszerűen rendkívül 

számításigényes. Megoldásomban ezért a szilícium protonnal történő besugárzására 

vonatkozó, a szakirodalomban rendelkezésre álló differenciális hatáskeresztmetszet 

függvényeket használtam fel, amelyre példa a 4-16. ábrán látható [95].  

 

4-16. ábra: a szilíciumba besugározott proton (110°-os szórási szöghöz tartozó) differenciális 
hatáskeresztmetszete, a mérési eredmények markerrel, a Rutherford elméletnek megfelelő 

eredmény szaggatott vonallal, a kvantummechanikai számítás eredménye pedig folytonos vonallal 
jelölve [93] 

Az anyagban haladó proton haladási irányához képest vett polárszögének módosulását 

véletlen számokkal generálom olyan módon, hogy a polárszög módosulása a 

hatáskeresztmetszetnek megfelelő eloszlást kövesse, tehát egy E energiával rendelkező 

proton polárszögének módosulása az alábbi képlet alapján számítható:  
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ahol [R]01 egy 0 és 1 között egyenletes eloszlású véletlen szám, ϑsz a polárszög módosulása 

(szórási szög), σT pedig a teljes hatáskeresztmetszet: 
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Mivel jelen esetben a szórás a proton pályájára tengelyszimmetrikus, az azimutális szög 

módosulása a [0,2π] intervallumban folytonos eloszlású: 

[ ]1

0sz R2 ⋅⋅= πϕ  (4-3) 

ahol ϕsz az azimutális szög módosulása. 
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 Az anyagban haladó protonok rugalmatlan szóródását, és az emiatt a szilíciumban 

létrejövő fajlagos ellenállás növekedését szintén a szakirodalom gyakorlati eredményeire 

támaszkodva vettem figyelembe, mivel a fizikai hátteret részletesen leíró modellek 

számításigénye nagy, továbbá [96] szerint e modellek nagy komplexitásuk ellenére sem írják 

le pontosan a jelenséget a besugárzó iondózis teljes tartományában. A besugárzó protonok 

által keltett Frenkel-hibapárok sűrűségének számításokhoz a Lourenco és munkatársai által 

publikált, két különböző módszerrel lemért eredményét használtam fel, mely szerint az 

anyagba sugárzott protondózis és a keltett hibapárok sűrűsége között az alábbi kapcsolat áll 

fenn [97]: 

pI
cm

1
714,97F ⋅⋅≈  (4-4) 

ahol F a Frenkel-párok sűrűsége 1/cm3-ben, Ip a besugárzott protondózis 1/cm2-ben. A képlet 

a szerzők mérései alapján a besugárzó proton teljes energiatartományára érvényes, amíg az 

meghaladja a hibapárok keltéséhez szükséges értéket. Az anyagon áthaladó proton 

energiaveszteségét ezek után úgy határozom meg, hogy a rácselemeken áthaladó protonok 

által létrehozott hibapárok számát a fenti képlet alapján számítom, és a párok keltéséhez 

szükséges energiát használom az energiaveszteség meghatározásához. Az egy hibapár 

keltéséhez szükséges energiát számításaimban 20eV-nak vettem, ami a szakirodalom szerint 

az időben teljesen stabil Frenkel-hibapár létrehozásához szükséges [98]. A fentiekben 

ismertetett módszerrel számított Monte-Carlo szimulációs eredmény látható a 4-17. ábrán. 

 

4-17. ábra: Vakanciák sűrűségének számítása, Monte Carlo szimulációs eredmény, a 2MeV 
energiával rendelkező protonok implantálása a vizsgált tartomány tetején, 5 µm-es szélességben, 

egyenletes eloszlással történt 

Mivel a protonnyalábos besugárzás hatására kialakuló Frenkel-hibapárok sűrűsége és a 

fajlagos ellenállás növekedése közötti kapcsolat leírására [96] szerint kis számításigényű, és 

az iondózis teljes tartományára érvényes modell nem létezik, modellező eszközömben a 

fajlagos ellenállás növekményét szintén mérési eredményekre támaszkodva számítom. 

Ntsoenzok és Maldonad Peres különböző módszerekkel végzett eredményei szerint a 

besugárzó protonnyaláb által létrehozott fajlagos ellenállásnövekedés p-típusú szilíciumban 

~10-szeres 0,5*1011 proton/cm2 dózis esetén, azonban ez a növekedés 5*1012 proton/cm2 
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dózisnál telítődik [96], [99]. A mérési eredmények alapján tehát egyszerűen számítható a 

rácselemeket érő iondózis alapján a fajlagos ellenállás helyi növekedése, és a modell 

verifikációja azt mutatta, hogy az egyszerűsítés ellenére az eszköz jól követi a valóságot. 

4.5.2 Az elektrokémiai marás modellezése  

A vizsgált geometria fajlagos ellenállás eloszlásának meghatározása után a következő 

lépés az elektrokémiai marás hatásának leírása volt. A számítások elvégzéséhez a már 

említett Comsol Multiphysics programot használtam, melynek segítségével a feladat 

hatékonyan megoldható. Amint a 4-15. ábrán látható, az elektrokémiai marás 

modellezéséhez az elektrokémiai cellában kialakuló elektromos áram eloszlásának számítása 

szükséges. A cella villamos modelljének felállításához a vizsgált geometria és a fajlagos 

ellenállás eloszlásának megadásán kívül az alábbi egyszerűsítéseket vezettem be: 

• mivel a valós cellában a platina elektród (l.: 4-3. ábra) a szilícium szelettől nagy 

távolságban van, a modellben az elektródot egy összefüggő, homogén árameloszlású 

felülettel adtam meg, 

• mivel a valós cellában helyet foglaló elektrolit vezetőképessége több nagyságrenddel 

nagyobb, mint a szelet vezetőképessége, ezért előbbit ideális vezetőként írtam le. 

A cellában kialakuló áram értékét a Comsol Multiphyisics program „Conductive Media DC” 

modulja segítségével számítottam, amely a  

( ) jee QJU =−∇⋅∇− σ  (4-5) 

egyenletet oldja meg minden tartományra, ahol σe a fajlagos vezetőképesség, U a potenciál, Je 

a kívülről kényszerített áramsűrűség, Qj a belső, térfogati áramforrások sűrűsége (jelen 

esetben értéke zérus), ∇ pedig a gradiensképzés operátora. 

 A cellában kialakuló árameloszlás ismeretében az elektrokémiai marás folyamatának 

leírása az alábbi képlettel lehetséges: 

nmf JKv ⋅=  (4-6) 

ahol vmf a szilícium-elektrolit határfelület mozgási sebessége (lokális marási sebesség), Jn a 

határfelületen átfolyó áram normális irányú komponense, K pedig a marás sebességére 

jellemző arányossági tényező, melynek értéke [77] alapján 8,865.10-5 cm3/As. A fenti képlet 

tehát megadja a határfelület mozgásának sebességét az időben. Mivel a Comsol 

Multiphyisics programban lehetőség van a határfelületek mozgási sebességét előírni, és az 

áram eloszlását iteratívan számítani, a marási folyamat szimulációja hatékonyan 

elvégezhető. Megjegyzendő azonban, hogy a program a határfelület mozgatását a végeselem 

rács torzításával éri el, és jelen esetben a határfelület mozgási sebessége a vizsgált 

tartományban jelentős eltéréseket mutat. A szimuláció ezért csak a folyamat viszonylag 

rövid, kezdeti szakaszán marad konvergens, majd a numerikus hibák rohamos 

halmozódásával a számított geometria hirtelen eltorzul, erre a szimulációk során tekintettel 

kell lenni. Jelen esetben azonban ez a jelenség nem okoz problémát, mert a besugárzott szelet 
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elektrokémiai marásának sebessége az időben állandó [77], így a folyamat egy rövid 

szakaszának szimulációjával már következtetni lehet a teljes folyamatra. 

4.6 Szimulációs eredmények 
A modellező eszköz működésének ellenőrzését egy egyszerű példa segítségével 

végeztem el, melynek besugárzásához az ATOMKI Van de Graaf gyorsítóját, marásához 

pedig az MFA MEMS laboratóriumának infrastruktúráját használtam. A 4-18. a) ábrán egy 

tesztalakzat SEM képe látható, amely egy 40 µm falvastagságú, 200 µm átmérőjű, 2 MeV 

energiával és 4 µC/mm2 dózissal besugárzott, majd elektrokémiai úton kimart gyűrű, mellyel 

a zárt alakzat belsejében tapasztalható marási sebesség csökkenés látványosan, egyértelműen 

demonstrálható. Mivel a besugárzott gyűrű hengerszimmetrikus, előállításának szimulációja 

lehetséges a forgástengelyén átmenő síkban vett kétdimenziós modell segítségével, melyet a 

4.5. fejezetben leírtaknak megfelelően végeztem el. A szimulációk eredménye a 4-18 b) ábrán 

látható, amelyen a marási frontokat ábrázoltam négy különböző időpontban (t1<t2<t3<t4) a 

gyűrű falának közelében. Az ábrán jól látható, hogy a marás sebessége a zárt alakzat 

belsejében kisebbre adódott, valamint a modell a besugárzott terület közelében visszaadja a 

marási front előreszaladásának jelenségét is.  

 
a) 

 
b) 

4-18. ábra: zárt alakzat elektrokémiai marásának vizsgálata, a) minta a szimulációval való 
összevetéshez, 40 µm falvastagságú, 200 µm átmérőjű, 2 MeV energiával és 4 µC/mm2 dózissal 

besugárzott gyűrű, b): 2D marási modell kimenete (marási frontok) négy különböző időpontban, a 
gyűrű falának közelében   

A fenti példával tehát sikerült igazolni a módszer működőképességét, azonban 

szükség volt a modellező eljárás mérésekkel való verifikációjára is.  

4.6.1 A modell verifikálása 

A módszer verifikálásához egy olyan méréssorozatot terveztem, melynek segítségével 

egyúttal vizsgálható a besugárzott protonok pályájának mélységi irányú kiszélesedése is. Az 

előző fejezetben említett zárt gyűrű erre a célra ugyanis nem alkalmas, mert az alakzat 

belsejében tapasztalható marási sebesség csökkenést elvileg okozhatja pusztán az alakzat 

„zártsága” is. Az alkalmazott méréssorozat 10, 20, 30 és 40 µm falvastagságú, 40 µm belső 

átmérőjű, különböző mértékben „megnyitott” (0-90°, 5°-onként) gyűrűk besugárzásából és 

kimarásából állt (besugárzási energia és dózis: 2 MeV, illetve 4 µC/mm2), melyek a 4-19 a) és 

b) ábrákon láthatók.  
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a) 

 

b) 

 

c) 

4-19. ábra: a módszer verifikálásához tervezett mintasorozat, különböző falvastagsággal 
rendelkező, különböző mértékben megnyitott gyűrűk, a): kimart gyűrűk a szilícium szeleten, b): 10 

µm falvastagságú, 20°-kal megnyitott gyűrű (példa), c): a besugárzott térfogat szemléltetése a 
megnyitott gyűrűk alkalmazásának indoklásához 

A gyűrűk megnyitásának okát a 4-19 c) ábra segítségével szemléltetem, amelyen a 

besugárzott térfogat jellegét ábrázoltam. A gyűrűk különböző mértékű megnyitásától azt 

vártam, hogy a besugárzó protonok pályájának mélységi irányú kiszélesedése miatt lesz a 

megnyitás szögének egy küszöbértéke, amely alatt az alakzat belseje nem fog maródni, és 

amennyiben ez így van, az egyértelműen bizonyítja a pálya kiszélesedésének szerepét, 

valamint modellező eszközöm létjogosultságát a megmunkálási folyamat tervezésében. 

 A minták besugárzása és kimaratása után a modell kimenetével történő 

összevetéshez pontosan meg kellett határozni a besugárzott alakzatok belsejéből kimart 

szilícium térfogatát. A 4-19 b) ábrán látható, hogy az alakzat belsejében a marás után kapott 

felület nem sík, ezért a térfogat pontos meghatározásához e felület koordinátáinak méréssel 

való meghatározására volt szükség. A méréseket egy Zeiss LSM410 típusú konfokális 

lézermikroszkóp (CLSM) segítségével végeztem el, a mérési eredményeket pedig egy saját, 

Matlab környezetben készített program segítségével értékeltem ki. 

Az általam készített kiértékelő program lényege, hogy a konfokális lézermikroszkóp 

által alkotott kép alapján, amely a felület egyes pontjainak magasságinformációját hordozza, 

kiszámítja az alakzat belsejéből kimart anyag térfogatát. A számítás elvégzéséhez a kép 

betöltése után egy grafikus felület (l.: 4-20. ábra) segítségével meg kell adni a képen a gyűrű 

külső és belső határát, valamint a megnyitás szögét, ezután a számítás már automatikusan 

történik. A kimart térfogat, a felület, valamint a marási idő ismeretében számítható a sík 

marási frontra érvényes átlagos marási sebesség, amely jó alapot biztosít az egyes esetek 

egymással, valamint a megmunkálás modelljének kimenetével való összevetéshez. 
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4-20. ábra: megnyitott gyűrű konfokális lézermikroszkópos képe, a saját fejlesztésű programmal 
való kiértékelés közben 

A mérési eredményeket és a modellező eszköz kimenetét a 4-21. ábrán látható 

grafikonon vetettem össze. A grafikonon látható eredményekből a következő 

következtetéseket lehet levonni: 

• az alkalmazott modell jellegét tekintve helyesen írja le a folyamatot, 

• az alkalmazott méréssorozat bizonyítja a besugárzott protonok pályájának mélységi 

irányú kiszélesedésének hatását a megmunkálási folyamatra, mivel: 

• a gyűrűk megnyitási szögének van olyan küszöbértéke, amely alatt az alakzat 

belsejének marása gyakorlatilag nem indul meg, 

• a gyűrűk falvastagsága befolyással van az említett küszöbre. 

 

4-21. ábra: a mérési eredmények és modellező eszköz kimenetének összevetése 

4.7 Összefoglalás, új eredmények 
3. tézicsoport: egykristályos szilícium protonnyalábos mikromegmunkálásának 

leírására alkalmas modellt alkottam, melynek segítségével magyarázatot adtam az 

elektrokémiai marás során fellépő megmunkálási anomáliára. 

3.1. tézis: Szilíciumban nagyenergiájú protonnyalábos besugárzás hatására kialakuló 

Frenkel-hibapárok eloszlásának számítására alkalmas modellt alkottam. 

Monte-Carlo típusú modellt hoztam létre, melynek segítségével az egykristályos 

szilíciumba implantált MeV energiájú, fókuszált protonnyaláb által létrehozott Frenkel-

hibapárok, és a besugárzott minta fajlagos ellenállásának eloszlása számítható. A modell 
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működésének lényege, hogy a vizsgált geometriát derékszögű ráccsal felosztja, a besugárzott 

protonok pályáját a rácselelemek közötti átlépések segítségével írja le, és számítja a 

rácselemeket érő iondózist. A szimulációk futtatásához szükséges gépi kapacitás csökkentése 

érdekében a modell a protonok trajektóriájának meghatározásához és a fajlagos 

ellenállásnövekmény számításához gyakorlati eredményeket használ fel. A modellt 

alkalmassá tettem a valós nyalábprofil és tetszőleges besugárzási geometria 

figyelembevételére is. A módszer helyességét a Matlab környezetben megvalósított modell 

kimenetének protonnyalábbal besugárzott szilícium minták elektrokémiai marásának mérési 

eredményeivel való összevetésével igazoltam. 

3.2. tézis: Nagyenergiájú protonnyalábbal besugárzott szilícium egykristály 

elektrokémiai marásának leírására alkalmas modellt alkottam. 

Végeselem módszeren alapuló modellt készítettem, amellyel nagyenergiájú 

protonnyalábbal besugárzott szilícium egykristály elektrokémiai marásának folyamata 

leírható, és a marás során kialakuló geometria meghatározható. A modell elsődleges 

bemenete a besugárzott minta geometriája, és annak fajlagos ellenállás-eloszlása. A számítás 

alapját a mintában kialakuló, illetve a szilícium-elektrolit határfelületen átfolyó áram 

iteratívan történő meghatározása képezi. A határfelületen átfolyó áram alapján kerül 

kiszámításra a határfelület mozgási sebessége, amely alapján a következő időpillanantban 

érvényes geometria megadható. A módszer helyességének igazolásához a modellt Comsol 

Multiphysics programban valósítottam meg, és kimenetét különböző szögben megnyitott 

gyűrű alakzatok besugárzásával és kimaratásával előállított mintákon, konfokális 

mikroszkóp segítségével végzett profilmérések eredményeivel vetettem össze. 

Megállapítottam, hogy módszeremmel a marási folyamat leírható, továbbá a modell 

segítségével magyarázatot adtam a zárt alakzatok belsejében tapasztalható marási sebesség 

csökkenésre. Az elért eredmény lehetőséget ad olyan tervezőeszköz készítésére, melynek 

segítségével a megmunkálási anomália káros hatása csökkenthető. 

A tézispontokhoz kapcsolódó publikációk: L4 

Az eredmények hasznosulása, a kutatás további irányai 

A fentiekben ismertetett módszer segítségével elért eredmények a KFKI-MFA és az 

ATOMKI együttműködésében született kutatásba épültek be. Az eddig elért eredmények 

legfontosabb érdeme, hogy nagyban hozzájárultak a szilícium protonnyalábos 

megmunkálása során tapasztalt anomáliák megértéséhez. A fentiekben ismertetett módszer – 

a célkitűzésnek megfelelően – alapját képezheti egy olyan modellező eszköznek, amellyel 

szilícium protonnyalábos megmunkálása szimulálható. A szimuláció segítségével a 

megmunkálásához szükséges megmunkálási paraméterek heurisztikus keresése kiváltható. 

A szimuláció lehetőséget adhat továbbá a megmunkálási anomáliák hatásának 

csökkentésére, elkerülésére.  A kutatás folytatásaként az elektrokémiai marás 

modellezésében a marási front mozgásának olyan módszerrel történő leírását tűztem ki 

célul, amellyel a teljes marási folyamat szimulációja megvalósítható.   
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5. Függelék 

A dolgozatban felhasznált fontosabb jelölések jegyzéke 

Jel Mértékegység Magyarázat 

d m impulzusonkénti maratási mélység 
α, αeff 1/m (effektív) abszorpciós együttható 
F, Fth J/m2 besugárzottság, küszöbbesugárzottság 
N db lézerimpulzusok száma 
fimp Hz impulzusismétlési frekvencia 
C J/K termikus kapacitás 
c J/kg.K fajhő 
ρ kg/m3 sűrűség 
V m3 térfogat 
R K/W termikus ellenállás 
λ W/m.K fajlagos hővezetési tényező 
Q W hőáram 
h W/m2.K hőátadási tényező 
σl m a Gauss-nyaláb szélességi paramétere 
f m fókusztávolság 
D m a lencsére beeső nyaláb átmérője 
M2 - a Gauss-nyaláb módustisztaságát kifejező tényező 
dmin m a fókuszfolt átmérője az energiamaximum 1/e2-nél 
Eimp J a lézer által kibocsátott impulzus energiája 
t s idő 
σ, σ0 Pa mechanikai feszültség, folyáshatár 
ε - deformáció (relatív) 
E Pa Young-modulus 
ν - Poisson-szám 
G Pa nyírási rugalmassági modulus 
n - deformációs keményedési kitevő 
[R]0

1
 - 0 és 1 között egyenletes eloszlású véletlen szám 

ϑsz sr polárszög módosulása, szórási szög 
ϕsz sr azimutális szög módosulása 
σT b/sr hatáskeresztmetszet 
Ip 1/m2 besugárzott protondózis 
U V elektromos potenciál 
Je A/m2 kívülről kényszerített áramsűrűség 
Jn A/m2 határfelületen átfolyó áram normális irányú 

σe S/m fajlagos vezetőképesség 

∇  - gradiensképzés operátora 
vmf m/s szilícium-elektrolit határfelület mozgási sebessége 
K cm3/As marás sebességére jellemző arányossági tényező 
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