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1. Bevezetés

Az elektronikai iparnak két kihívással kell folyamatosan szembenéznie: az egyik a miniatüri-

zálás, a másik a megbízhatóság követelménye. Az elektronikus alkatrészek méretcsökkenése

gyárthatósági problémákat vet fel. Ismert példa az integrált áramkörök (IC: integrated cir-

cuit) komplexitását leíró Moore-törvénynek nevezett megfigyelés [4], amelyet számos formában

megfogalmazhatunk, de mindegyiknek az az üzenete, hogy az aktuális legmodernebb tömeg-

termelésű IC áramkör bonyolultsága az idővel exponenciálisan növekszik, és ez a trend három

évtizede változatlan. Az IC-k gyártástechnológiájában a kritikus folyamat az áramkört megva-

lósító mintázatok litográfiája, amelynél az elérhető legkisebb mintaszélességet a fénydiffrakció

korlátozza; emiatt újabb fényforrások és speciális maszkolási technikák jelennek meg.

A Moore-törvény analógiájára az elektronikai technológia számos területén tapasztalható a

jellemző méretek csökkenése. Az értekezésem témáját adó elektronikai kötésekre is igaz egy

méretcsökkenési folyamat, néhány eltéréssel. Az egyik szembetűnő különbség, hogy a kisebb

méretű alkatrészek megjelenésével a nagyobb méretű alkatrészek is jelentős mértékben megma-

radnak akár egy áramkörön belül is. Az 1. ábrán a felületszerelt kondenzátorok méretcsökkenési

trendjét láthatjuk1.
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1. ábra. Különböző méretkódú felületszerelt kondenzátorok részaránya az elektronikai gyártásban

[5, 6].

1A méretkódok értelmezése az alkatrész laterális méreteivel adható meg: 1206 – 3,2× 1,6mm2, 0805 – 2,0×
1,3mm2, 0603 – 1,6× 0,79mm2, 0402 – 1,0× 0,51mm2, 0201 – 0,61× 0,30mm2, 01005 – 0,40× 0,20mm2.
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A grafikonon látható tendencia egyenes következménye a felületszerelt alkatrészek kiveze-

téseinek és a szerelőlemezen kialakított forrasztási felület (idegen szóval pad) méretének csök-

kenése is. A szerelőlemezek rajzolatának finomodása a forrasztási technológiákban is egyre

újabb módszerek és anyagok megjelenését és elterjedését követeli meg.

Az elektronikai kötések elsődleges feladata, hogy a funkciót megvalósító áramkör (pl. fél-

vezető IC) és a felhasználó között több méretbeli nagyságrendet hidaljon át. A félvezető (szi-

lícium) IC-k példájánál maradva az alábbi, egyre nagyobb fizikai méretekkel rendelkező „lép-

csőt” különböztethetjük meg (zárójelben feltüntettem a jellemző méreteket is):

1. integrált áramkörök logikai áramköri szintje (100 nm alatt),

2. szilícium chip szintű kivezetések szintje (100µm alatt),

3. tokozott IC kivezetései (1 mm alatt, tipikusan néhányszor 100µm),

4. IC-kből és passzív alkatrészekből felépülő áramkör szintje, és csatlakozói (több mm-től

több 10 cm-ig).

Az értekezésemben a fenti rendszerben a 2., 3., és 4. szint közötti (mikro)kötések egyes fajtáinak

jellemzőit és hibajelenségét vizsgálom. Ezeken a szinteken a méretcsökkenést nem csupán

a mérettel, hanem az áramkörbe beépített alkatrészek volumenével is szokás jellemezni, így

árnyaltabb képet kapunk a technika fejlődéséről.

A méretcsökkenéssel együtt jár az, hogy bizonyos méretbeli korlátok átszakításával újabb

vizsgálati módszereket kell meghonosítanunk az elektronikai technológia eszköztárában. Az

elmúlt évtizedek folyamán a különböző mikroszkópok közül az egyre nagyobb felbontást biz-

tosító készülékek elterjedése figyelhető meg. A szabad szemmel történő vizsgálat után megje-

lentek az optikai mikroszkópok, később a pásztázó elektronmikroszkópok. A 2010-es években

a gyártó cégek közül egyre több áldoz olyan vizsgálati laboratórium felszerelésére, ahol a mik-

roszkópok felbontása a nanométeres nagyságrendbe esik.

Az elektromos célú kötéseknek a kötés anyagát és gyártását tekintve három jól elkülönít-

hető csoportja van: a forrasztások, a ragasztások és a hegesztések. Ezeken belül számtalan

változat létezhet; az egyes csoportokon belül a kötés kialakulásának fizikai vezérlő elvei azo-

nosak. Mindhárom kötésfajta közös abban, hogy rendkívül nagy szerephez jutnak a felületi

jelenségek: az adhéziós-kohéziós erők és a diffúziós anyagtranszport.

1.1. A kutatás motivációja, célkitűzései

A kutatásom során azt a célt tűztem ki, hogy a pásztázószondás mikroszkópok (SPM: Scanning

Probe Microscope) és azon belül is az atomerő-mikroszkópok (AFM) felhasználási lehetőségeit
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keressem meg az elektronikai mikrokötések szerkezetvizsgálata területén. Az elektronikai mik-

rokötések rendkívüli sokfélesége miatt ezt az általános célt leszűkítettem olyan speciális kötési

technológiákra és anyagi rendszerekre, amelyek anyagtudományi vonatkozásait napjainkban

aktívan kutatják.

Így esett a választás elsőként a hibrid áramkörök vastagréteg-technológiával gyártott veze-

tőpályáinak felületi vizsgálataira. Ezeket a vastagrétegeket a félvezető integrált áramköri szint

felé tipikusan d ≈ 25µm átmérőjű2 huzallal, míg az áramköri tok kivezető lábait is ultrahangos

huzalkötéssel kötik össze. Az ultrahangos huzalkötés erőssége a vastagréteg és a huzal felü-

letének számos tulajdonságától függ, melyen belül speciális helyet foglalnak el a különböző

szennyeződések. A felületek minősítése tehát kiemelten fontos a huzalkötés előtt, amely célra

a pásztázószondás mikroszkópia, és azon belül az atomerő-mikroszkópia új lehetőségeket nyit

meg.

A második tématerületként a lézeres forrasztás során a forrasz és a réz forrasztási felület kö-

zött kialakuló fémek közötti – intermetallikus – vegyületeinek (IMC: intermetallic compound)

vizsgálatával foglalkoztam. Az IMC-k képződésének termodinamikai szempontból az emelt

hőmérséklet kedvez, ami bármilyen forrasztás közben adott. A lézeres forrasztás azért külön-

leges eset, mert forrasz-forrasztási felület határon a hagyományos technológiáktól eltérő szer-

kezetű és tulajdonságú IMC keletkezik, valamint a zárványképződés folyamata is különbözhet.

A forrasz IMC-k AFM vizsgálata a szakirodalomban nem kellően körüljárt terület, ezért célom

volt az ilyen minták előkészítésének kidolgozása és az IMC szemcseszerkezetének kvantitatív

elemzése lézeres forrasztás után.

A kötési felületek vizsgálatakor felmerült az atomerő mikroszkópia egy adatkiértékelési

problémája. A huzalkötések alatti vastagrétegek és a forrasztási határfelületeken kialakuló in-

termetallikus vegyületek szemcseméretének tipikus nagyságrendje 1µm, ezért az AFM tipikus

működési tartományának határait feszegetjük, és a leginformatívabb pásztázási méretekben (pl.

10 × 10µm2) a pásztázott terület vízszintes és függőleges irányú kiterjedésének aránya akár

1 : 10, vagy kisebb is lehet. Ebből a szempontból az ilyen felületek vizsgálata nem tipikus

AFM-es alkalmazás, és a gyakorlatban elterjedt képszűrési- és szintezési eljárások ebben a tar-

tományban számottevő relatív mérési hibát okoznak. Célul tűztem ki tehát, hogy az ilyen, nagy

magasság-szélesség arányú minták esetére alkalmazható AFM képszűrési algoritmust dolgoz-

zak ki.
2Az elektronikai technológiában hagyományosan angolszász mértékegységeket használunk. A példában sze-

replő huzal átmérője pontosan 1mil = 0,001 hüvelyk = 25,4µm.
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1.2. Kutatási előzmények a BME Elektronikai Technológia Tanszékén

Az értekezésemben bemutatott elemzési módszerek és atomerő-mikroszkópos vizsgálatok szer-

vesen illeszkednek a munkámnak helyet adó BME Elektronikai Technológia Tanszékének pro-

filjába. A hibrid áramköri technológia és a nyomtatott huzalozású lemezek gyártása és szerelése

a Tanszéken több évtizedes múltra tekint vissza. A hagyományosnak tekinthető forrasztási mód-

szerek (pl. hullámforrasztás) mellett a Tanszék infrastruktúrája lehetőve teszi egyéb, különlege-

sebb technológiák alkalmazását is: ilyen a lézeres újraömlesztéses forrasztás vagy a gőzfázisú

forrasztás.

A Tanszéken született publikációk közül a munkámat is megalapozó, és témájában illesz-

kedő előzményeket találhatunk meg. Lézeres forrasztás témakörében Dr. Gordon Péter és köz-

vetlen munkatársai végeznek kutatásokat, amelyeknek egy jelentős része a lézer-anyag köl-

csönhatás termikus folyamatainak elemzésére és ezek szimulációjára [7, 8, 9] terjednek ki. A

lézeres forrasztás hőközlése a hagyományos forrasztástechnológiáktól alapjaiban tér el, ezért

a forraszolvadék és a szilárd forrasztási felület határrétegében lejátszódó fizikai-kémiai folya-

matokat más vezérlő egyenletek írják le. A forrasztás során megolvadó forraszfém és a szilárd

fém forrasztási felület közötti intermetallikus rétegek morfológiai és mechanikai tulajdonságai-

nak vizsgálatára az utóbbi néhány évben több PhD témakiírás született. Hurtony Tamás doktori

munkájában pásztázó elektronmikroszkópos és egyéb metallográfiai módszerekkel elemzi eze-

ket a vegyületeket, elsősorban lézeres forrasztással előkészített forrasztásokon [10, 11].

Az atomerő-mikroszkóphoz köthető kutatások közül kiemelem Bonyár Attila munkáját, ami

több ponton is kapcsolódik értekezésem témájához: az általam felületi mérőszámként bevezetett

szerkezeti entrópiának a felhasználási lehetőségeit kutatja valamint fejleszt egy olyan módszert,

amellyel az intermetallikus rétegek jellemzésére elektrokémiai anyageltávolítást használ.

1.3. Az értekezés felépítése

A doktori értekezésemben kétféle elektronikai kötéstípus határfelületeinek atomerő-mikrosz-

kópos vizsgálataival és azok eredményeinek elemzésével foglalkozom. Az értekezés felépí-

tése három általános bevezető fejezettel kezdődik, amely részletesen mutatja be az elektroni-

kai mikrokötések típusait, szerkezetvizsgálatukra alkalmazott mikroszkópos és egyéb elemzési

módszereit (2. fejezet). Külön fejezetben fejtem ki az atomerő-mikroszkóp működésének alap-

elveit, és a tipikus képelemzési és -szűrési algoritmusokat (3. fejezet).

A 4. fejezet első részében (4.1.–4.3. alfejezetek) az ultrahangos huzalkötések és a vastag-

rétegek felületi jellemzőivel kapcsolatos szakirodalmat foglalom össze, különös tekintettel a

huzalkötési felületek tisztítási eljárásaira. Az 5. fejezet a vastagréteg huzalkötési felületeinek

atomerő-mikroszkópos vizsgálataival, felületminősítéssel és az adott anyagi rendszerre meg-

határozott felülettiszítási ajánlás megfogalmazásával kapcsolatos, melynek önálló, új kutatási
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eredményeit az I. téziscsoportban foglaltam össze.

A 6. fejezet két részre tagolódik: a 6.1. alfejezetben a forrasztási határfelületek jellemző

intermetallikus vegyületeinek jellemzőit, és kialakulásának főbb vonásait mutatom be a rendel-

kezésre álló szakirodalom összefoglalásával. A 6.2. alfejezetben a lézeres forrasztás közben a

réz forrasztási felület és a forrasz között felépülő intermetallikus rétegek atomerő-mikroszkópos

vizsgálata és a növekedés bizonyos jellemzőinek bemutatása kerül sorra, amelynek eredményeit

a II. tézisben foglalom össze.

A 7. fejezetben az atomerő-mikroszkópos képek elemzésének egy új lehetőségét mutatom

be, amely a felületi térképeken definiált mérőszám, az ún. szerkezeti entrópia elemzésén alapul.

Ennek segítségével felállítható egy olyan algoritmus, amely képes az atomerő-mikroszkópos

képek bizonyos műtermékeit felderíteni és hatásukat kiküszöbölni. Az itt bemutatott szűrési

eljárás eredményei alkotják a III. tézist.
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2. Elekronikai mikrokötések és hibaanalízisük módszertana

2.1. Kötési technológiák [1]

A kötési technológiáknak három általánosan elterjedt fajtája van: a forrasztásos kötések, a hu-

zalkötések és a ragasztások csoportja. Az értekezésemben nem térek ki a ragasztások vizsgá-

latára, ezért a továbbiakban a forrasztásokra és a huzalkötésekre szorítkozom; e két típust a

következőkben a fém-fém határfelületek szempontjából ismertetem.

A moduláramkörök szerelése közben a diszkrét alkatrészeket a hordozóra/hordozóba beül-

tetjük, majd mechanikusan rögzítjük, és ezzel egy időben, vagy ezt követően villamos kötést

hozunk létre az alkatrészek és a hordozón/hordozóban található vezetőhálózat között.

Az értekezésemben a fenti általános definícióban foglalt anyagok és technológiák széles

skálájából egy szűkebb szeletet vizsgálok. A hordozók közül az FR-4 (FR: flame resistant, vagy

flame retardant, azaz tűzálló, tűzvisszatartó) típusú nyomtatott áramköri lemezzel, és az azon

kialakított forrasztási felületekkel, valamint a hibrid áramkörök szereléséhez használt kerámia

alapú hordozókkal, és a rajtuk kialakított vastagréteg vezetőhálózattal foglalkozom. A villamos

kötések közül a forrasztás (és azon belül a lézeres forrasztás) és az ultrahangos huzalkötés

felületi jelenségeinek bizonyos aspektusait vizsgáltam a munkám során.

A továbbiakban egy rövid, általános leírással helyezem el a vizsgált anyagi rendszereket az

elektronikai technológia térképén.

2.1.1. Forrasztott kötések nyomtatott huzalozású lemezeken

Az alkatrészek beültetése és rögzítése után a villamos kötés létrehozására az egyik lehetőség a

forrasztás. A forrasztás során két felületet kötünk össze egy harmadik, alacsonyabb olvadás-

pontú anyaggal, ez utóbbi megolvasztása, majd megszilárdulása által. A forrasztásnak minden

esetben szerepe van a mechanikai rögzítésben, valamint az alkatrészek legtöbb típusánál a vil-

lamos összeköttetést is a forrasztás biztosítja.

A forrasztásokat a forraszanyag olvadék állapotba hozásának módszere alapján szokás osz-

tályozni. Megkülönböztetünk

• a tömeges (teljes hordozóra kiterjedő) forrasztásokon belül

– forrólapos,

– infrasugaras,

– kényszerkonvekciós (meleggázas),

– gőzfázisú,

• az egyedi forrasztásokon belül
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– lézeres,

– ultrahangos lézeres,

– ellenállás-fűtéses,

– indukciós

módszereket.

A fenti eljárások mindegyike közös abban, hogy a forraszanyag-alkatrészkivezetés és a

forraszanyag-hordozó határfelületen fémköztes (intermetallikus) vegyületek jönnek létre, ame-

lyek biztosítják a kötést a határfelületen érintkező fémek között.

Az intermetallikusok képződése szempontjából a különböző forrasztási technológiák nagy-

ban eltérnek. A tömeges forrasztások hőközlési módjuknál fogva igen hasonló IMC szerke-

zethez vezetnek, amelynek oka az, hogy a forrasztási hőprofil csúcshőmérséklete néhányszor

10 ◦C-kal haladja meg a forrasz olvadáspontját, és az olvadáspont felett töltött idő tipikusan né-

hányszor tíz másodperc3. Ezek a technológiák abban is hasonlóak, hogy a felfűtés és a csúcshő-

mérséklet elérése után a hűtés üteme nagyon közel van az egyes típusok esetében; ezek tipikus

értékeit a kényszerkonvekciós forrasztás példáján az alábbiakban mutatom be.

A kényszerkonvekciós kemencékben az áramkörök felfűtése és lehűtése előre beállított hő-

profil alapján történik. Fontos hangsúlyozni, hogy egy adott kemence beállítás mellett a hőpro-

fil a különböző felépítésű áramkörök esetén más és más lehet, mivel az adott áramkör mérete,

tömege, anyagösszetétele mind-mind hatással van annak termikus viselkedésére. Ezért az alkal-

mazott hőprofil nem kemence paraméter, hanem a kemence beállításától és a forrasztott áramkör

fizikai paramétereitől közösen függő tényező.

Az alkalmazott hőprofilt számos tényező befolyásolja, amelyek közül a legfontosabbak az

alkalmazott forraszpaszta típusa (ólmos vagy ólommentes), az áramkör mérete és összetétele (az

áramkörön elhelyezett alkatrészek méretbeli különbségei, valamint az alkatrészek sűrűsége). A

hőprofilok két csoportra oszthatók, a lineárisan változó és hőntartós hőprofilokra. A 2. ábra egy

tipikus, ólomtartalmú forraszfémet alkalmazó forrasztásra jellemző hőntartós hőprofilt mutat.

A hőprofil négy fő szakaszra osztható, melyek:

• előfűtés, amely során az áramkört gyorsan, 1–3 ◦C/s-os meredekséggel fűtik a szobahő-

mérsékletről hozzávetőleg 150 ◦C-ig;

• hőntartás, kis meredekségű (0,5–1 ◦C/s) fűtés közel a forrasz olvadáspontjáig. Ezalatt

az áramköri hordozóban és alkatrészeiben egyenletes hőmérséklet-eloszlás alakul ki, ami

csökkenti a jelenlévő anyagok különböző hőtágulása miatti mechanikai feszültségeket;

3Speciális technológiák – pl. vákuumforrasztás – esetében ez az idő akár több perc is lehet.
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• újraömlesztés, ismét meredek, 1–3 ◦C/s-os fűtés a forrasz olvadáspontja fölé hozzávető-

leg 40 ◦C-kal. Célja, hogy a hőmérséklet mindenhol legalább 20 ◦C-kal meghaladja az

olvadáspontot;

• hűtés, az áramkör lehűtése 3–5 ◦C/s-os meredekséggel szobahőmérsékletűre.

2. ábra. Az újraömlesztéses forrasztás tipikus hőprofilja

A teljes áramköri hordozóra kiterjedő forrasztási technológiák a leginkább elterjedtek a tö-

meggyártásban, így a forrasztások fémtani szerkezetéről kiterjedt szakirodalom áll rendelke-

zésre (pl. [5]).

Az egyedi forasztási módszerek elterjedése napjainkban figyelhető meg, amelyen belül a lé-

zeres forrasztás szerepe igen jelentős. A lézeres forrasztás során rövid forrasztási idővel egyedi

kötések hozhatók létre. Előnyei között szokták megemlíteni a következőket [12]:

• A lézernyaláb jó irányíthatósága miatt a hőközlés a forraszra jól korlátozható, így csök-

kenthető az alkatrészek és a hordozó felesleges hőterhelése.

• Forrasztási alkalmazásokban elérhető a kb. 0,1 mm átmérőjű fókuszfolt, így sűrű raszter-

osztású alkatrészek is megbízhatóan forraszthatók.

• A lézer teljesítményét tetszőlegesen, akár az alkatrész típusának megfelelően is, egyen-

ként változtathatjuk, amellyel számos, tömeges forrasztásnál – az egyenlőtlen melegedés

miatt – előforduló hibajelenséget kiküszölhetünk.

• A forrasztási idő szintén jól kézben tartható, így lehetőség adódik a hőprofil szabályozá-

sára.

A rövid forrasztási idő miatt a felületek nedvesíthetősége kritikus paraméter, hiszen az egyéb

újraömlesztéses forrasztáshoz képest egy-két nagyságrenddel kisebb idő áll rendelkezésre arra,

hogy a folyasztószer kifejtse hatását. Lézeres forrasztási célra a CO2 és a Nd3+:YAG lézerek
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terjedtek el. Ahogy azt később is látni fogjuk, a lézeres forrasztás esetében számos paramé-

terét nem tudjuk kézben tartani, ezért szükséges olyan mérési eljárások kidolgozása, amellyel

meghatározhatók a forrasztott kötés jellemzői. A legfontosabb ilyen paraméter a forrasz hő-

mérséklete az olvadék állapotban; a hagyományos forrasztási technológiák esetében a lokálisan

mért hőprofilok nem mutatnak nagy különbségeket, míg lézeres forrasztás esetében a hordozó

tulajdonképpen szobahőmérsékletű, míg a forrasz magasan az olvadáspontja felé melegszik. A

forrasz maximális hőmérsékletet a lézer típusa, a forrasz anyaga és a forrasztási felület alatt

lévő kötési felület termikus tulajdonságai is befolyásolják, az azonban bizonyos, hogy például

az újraömlesztéses forrasztáshoz képest akár több 100 ◦C-kal is magasabb lehet az elért hő-

mérséklet. A lézeres forrasztás során kialakuló intermetallikus rétegekről csekély mennyiségű

szakirodalom jelent meg.

A forrasztott kötés makroszkopikus fizikai tulajdonságait a fent bemutatott termikus jellem-

zők mellett az alkalmazott anyagok is befolyásolják. A nyomtatott huzalozású lemezen lévő

forrasztási felületek kizárólagosan réz alapanyagúak, melyet a lemez gyártása közben forraszt-

ható, vagy másképpen fogalmazva forraszthatóságot megőrző bevonattal látnak el. Számos

típusú ilyen forrasztható bevonat ismeretes, melyek anyaga és technológiája igen változatos.

Az alábbiakban röviden összefoglalom a bevonattípusok jellemzőit, különös tekintettel az im-

merziós ón bevonatokra.

Az immerziós eljárás tulajdonképpen megegyezik a cementálással [13]: ezek olyan folyama-

tok, amelyekkel meghatározott összetételű fémsóoldatokból a velük érintkező fém felületekre

elektrokémiai kölcsönhatás következtében fellépő ionkicserélődési folyamat során fémréteg vá-

laszható le. A leválasztani kívánt fém (jelölésben Me) tehát kiválik a réz felületén az alábbi

reakció szerint[14]:

Mez+ + z Cu =⇒ Me + z Cu+. (1)

A fenti módszerrel többféle fémet vihetünk fel a réz forrasztási felületre.

• Immerziós ezüst: Az ólommentes forrasztás terjedésével párhuzamosan az immerziós

ezüst igen népszerű bevonattá vált. Vastagsága 100–300 nm, tárolhatósága jó, valamint

kompatibilis a legtöbb összeszerelési művelettel, így megfelelő választás lehet a gyártók

számára. Bár piaci részesedése kisebb, mint az ENIG bevonatoké, az elmúlt évben több

immerziós ezüst gyártósort helyeztek üzembe, mint ENIG-et [15]. Jellemző alapanyaga

az ezüst-nitrát (AgNO3).

• ENIG (Electroless Nickel/Immersion Gold): Az ENIG bevonat hagyományosan a leg-

jobb minőségű megoldás, amelyet leginkább kis raszterosztású NYHL-ek esetében hasz-

nálnak. Előnyei közé tartozik a rendkívül jó tárolhatóság, és a hosszú időre visszatekintő

gyártástechnológiai múlt. Az ENIG esetében a nikkel réteg vastagsága 2µm, míg az ara-

nyé 70–120 nm. Hátránya a viszonylagosan magas ár, valamint a kétlépéses leválasztási
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eljárás - ha nem megfelelő folyamatellenőrzés, felléphet az ún. „black-pad” effektus, ami

a nikkel réteg korrózióját jelenti.

• Immerziós ón: Az immerziós ón bevonatok szintén régóta elterjedtek. Sík, kiválóan for-

rasztható forrasztási felületet eredményez, vastagsága 500 nm –1µm. Költséghatékony

megoldás, hátránya, hogy tárolhatósága nem haladja meg a 6 hónapot. Előnyös tulaj-

donságai miatt napjainkban ez az egyik legnépszerűbb bevonatolási módszer. Jellemző

elektrolit-anyaga az ón(II)-klorid (SnCl2.2 H2O), vagy a kálium-sztanát (K2[Sn(OH)6]).

• OSP (Organic Solderability Preservatives) Az 1970-es évektől kezdve használatos. A

bevonat vastagsága szinte mérhetetlenül kicsi (néhány Å), néhány atomi rétegre korláto-

zódik. Hátránya, hogy korlátozott a tárolhatósága, valamint csupán 1-2 hőciklust visel el

károsodás nélkül. Hátrányai következtében általában alacsonyabb minőségi követelmé-

nyű készülékek NYHL-jein használják.

• HASL (Hot Air Solder Leveling): Az eredeti nyomtatott huzalozású lemezek jellemző

forraszanyaga Sn63Pb37 összetétellel4 rendelkezett. A HASL eljárás során a teljes lemezt

olvadt forraszfürdőbe mártják, majd a felesleges forraszt forró levegővel eltávolítják. Az

eredmény egy kevéssé egyenletes bevonat. Az eljárás hátránya többek között az, hogy a

teljes lemezt magas hőmérsékletnek teszi ki, ami hosszútávú megbízhatósági kérdéseket

is felvet. A HASL eredményeként jó minőségű és tartós forrasztási felület keletkezik,

azonban nem minden esetben alkalmazható, hiszen az eljárás – például az immerziós

eljáráshoz képest – egyenetlen felületet eredményez, ezért rendkívül finom rajzolatok

esetében nem használhatjuk.

Az ólomtartalmú forrasz helyett használható ólommentes is, így az RoHS direktíváknak

[16] megfelelő termékek esetében is alkalmazható a HASL eljárás.

A forrasztható bevonatok esetében a tárolhatóságot csökkenti, ha az alapfém – réz – és

a bevonat között számottevő diffúzió lép fel. A diffúzió során intermetallikusok is képződ-

nek, vastagságuk jellemző a bevonatolás technológiájára [17]. Csupán a bevonattal rendelkező

nyomtatott huzalozású lemez tárolhatóság szempontjából célszerű azt a bevonatolási techno-

lógiát választani, ahol a legvékonyabb IMC réteg képződik. Természetesen a tárolhatóságra a

külső körülmények (páratartalom, hőmérséklet) is hatással vannak [18], azonban ezek optimális

megválasztása mellett lényeges szempont az intermetallikus képződése is.

4Az értékezésben így jelölt forraszösszetétel értelmezése: Me1XMe2Y képletben a Me1 és Me2 tömegszáza-
lékos aránya rendre X és Y .
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2.1.2. A forraszanyagok jellemzői

A felületszerelt alkatrészek tömeges forrasztási technológiája az újraömlesztéses forrasztás.

Az újraömlesztéses forrasztáshoz alkalmazott forraszanyag a forraszpaszta, mely apró forrasz-

szemcsék (20–45µm átmérőjű szemcsék) és folyasztószer szuszpenziója. A lézeres forrasztás

esetében is a „hagyományos” újraömlesztéses forrasztásra alkalmas forraszpasztákat használ-

ják.

A forraszpasztát a tömeggyártásban többnyire stencilnyomtatással, kisebb sorozatú gyártás-

nál pedig cseppadagolással viszik fel a szerelőlemez kontaktusfelületeire. A stencilnyomtatás-

hoz vékony fóliát alkalmaznak, melyen ablakokat alakítanak ki a szerelőlemez kontaktusfelü-

leteinek megfelelően. A stencilfólia anyaga többnyire fém, szokásos vastagsága 75–200µm. A

nyomtatási folyamat alatt a stencilfólián (fém maszk) kialakított ablakokon keresztül préselik

át a forraszpasztát a szerelőlemez kontaktusfelületeire.

Hangsúlyozandó, hogy a lézeres forrasztás esetében a fenti kritikus paraméterek közül né-

hányat nem tudunk szabályozni. A felfűtés meredekségét alapvetően a lézersugárzás és a fém

közötti kölcsönhatás határozza meg; minden esetben igaz azonban, hogy ez a meredekség nagy-

ságrendekkel gyorsabb (tulajdonképpen pillanatszerű) a kényszerkonvekciós újraömlesztéshez

képest. A megömlés után a forrasz hőmérséklete jelentősen meghaladja az olvadáspontot. A

hűlési szakasz meredeksége befolyásolható konvekciós hűtés alkalmazásával. Ennek hiányában

a természetes konvekció és a nyomtatott huzalozású lemez hővezetése végzi el a hűtést.

2.1.3. Huzalkötések általános bemutatása

A huzalkötés (angolul wire bonding) az elektronika egyik fő kötési technológiája, melynek

kizárólagos feladata az alkatrészek villamos kontaktálása – ellentétben a forrasztással, ahol a

kötés célja a mechanikai rögzítés is.

A huzalkötések több szempont szerint osztályozhatók.

• Huzal anyaga szerint: leggyakrabban arany és alumínium huzalt alkalmaznak.

• Huzalvég alakja szerint: két alapvető típus a golyós és ékes kötés. Előbbit a huzalvég

lánggal vagy ívkisüléssel végrehajtott megolvasztása, utóbbit a huzalkötő szerszám hi-

degalakítással alakítja ki.

• Kötés mechanizmusa szerint: utrahangos, termokompressziós vagy termoszonikus.

• Huzalátmérő szerint: 16µm-től több 100µm-ig terjedhet.

A huzalkötés közben lejátszódó jelenségek szempontjából a huzalkötéseket két nagy cso-

portra oszthatjuk: az ultrahangos és termokompressziós kötések csoportjára. Az ultrahangos
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kötés5 esetében a huzalt a kötőszerszám függőleges irányban a kötési felületre préseli, majd

horizontális mechanikai rezgésnek teszi ki. Ennek frekvenciája hagyományosan 60 kHz, azon-

ban jelenleg is kísérleteznek magasabb kötési frekvenciákkal is [19]. Eredetileg az ultrahangos

huzalkötés anyaga az alumínium volt, ezért az ultrahangos kötés szinonímájává vált az alumí-

nium huzalos ék-ék típusú ultrahangos kötéseknek. Az alumíniumon kívül egyéb „puha fémek”

is felhasználhatók erre a célra, pl.: arany, ezüst, réz, palládium vagy platina. Az ultrahangos

huzalkötés szobahőmérsékleten folyik; emelt hőmérsékletű változatát termoszonikus kötésnek

nevezzük.

A termokompressziós kötés esetében a huzalrögzítést emelt hőmérsékleten, függőleges össze-

nyomó erővel végezzük, horizontális vibráció nincs. Elsődleges anyaga az arany, melynek egyik

huzalvégét megolvasztva gömböt alakítunk ki, és ezt préseljük a felületre. A másik huzalvég a

korábban részletezett folyamat során ékes kötéssel kerül a felületre.

A huzalkötés erősségét számtalan tényező befolyásolja, melyek közül a teljesség igénye

nélkül kiragadok néhányat. A kiválasztás szempontja az volt, hogy melyek azok a gyártási

paraméterek, amelyek hatását a szakirodalom megnyugtatóan megadja.

A huzalt és a kötési felületet összenyomó erő hatása végeselem módszerrel történő elem-

zése [20] kimutatta, hogy a nyomóerő elsősorban a felületek között ébredő súrlódási energiát

valamint a súrlódás közben felszabaduló hőt [21] – és ezen keresztül a határfelületi diffúziót

– befolyásolja közvetlenül. A súrlódási energiát több forrás is a legfontosabb kötéserősség-

befolyásoló tényezőként említi [22]. Effektív kötési felületnek nevezzük azt a területet, amelyen

a huzal és a kötési felület között kémiai kötés alakult ki. Ennek nagysága a huzal eltávolítása

után mikroszkóppal mérhető. Általános megfigyelés az, hogy a lenyomat kerülete mentén a leg-

nagyobb a deformáció, és a közepe felé fokozatosan csökken. Ezt a jelenséget megfigyelhetjük

a 3. ábrán látható SEM képen.

3. ábra. Részlegesen felszakított, d = 25µm átmérőjű huzal és lenyomata (SEM felvétel) [23].

A felületeket összenyomó erőn kívül a rezgetés frekvenciája és iránya is lényeges paraméter
5A szaknyelvben az ultrahangos huzalkötést – tulajdonképpen tévesen – ultrahangos hegesztésnek is nevezik.
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[24], melyek közül a nyomóerőt és a szonotróda gerjesztési frekvenciáját a huzalkötő berende-

zések nagy részénél beállíthatjuk.

2.1.4. Huzalkötési felületek szennyeződései és tisztítási módszerei

A félvezetők köthetőségére és a kötés megbízhatóságára többfajta, régóta ismert szennyező-

dés hatással lehet [25]. A külső, nemkívánatos anyagok megjelenése az áramköri – és gyár-

tástechnológiai – komplexitás növekedésével párhuzamosan egyre valószínűbb, hiszen a több

technológiai lépés során fokozattabb fizikai-kémiai hatások érik a huzalkötési felületeket.

A teljesség igénye nélkül az alábbi felsorolásban összefoglalom a felületet potenciálisan

degradáló anyagokat. Az anyagokat eredetük szerint csoportosítottam, így lehetségesek a cso-

portok között átfedések.

1. halogének,

2. fémezési eljárásból származó anyagok (tallium, ólom, króm, nikkel, vas, réz, hidrogén),

3. kén (csomagolásból, levegőből, gumiszalagokból, papírból),

4. szerves szennyeződések (epoxy bomlástermékei, illetve származhatnak fotorezisztből, le-

vegőből, emberi nyálból),

5. egyéb, külső forrásból származó korrodáló anyagok (nátrium, króm, foszfor, bizmut, kad-

mium, üveg, nitridek, ezüst, ón, szén, réz, nedvesség).

Huzalkötések minősítése. A huzalkötéseket gyártás közben általában véletlenszerű mintavé-

tellel, destruktív módszerrel vizsgálják. Ezen belül a két legelterjedtebb vizsgálat a húzóirányú

szakításvizsgálat (angolul: pull test) és a nyíróirányú letolóvizsgálat (angolul: shear test).

A destruktív húzóvizsgálat esetében a huzalhurkot egy kampós eszközzel függőleges irány-

ban, megadott sebességgel húzzák. A szabványos eljárás szimmetrikus, kétvégű huzalkötés

esetére a következő (a szabványban: „D” mérési eljárás) [26]:

1. a mintát rögzítjük,

2. az emelő kampót a huzal kis mértékű húzó deformációja mellett közvetlenül a huzal alá

helyezzük,

3. elindítjuk a kampó felfelé irányuló mozgását, ami folyamatosan nyújtja a huzalhurkot,

4. a tesztelő berendezés regisztrálja a kampó által a huzalra kifejtett erőt, és a huzalszakadás

pillanatában regisztrálja a húzóerő értékét.
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A különböző huzalgeometriák esetére különböző módszerrel kell meghatározni a tényleges hu-

zalvégekre ható erőt [27, 28].

Azonos magasságú huzalvégek és a hurok közepén húzott huzal esetében a [27, 28]-ban

megadott összefüggések leegyszerűsödnek a következő alakba:

F1 = F2 =
F

2

√
1 +

(
d

2h

)2

=
F

2 sinα
, (2)

ahol F1 és F2 a huzal két végét huzó (huzalirányú) erő nagysága, F a szakítókampó által huzalra

kifejtett függőleges irányú erő nagysága, d, h és α a 4. ábráról leolvasható geometriai paramé-

terek. A 4. ábrán látható a szimmetrikus, függőleges irányú szakítóvizsgálat sematikus rajza.

4. ábra. Függőleges irányú huzalszakító-vizsgálat ([26] nyomán).

A regisztrált szakítóerő értékén kívül a minősítési eljárás során rögzíteni kell a huzalszaka-

dás helyét is. A szabvány [26] az alábbi eseteket különbözteti meg egymástól:

1. huzalszakadás a nyaki régióban (a kötés folyamata ebben a pontban vékonyítja el a hu-

zalt),

2. huzalszakadás nem a nyaknál,

3. kötéshiba a huzal és a fémezés között, az IC-n,

4. kötéshiba a huzal és a fémezés között, a hordozón vagy kivezető kereten (IC-n kívül

bárhol),

5. felvált fémezés az IC-n,

6. felvált fémezés a hordozón vagy kivezető kereten (IC-n kívül bárhol),
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7. IC törése,

8. hordozó törése.

Adott huzalanyag-felület kombináció – és tökéletesen tiszta felület – esetében az ultrahang tel-

jesítménye befolyásolja a huzalszakadás helyét, amelyet az alábbi grafikon mutat [29]:

5. ábra. A szakítóerő értéke az ultrahangos teljesítmény függvényében.

2.2. Kötéshibák vizsgálati módszerei

A 2.1.1. és a 2.1.3. alfejezetben jellemzett kötéseknek igen sokféle gyártás közben, vagy a

készülék élettartama alatt előforduló hibajelensége lehetséges. Ha a hiba a gyártás közben kö-

vetkezik be, akkor a gyártó cég gyártási hibaanalitikai vizsgálatot rendel el, ami gyakran együtt

jár felületfizikai-anyagtudományi vizsgálati módszerek alkalmazásával [30]. Ebben az alfeje-

zetben röviden ismertetem a hibaanalitikában leggyakrabban bevetett vizsgálati módszereket.

A Bevezetésben bemutatott kötésifelület-csökkenés azzal jár együtt, hogy az ipari gyakorlat-

hoz is egyre közelebb kerülnek olyan mérési eljárások, amelyek hagyományosan az alapkutatás

eszköztárát gazdagítják.

A mikroszkópos technikákat elhelyezhetjük az elektronikai technológiában jellemző méret-

tartományon, amelyből egyértelműen látszik, hogy a különböző hibajelenségeket milyen mód-

szerrel vizsgálhatjuk eredményesen és hatékonyan [31].

2.2.1. Optikai mikroszkópia

A mai formájában a XVII. századtól létező optikai mikroszkópok a leghagyományosabb anyag-

vizsgáló eszközök. A forrasztások – vagy általában metallurgiai – vizsgálatra a transzmisszív
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elrendezés helyett reflektív, azaz a megvilágítás iránya szempontjából episzkopikus elrendezést

alkalmazunk.

A metallográfiai vizsgálatokhoz a sötét és világos látóterű megvilágítást egyaránt használ-

hatjuk. A sötét látótér jellemzője az, hogy a megvilágításból kitakarjuk azokat a sugármenete-

ket, amelyek a felületről közvetlenül visszaverődve az objektívbe jutnának, és így a felületek

szórt fényét jelenítjük meg. A reflektív sötét látóterű vizsgálat tehát a felületek optikai meg-

jelenítésére alkalmas. A világos látóterű esetben nincs megvilágítás-kitakarás, így a mintáról

reflektálódó fénynyaláb közvetlenül jut be az objektívbe, majd az optikai rendszeren keresztül

a detektorba.

Az elektronikai mikrokötések optikai mikroszkópos vizsgálatára az alábbi protokoll terjedt

el [32]:

1. a minta méretre vágása [32],

2. kiöntés,

3. vágás kiöntés után (opcionális),

4. csiszolás, polírozás [33].

Az egyes lépésekről készült fényképek megtalálhatók az A. függelékben. Az így előkészített

minta keresztcsiszolati elektronmikroszkópos elemzésre is alkalmas.

2.2.2. Röntgenmikroszkópia

A röntgenmikroszkóp egy olyan készülék, amelyben egy mintát közel pontszerű forrásból ér-

kező röntgen fotonokkal „világítunk át”, és geometriai nagyítás elvén képet alkotunk egy de-

tektorral. Előnye, hogy nem destruktív módon is képet nyerhetünk pl. tokozások belső szer-

kezetéről. Elérhető felbontása a kialakítástól függ; az elektronikai hibavizsgálatok tipikus ké-

szülékfajtája esetében kb. 1µm. Hátránya, hogy csak olyan anyagok vizsgálhatók, amelyek

röntgenabszorpciója jelentős (vagyis rendszáma magas), vagy legalábbis elkülönül a környeze-

tének abszorpciós viszonyaitól. Éppen ezért a félvezető chipek általában nem jól figyelhetők

meg (Si alacsony rendszámú elem), míg pl. az arany mikrohuzalkötések vagy a nagy részben

ónt tartalmazó forrasztott kötések igen. További információt nyerhetünk, ha a mintát (vagy

a detektort) mozgatjuk, vagy forgatjuk; ezek kombinációjával és számítógépes kiértékelésével

háromdimenziós leképezés is megvalósítható (CT: computer tomography).

2.2.3. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)

A pásztázó elektronmikroszkópban egy fókuszált elektronnyalábbal pásztázzuk végig a váku-

umban lévő minta felületét, és az elektronnyaláb-anyag kölcsönhatásból származó valamilyen
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jelet detektálunk. Képalkotásra elsősorban az ún. szekunder6 elektronokat vagy visszaszórt

elektronokat használjuk, kémiai analízisre a mintából kilépő karakterisztikus röntgensugárzást

használjuk [34].

A pásztázó elektronmikroszkóp képalkotásának jellemzői nagyban függnek attól, hogy vissza-

szórt vagy szekunder elektronokat detektálunk. A szekunder elektronok (SE) olyan ESE <

50 eV energiával rendelkező elektronok, amelyek többségét a besugárzó nyaláb szakítja le a

minta atomjainak jellemzően legkülső héjairól. Szekunder elektron származhat visszaszórásból

is. Jellemzőjük, hogy a kis energiájuk miatt kisebb térfogatból származhatnak, mint a vissza-

szórt elektronok; emiatt SE üzemmódban jobb felbontás érhető el. Hátránya, hogy a fellépő

rugalmas szórási folyamat miatt a mintáról közvetlen topográfiai információt nem hordoz, il-

letve a kis energia miatt érzékeny a minta töltődésére.

A visszaszórt elektronok (BSE: back-scattered electron) által előállított kép topográfiai és

– a szórási hatáskeresztmetszet rendszámfüggésén keresztül – kémiai információt is hordoz,

azonban használatukkal körülbelül egy nagyságrenddel alacsonyabb felbontás érhető el.

A pásztázó elekronmikroszkóppal kvantitatív összetétel-meghatározás is elvégezhető. Az

ilyen eljárások összefoglaló neve elektronsugaras mikroanalízis, angol – és a magyar szakiroda-

lomba is átemelt – rövidítése EPMA (electron probe microanalysis). Az elektronikai hibavizs-

gálatoknál ennek egy változatát, az elektronenergia-diszperzív spektroszkópiát (EDS) használ-

ják leggyakrabban. A mérés elve az, hogy a primer nyaláb által gerjesztett atomok relaxációjuk

során az atomra jellemző hullámhosszúságú karakterisztikus fotont bocsájt ki, amelynek hul-

lámhossza alapján a röntgen tartományba esik. Röntgen foton keletkezhet még az elektronok

atommagokon történő rugalmas szórása közben is; az ilyen fotonok spektruma folytonos, neve

fékezési sugárzás.

2.2.4. Pásztázószondás mikroszkópia (SPM)

A pásztázószondás mikroszkópia a legtöbb esetben a többi módszer kiegészítéseként lép színre

[30]. Ha figyelembe vesszük a működésének mérettartományát, valamint a felületérzékenysé-

gét, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egyrészt – ha felületi fizikai tulajdsonságok megha-

tározására vagy szennyeződések kimutatására van szükségünk – az elterjedt módszerek remek

kiegészítő vizsgálata, másrészt a rendkívüli felbontás miatt az alkatrészek és kontaktusaik mé-

retcsökkenése miatt a jövőben elterjedése várható.

A pásztázószondás mérési módszerek bővebb ismertetése megtalálható a 3. fejezetben, itt

csupán azt mutatom be, hogy hogyan illeszkedik az optikai mikroszópia, a SEM, az XRF, vala-

mint a röntgenmikroszkópok által nyújtott vizsgálati repertoárba. A 6. ábrán látható az értekezés

6Szekunder elektron: a besugárzó, nagyságrendileg Uacc = 30 kV feszültséggel gyorsított elektron által a minta
atomjainak kötött elektronpályáiról kilökött elektron.
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témáját adó anyagok és a vizsgálatukra bevetett mikroszkópos módszerek elhelyezése az 1 nm

és 1 mm közötti mérettartományon.

6. ábra. Mikroszkópos módszerek felbontásának, és mérési tartományának összehasonlítása

Az SPM módszerek felbontásukat tekintve a legérzékenyebb mikroszkópos technikák közé

tartoznak; a nanométeres felbontás különösebb mintaelőkészítés és egyéb mérési nehézségek

nélkül is elérhető, speciális körülmények között a felbontás elérheti az 0,1 nm is. Az SPM-

ek alapvetően alapkutatási célú műszerek, gyakorlati alkalmazhatóságát és eltejedését az aka-

dályozza, hogy a megfigyelhető mérettartomány – a speciális mintamozgató egység felépí-

tésése miatt – korlátozott; a legtöbb készülék esetében nem haladja meg a 100 × 100µm2-t

(lsd. 6. ábra).

Jól látható, hogy a forrasztási felületek jellemző legkisebb méretei a 100µm mérettarto-

mányba esnek. Az ilyen méretű felületek jellemzése olyan mikroszkópos módszerrel a legha-

tékonyabb, amelynek a felbontása 2–3 nagyságrenddel kisebb a laterális méreteknél. A felületi

szennyeződések kimutatására szintén követelmény a nagy, 10 nm körüli felbontás, amelyet az

optikai mikroszkóp már nem tud teljesíteni. Így kerülhetnek előtérbe a pásztázó elektronmik-

roszkópok. A SEM méréseket jól kiegészítheti a pásztázószondás mikroszkópia, hiszen épp az

az előnye, amiben a SEM kevéssé erős: a felületérzékenységben és a geometriai – azon belül

elsősorban a mélység irányú – paraméterek mérésében.

Hasonlóan a forrasztási felületek és a forrasz-forrasztási felület határán kialakuló interme-

tallikusok vizsgálatához, a vastagréteg szemcseszerkezetek térképezésére is kiváló az AFM,

ugyanis a szemcseméretek tipikus nagyságrendje az AFM legtöbbször alkalmazott mérettar-

tományába esik. A vastagrétegek jellemzése kiemelt fontossággal bír akkor, amikor huzallal
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kötünk rá; a folyamat rendkívül érzékeny arra, hogy a kötési felületnek milyenek a lokális me-

chanikai, kémiai és geometriai tulajdonságai.

A huzalkötések és a forrasztási felületek méretcsökkenése során tehát eljutott az SPM-mel

vizsgálható tartományba; ezekben a méretekben bizonyos felületi szerkezetek megfigyeléséhez

elengedhetetlen a nanométeres felbontás, így az AFM vizsgálatok segítségével pontosabb képet

kaphatunk a kötési határfelületek tulajdonságairól.

A méretcsökkenésen kívül az is indokolja az atomerő-mikroszkópia létjogosultságát, hogy a

korábban részletezett mérettartományban ez az egyedüli eszköz, ami háromdimenziós informá-

ciót szolgáltat a felületekről; azt mondhatjuk tehát, hogy az atomerő-mikroszkópiát felbontása,

mérési módjainak sokszínűsége és az általa alkott felülettérképek mélységi adatai együttesen

az elektronikai kötések határfelületeinek elemzésére kiválóan használható, erős vizsgálati mód-

szerré avatják.
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3. Az atomerő-mikroszkóp működése

Az SPM (Scanning Probe Microscope: pásztázószondás mikroszkóp) mint összefoglaló név

több, lényegesen különböző eljárást foglal magában. Ebben a részben a legismertebb, és alkal-

mazás szempontjából leglényegesebb típusokat tekintjük át. Megjegyzendő azonban, hogy az

eszközök kategorizálása nem egyértelmű, hiszen az azonos, vagy közel azonos működési alap-

elvből kiindulva ezen módszereket gyakran egy nagyobb műszerbe integrálják. Jelenleg keres-

kedelmi forgalomban kapható legmodernebb eszközök 10–15, vagy még több mérési móddal

rendelkeznek, magában foglalva az atomerő és alagútmikroszkópokat, a közeltéri optikai mik-

roszkópot, illetve megvalósíthatnak spektroszkópiai alkalmazásokat.

Az atomerő-mikroszkópia megnevezés számos üzemmódot foglal magában. Az alábbi alfe-

jezetben az AFM működésének általános alapelveit ismertetem, majd kitérek a doktori munkám

során alkalmazott két leggyakoribb mérési mód sajátosságaira is. A továbbiakban a legkülön-

bözőbb SPM szerkezeteken belül arra szorítkozom, amelyet a kutatásom a BME Elektronikiai

Technológia Tanszékén működő Veeco7 diInnova általános célú SPM mikroszkópot használ-

tam.

3.1. Általános működési alapelvek

Az AFM gyüjtőnévvel jelölt atomerő-mikroszkópos technika több működési üzemódot fog-

lal magában. Alkalmazhatóság szempontjából a legegyszerűbb mérési módszer az ún. kon-

takt AFM, valamint az – angol kifejezéssel élve – tapping AFM. Ez utóbbira a magyar nyelvű

szakirodalom leggyakrabban „kopogtató” üzemmódként utal8. Méréseim során az említett két

készüléküzemmódot használtam; működésük alapelvét a továbbiakban ismertetem.

Az atomerő-mikroszkóp egy olyan pásztázószondás mikroszkóp, amelynek képalkotása –

általánosan szólva – a minta és a tűszonda közötti mechanikai kölcsönhatáson alapul. A me-

chanikai kölcsönhatás konkrét jellemzőit az AFM működési üzemmódja határozza meg.

Az AFM egy kis méretű rugólapon rögzített, hegyes tűvéggel tapogatja le a minta felszí-

nét. A rugólapot az angol nyelvű irodalomból átvéve kantilevernek is nevezik (cantilever: fél

oldalán rögzített konzol). Ezt a laprugó-tű együttest a mintához függőlegesen közelítve köl-

csönhatási erők ébrednek, melyek a rugólapot függőleges irányban deformálják. A rugólap

pozícióját leggyakrabban – ahogyan a diInnova készülékben is – lézerreflexiós elrendezésben,

általában 2× 2 elrendezésű fotodióda szegmenssel mérik (lsd. 7. ábra).

A későbbiekben a négy detektorszegmens által szolgáltatott fotofeszültséget balról jobbra és

fentről lefele haladva UA, UB, UC , UD-vel jelölöm, valamint bevezetem a következő jelöléseket

7A márkanév 2010-ben Brukerre változott a Veeco felvásárlását követően.
8Értekezésemben főleg az SPM témakörben elsőként megjelent magyar nyelvű forrás angolból „honosított”

szakkifejezéseit használtam [35].
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7. ábra. AFM kantilever, tűhegy és fotodetektor sematikus elrendezése.

a függőleges és vízszintes válaszjel nettó értékére:

Uf = (UA + UB)− (UC + UD) , és (3)

Uv = (UB + UD)− (UA + UC) . (4)

A kölcsönhatási erő mértékét így a minta és a tű relatív mozgása közben lokálisan is meg

lehet határozni. Ha a tű és a minta érintkezéséből származó mechanikai erőt mérjük, akkor –

a Hooke-törvény segítségével, és ismerve a rugólap rugóállandóját – fel lehet rajzolni a minta

felületi térképét, azaz a h (x, y) függvényt, ahol x és y a vízszintes koordináták, és h a minta

adott pontbeli magassága. A térkép pontjainak magasságának megadásához ismerni kell azt a

kalibráló függvényt, ami az Uf jel és a pont magassága között kapcsolatot teremt; ennek meg-

határozása meglehetősen nehézkes, mert az Uf jel nagyban függ pl. a detektorra eső nyaláb

geometriájától és intenzitásától. Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki az állandó rugóerőre

alapozott elrendezést, ami egy szabályozási kört alkalmaz a reflexiós mérés függőleges kompo-

nense, és a függőleges mintamozgatás között. Ehhez először meg kell adnunk egy referencia

rugófeszítettséget, amit a visszacsatolás állandó értéken igyekszik tartani. A referencia értéket

a (3)-ben definiált Uf -ként adjuk meg; ez a tűközelítés előtt megadott érték az ún. set-point fe-

szültség, amit a továbbiakban USP-vel jelölök. A szabályozástechnikában az USP-t alapjelnek is

nevezik. A fenti készülékkonstrukció esetében tehát az erőmérés úgy történik, hogy pásztázás

közben a rugólap és a tű állandó (rögzített) magasságban halad.

A szabályozási kör az AFM-ek esetében készüléktípustól függően PI vagy PID szabályozót

tartalmaz [36]; a doktori munkámban az utóbbival rendelkező mikroszkópot használtam. A PID

elnevezés a szabályozó által kiadott, bemeneti jeltől függő végrehajtójel három tagját jelöli:

(i) P – proporcionális, azaz a hibajellel arányos, (ii) I – integráló, azaz a hibajel intergáljával

arányos, (iii) D – deriváló, azaz a hibajel idő szerinti deriváltjával (változásának sebességével)

arányos tagokra bontható a jel.
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3.2. A kontakt módú képalkotás

Kontakt üzemmód esetében a tű folyamatos érintkezésben van a minta felszínével. A konzol

deformációját, és rajta keresztül a mintára ható függőleges erőt közvetetten a reflexiós pozí-

ciómérés USP beállításával lehetséges befolyásolni. Ez az USP lesz a magassági visszacsatolás

alapja is, melynek jelölése a továbbiakban Ukontakt,SP lesz.

Kontakt mód esetében az alábbi adatcsatornákat érhetjük el a mérés folyamán:

• magasságtérkép,

• nyíróerő-térkép,

• eltérésijel-térkép.

A kontakt üzemmódú képek körültekintően elvégzett elemzése a fenti adatcsatornák mind-

egyikét figyelembe kell, hogy vegye. Ennek oka az, hogy a magasságtérkép műtermékei bizo-

nyos esetekben nem, vagy csak kevéssé jelennek meg például az eltérésijel-térképeken. A me-

redek oldalfalakkal rendelkező, vagy épp viszonylag nagy magasság-szélesség arányú minták

esetében az eltérésijel-térkép alapján a mintára jellemző objektumok laterális mérete pontosab-

ban határozható meg.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a nem AFM-re specializálódott tudományos publikációkban

szemléltetésként gyakran csupán az eltérésijel-térképet szerepeltetik. Az eltérési jel szabályo-

zástechnikai jelentése miatt a mintán lévő felfutó élek helyén (a PID szabályozó által megha-

tározott) magasabb, míg a lefutó élek helyén alacsonyabb értéket kapunk. A minta szerkezete

tehát úgy jelenik meg, mintha a szürkeárnyalatos képen a minta „árnyékot vetne” – a pásztázási

irányból érkező fényforráshoz képest. Tipikusan mikro- és sejtbiológiai eredmények illuszt-

rációjaként terjedt el ez az ábrázolás (pl. [37]), ami – mélyebb átgondolás nélkül – érdemi

információt egyébként nem hordoz.

Nyilvánvaló előnyei mellett a kontakt üzemmód rendelkezik néhány hátrányos tulajdonság-

gal is, melyek közül a teljesség igénye nélkül az alábbiakat érdemes kiemelni:

• a tű és a minta mechanikai igénybevétele viszonylag nagy,

• a minta felületén enyhén kötött részecskéket a tű a mozgása során felemelhet vagy eltol-

hat, ami képalkotási hibához vezethet,

• tű kopásából fakadó műtermékek fokozottan jelentkeznek más üzemmódokhoz képest.

3.3. A kopogtató módú képalkotás

A kontakt üzemmód hiányosságait kiküszöbölendő született néhány, szintén mechanikai erőha-

tást kihasználó mérési mód, melyből az egyik a kopogtató, vagy tapping üzemmód [38].
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A „kopogtatás” azt jelenti, hogy a rugólapot egy hangolható piezoelektromos oszcillátorral

megrezgetjük, majd az – vibráció miatt időfüggő, T periódusidővel rendelkező – Uf (t) jelnek

képezzük a négyzetes középértékét az

Uf,RMS =

√√√√√ 1

T

T∫
t=0

[Uf (t)]2 dt (5)

definícióval. A szabad rezgés közben mért U szabad
f,RMS feszültség értéke lecsökken, ha a tű rezgése

közben az alsó egyensúlyi helyzet közelében hozzáér a mintához. Ez a csökkent feszültség lesz

a magassági visszacsatolás alapja, amit Utap,SP-tal jelölök.

A következőképp megadott aránnyal befolyásolni lehet azt az időtartamot, amely alatt a tű

és a minta érintkezésben van:

qSP =
Utap,SP

U szabad
f,RMS

. (6)

A Utap,SP beállítási lehetősége lehetővé teszi, hogy a kopogtató móddal érzékenyebb mintákat is

vizsgálhassunk (például biológiai mintákat, polimereket). A gyakorlatban általánosan elfoga-

dott „ökölszabály” szerint fémes minták esetében 0,6 < qSP < 0,7, míg „puha” minták esetében

qSP ≈ 0,75 érték a célravezető. A kopogtató mód további előnye, hogy a tű kevéssé hajlamos a

minta szennyeződéseinek elhúzására.

A fentiekből látszik, hogy a kopogtató üzemmódot leginkább „szakaszosan kontakt”-nak

kellene nevezni, ezzel élesen megkülönböztetve a nemkontakt üzemmódoktól [39].

3.4. Mérési műtermékek [2]

Mint minden mikroszkópos leképezési technika, az atomerő-mikroszkóp is rendelkezik a saját

mérési hibáira, illetve – az elkészített magasság- és egyéb térképtípusokra vonatkoztatva – mű-

termékekkel. A műtermékek megjelenési formáis igen változatosak, egy részüket csak a gya-

korlott felhasználók ismerik fel. Az alábbiakban bemutatok néhány tipikus műtermék-típust,

megjelenési formáit, felismerésük módszerét, és javításukra alkalmas manuális és automatikus

algoritmusokat. Az alábbi bemutatás célja az, hogy a 7. fejezetben ismertetésre kerülő szűrő

algoritmus képességvizsgálatánál összehasonlítható legyen az elterjedten használt eljárásokkal.

3.4.1. Tűhibák

Az AFM felületleképzési alapelve miatt a tű nem tökéletes geometriája mérési műterméket

okoz. A tű és a valós felület ún. geometriai konvolúciója jelenik meg a magasságtérképen

(lsd. 8. ábra).

A geometriai konvolúció hatása csökken, ha egy adott tűvel egyre kisebb felbontásban (azaz

egyre nagyon méretben) pásztázunk. A tű geometriájából adódó műtermékek abban az eset-

ben a legjelentősebbek, amikor a minta felületi struktúrái meredek oldalfalakkal rendelkeznek.



3.4 Mérési műtermékek [2] 29

8. ábra. Geometriai konvolúció piramis alakú AFM tűhegy esetében.

A 8. ábrából látszik, hogy ha a minta mindegy egyes pontján a felület normálisa és a vízszintes

által bezárt szög legalább annyi, mint a tű félnyílásszöge, akkor nincs ilyen torzítás. A disszertá-

ciómban vizsgált felületek esetében ilyen meredek oldalfalak nincsenek. Ha azonban felmerül

annak lehetősége, hogy mégis ilyen felületről van szó, érdemes keresztmetszeten igazolni a

fenti geometriai feltételt.

Mérési műterméket okoz az is, ha a tű hegye a vizsgálni kívánt minta jellemző méreteivel

összemérhető görbületi sugarú [40], ekkor ugyanis a felület finom részletei elvesznek a pásztá-

zás során.

3.4.2. Szkennerhibák

A tű és a minta relatív elmozdulását9 a leggyakoribb készülékkonstrukcióban piezoelektromos

kerámia pásztázó egységek (szkennerek) állítják elő. A piezoelektromos aktuátorok kézenfekvő

megoldást nyújtanak a precíziós mozgatások végrehajtásához. A piezoelektromos állandó azon-

ban általános esetben nemlineáris, így a meghajtó háromszög jelalakkal rendelkező elektromos

feszültséggel nem pontosan egyenesen arányos elmozdulást végez.

További hátrányos tulajdonsága, hogy a piezokerámia működése közben melegszik, ami

jellegzetes görbevonalú képtorzulást (driftet) eredményez.

A piezoelektromos kerámia szkenner egységben a piezoelekromos hiszterézis miatt is fel-

léphet függőleges irányú eltérés, ami a felületi struktúrák peremén „túllövésként” jelentkezik.

A hiszterézist a készülékgyártók hardveres vagy szoftveres kompenzációval igyekszik kiszűrni.

Azokban a készülékekben, ahol a tű áll, szükség van arra, hogy a mozgató x, y és z irányban

is képes legyen mozgatni a mintát. Az ilyen esetben egy speciális kialakítású, cső alakú, né-

9Azért éltem ezzel az általános megfogalmazással, mert a kereskedelmi forgalomban kapható SPM műszerek
némelyikében csupán mintamozgatás van, másokban tű- és mintamozgatás is.
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hány cm hosszú piezoelektromos kerámiát használnak, amelynek dőlése végzi az x és y irányú

mozgást, és tengelyirányú nyúlása a z irányú mozgást. A cső szerkezetének és vezérlésének

következtében a vízszintes mozgás kényszerű velejárója a kis mértékű függőleges elmodulás is.

A szkennerek hibáit ismert magasságú, négyzethálós mintázatú kaliberen szűrhetjük ki [41];

ilyen kaliber optikai mikroszkópos képét mutatja a 9. ábra. A szkennerhibák szűrési algoritmu-

sát a szakirodalmi ajánlás alapján végeztem el a 7. fejezetben.

9. ábra. 10µm rácstávolságú kaliber AFM-es alkalmazáshoz (optikai mikroszkópos kép).

3.4.3. Külső okokra visszavezethető hibák

A külső okra visszavezethető mérési műtermékeket leggyakrabban szennyező anyagok tűre ta-

padása okozza. A nemkívánatos anyagok megjelenését szinte lehetetlen elkerülni; az AFM tűk

csomagolásától [42] kezdve magáig a mintáig terjedően számtalan szennyezőforrást sorolha-

tunk fel. A szennyezett tűvel készült képen csak a kiterjedt, nagyobb tömegű anyagfelrakódás

nyomai vehetők észre könnyen, kisebb mértékű szennyeződés meglehetősen nehezen deríthető

fel.

Amennyiben a mintán felületen kötött nemkívánatos (szennyező) anyag található, és az

a pásztázás folyamán a tűre tapadhat, vonalas képhibát okoz. Kisebb mértékű szennyező-

dés esetében ez a jelenség lokális, azaz a képmezőnek csak bizonyos részein figyelhető meg

(lsd. 10. ábra), teljes felületre kiterjedő szennyeződés azonban értékelhetetlen AFM térképet

eredményez.

3.5. AFM képek feldolgozási lehetőségei

Az atomerő-mikroszkópos képek szűrésének – a számtalan szűrési és „tisztítási” algoritmusnak

köszönhetően – külön irodalma van [43]. A valós minta és az AFM kép közötti eltérés alapján
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10. ábra. Felületi szennyeződés hatása az AFM térképre. (a) Szennyeződött felület SEM képen, (b)
AFM térképen ([2])

kategorizálhatók az egyes eljárások, a következő formalizmussal. Legyen a minta felületét leíró

kétdimenziós függvény z (x, y), az AFM képre jellemző függvény pedig z′ (x′, y′).

3.5.1. AFM képek szűrése globális módszerekkel

Az atomerő-mikroszkópos képek szűrését – ha magasságtérképről beszélünk – gyakran spekt-

rális módszerekkel szűrik.

Polinomillesztés. A magasságtérképen gyakran megfigyelhető, hogy a felület mikrostruktú-

rájára egy nagyobb térbeli periódusú makroszerkezet is hozzáadódik. Ennek a jelenségnek több

kiváltó oka lehetséges. Egyik ilyen lehet a szkenner függőleges irányú eltérése a vízszintes

pásztázási síktól.

A polinomiális hibát legkisebb négyzetek módszerére alapozott polinomillesztéssel végez-

zük el. A gyors (x) és a lassú (y) pásztázási irányokban külön adjuk meg az illesztett polinom

fokszámát, amelyre az alábbi jelölést alkalmazzuk:

∆xpoli =
Fx∑
i=1

Ax,ix
i, (7)

ahol Fx a polinom fokszáma, Ax,i a polinom együtthatói.

Érdemes megkülönböztetnünk a forgásszimmetrikus leképezési hibákat, melynek jellem-

zője, hogy Fx és Fy páros10. A forgásszimmetrikus leképezési hibák legfontosabb példája a cső

alakú szkennerek nagy pásztázási méretek esetében jelentkező gömbszerű eltérése.

Az elterjedt szűrési algoritmusok esetében a polinomillesztés során a felhasználó adja meg

az illesztendő polinom fokszámát. Bizonyos esetekben – például hengerpalást felületen végzett

mérés esetében – az x és y irányokban akár eltérő fokszámot célszerű. A polinomillesztés kivi-

telezésével óvatosan kell bánni, mert a szűrés során elveszhetnek olyan információk, amelyek

10Olyan képek esetében, ahol a kép közepe a koordináta-rendszer origója.
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a minta szempontjából lényegesek. Az optimális eredmény elérése érdekében a felhasználó-

nak rendelkeznie kell a mintáról „előismerettel”, ami alapján eldönti egy szűrt képről, hogy

a hasznos információ megmaradt-e. Az ilyen eljárás egyrészt nem automatizálható, másrészt

meglehetősen szubjektív.

A szűrési eljárások automatizálhatók, és az AFM képalkotásra jellemző hibák kiszűrhetők,

ha találunk olyan számszerűsíthető felületi jellemzőt, ami a mikro- és makrostruktúrára karak-

terisztkus.

3.5.2. Az elterjedt szűrési eljárások kritikája

Egy AFM kép feldolgozására az alábbi lépéssorozatot szokták alkalmazni; ezeket a kereske-

delmi forgalomban lévő AFM adatkiértékelő szoftverekkel egyszerűen elvégezhetjük:

1. Kép szintezése: soronkénti egyenes, sík, vagy polinom illesztésével.

2. Kép szűrése: „csík” műhibák csökkentése mediánszűrővel, periodikus zajok (pl. helyte-

len PID beállítás – túllövés, kopogtató módban rezonancia) szűrése FFT és inverz FFT

segítségével, stb. Ezek használata esetében mindig fennáll annak a veszélye, hogy magá-

val a szűréssel hozunk létre műterméket.

3. Adatkinyerés.

4. Esztétikai javítás, 3D ábrázolás, stb.

A következő példában egy vastagréteg szemcséről készült AFM képen mutatom be a hagyomá-

nyos képszűrési módszerek hibáit. A példát a saját eredményeim közül választottam (lsd. 5. fe-

jezet), de az irodalomban gyakran használt illesztési eljárásnak vetettem alá. A következő olda-

lon, a 11. ábrán látható képek az egyes magasságtérképeket mutatják szűrés előtt, és különböző

háttértípusok levonásával. A 3D megjelenítés beállításai (kamera- és megvilágítás-szög, anyag-

modell) mindhárom esetben megegyeznek. Könnyen belátható matematikailag is, de a képeken

is jól látszik, hogy ilyen szerkezetű minta esetében a legkisebb négyzetek módszere a két il-

lesztésnél nagyon különböző eredményt ad. Amennyiben nem rendelkezünk a mintáról egyéb

előismerettel, akkor az ilyen szintezési lépések jelentős mérési hibát visznek a mérés eredmé-

nyeibe. Megállapítható tehát, hogy ezekben a mérettartományban a bevett módszerek közül

nehéz megtalálni a helyes képszűrési utat. A képekkel illusztrált példában a nyers adatokhoz

képest mindkét illesztési típussal akár ±500 nm is lehet a különbség.
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(a) Topográfia nyers AFM adatok alapján

(b) Topográfia soronkénti illesztés után

(c) Topográfia sík illesztés után

11. ábra. Hagyományos képillesztések összehasonlítása a nyers magasságértékektől (kontakt AFM

kép egy vastagréteg szemcséről).
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4. Vastagréteg huzalkötési felületek jellemzői

4.1. Vastagrétegek gyártástechnológiája [3]

A vastagréteg technológia az áramköri részegységek előállításának egy speciális esete, ahol a

hordozó kerámia (általában Al2O3), a vezetőpályák ún. vastagrétegek, amelyek diszkrét felület-

szerelt alkatrészeket, integrált áramköröket és vastagréteg passzív elemeket kötnek össze. Leg-

főbb speciális tulajdonsága, hogy vastagrétegekből ellenálláson kívül kapacitás és induktivitás

is létrehozható.

Olyan területeken terjedt el leginkább, ahol hosszútávon rendkívül magas megbízhatósági

követelményeket kell teljesítenie az egységnek, miközben a hagyományos nyomtatott huzalo-

zású lemez tipikus igénybevétéhez képest extrém hőmérsékleti viszonyokat, és/vagy termikus

ciklusokat kell kiállnia.

A teljesség igénye nélkül néhány autóelektronikai alkalmazás lehet például: nyomásérzéke-

lők, motor- és váltóvezérlők, légzsákvezérlők; ezen kívül elterjedtek az űr- és haditechnikában

valamint erőművi, stb. alkalmazásokban.

A gyártásuk többlépéses additív technológiával történik, mely során a kerámia hordozóra

több rétegben vezető-, ellenállás- és szigetelőrétegeket visznek fel illetve kondenzátorokat és

tekercseket alakítanak ki szitanyomtatással. Lehetőség van felületszerelt alkatrészek (pl. integ-

rált áramkörök, kondenzátorok) beültetésére is. Röviden összefoglalva egy vastagréteg áramkör

az alábbi lépések folyamán állítható elő:

1. a szubsztrát és a vastagréteg paszta előkészítése,

2. szitanyomtatási, pasztapihentetési, szárítási és beégetési ciklus(ok),

3. ellenállások lézeres értékbeállítása (opcionális),

4. üveg passziváló réteg felvitele,

5. diszktét alkatrészek rögzítésére szolgáló forraszpaszta vagy vezető ragasztó felvitele,

6. felületszerelt alkatrészek beültetése, forrasztás, vagy ragasztás,

7. darabolás,

8. huzalkötésű alkatrészek beültetése, kötése (opcinonális),

9. az elkészült áramkör tokozása.

Minden egyes munkafolyamatnak ismertek olyan problémái, amelyek hibás terméket ered-

ményezhetnek. Az értekezés 5. fejezetében a vastagrétegek huzalkötésének témakörével foglal-

kozom, ezért a továbbiakban a vastagréteg vezetőpályák közvetlen huzalkötésének folyamatát,

minősítési eljárásait és gyárthatóságának kritériumait a következő alfejezetben részletezem.
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4.2. Vastagrétegek anyagjellemzői

Anyagtudományi-felületfizikai oldalról megközelítve a huzalkötés nem más, mint két fémfelü-

let adhéziós kötése. A kötéshez szükséges energiát a huzalra ható vertikális és/vagy horizontális

erők biztosítják, valamint igénybe lehet venni termikus aktivációt is (pl. termokompressziós

kötés). A vastagrétegek huzalkötései fémtani szemszögből számos jellegzetességben eltérnek a

NYHL-ek és IC-k esetében megszokottaktól [44]:

• a felület érdessége jóval nagyobb,

• a kötési felület alatt valószínűbb a zárványok, üregek előfordulása,

• a vastagrétegek nem tekinthetők anyagukban homogénnek,

• általában korrózióra vagy oxidképződésre hajlamos összetevőkből állnak.

A vastagrétegek alapanyaga a paszta (angol szakirodalomban paste vagy ink), amelynek

összetétele meghatározza az adott pasztatípus funkcióját (ellenállás vagy vezető paszták, illetve

kapacitások, induktivitások). A huzalkötések közvetlenül vezető vastagrétegekhez kapcsolód-

nak, így a továbbiakban ezekre szorítkozom.

A vezető vastagréteg pasztáknak alapvetően három fő komponense van:

• maga a funkcionális anyag (fém), ami a paszta fő funkcióját, az elektromos vezetést biz-

tosítja,

• kötőanyag (üveg és/vagy kerámia), amely egyrészt a kiégetés alatt összeköti a fém szem-

cséket, valamint magát a réteget hozzáköti a kerámia hordozóhoz,

• szerves vivőanyag, amely lehetővé teszi a paszta felnyomtatását.

A kiégetést megelőző szárítási lépés során, ideális gyártási körülmények között a vastagrétegből

minden szerves anyag el kell, hogy távozzon. A szerves gőzök-gázok kijutása során üregeket,

csatornákat hagynak a megmaradó fém-üveg szerkezetben, így alakul ki a vastagréteg jellegze-

tes „hálózatos” szerkezete. Az így létrejött vezető fajlagos ellenállása akár több nagyságrenddel

nagyobb is lehet, mint a funkcionális fém tömbi fajlagos ellenállása. Példaként az 5. fejezetben

is elemzett palládium-ezüst ötvözetet tekintve a tömbi anyag esetében ρAgPd,bulk ≈ 10−6 Ωcm,

míg a tipikus vastagréteg esetében ρAgPd,thickfilm ≈ 10−3 Ωcm.

A megfelelő funkcionális anyag kiválasztásakor több szempontot is figyelembe kell venni:

a költséget, a kezelhetőséget, az anyag kémiai és mechanikai stabilitását és a funkciót magát. A

gyártástechnológia kiválasztásánál minden szempontból tökéletes választás nem létezik, ezért

a gyártónak kompromisszumot kell kötnie, és például a gyártási költség csökkentése érdekében

kényesebb, emiatt nagyobb odafigyeléssel kezelendő anyagot kell választania.



4.3 Vastagrétegek huzalkötései 36

A vezető vastagréteg pasztákban használt fémek számtalan különböző összetétele lehetsé-

ges. A leggyakoribbak az ezüst, arany, platina, palládium és ezek ötvözetei: ismerünk platina-

arany, palládium-ezüst, palládium-arany pasztákat is.

Az üveg komponensnek alacsonyabb az olvadáspontja, mint a kiégetés hőmérséklete. A

fém szemcsék közötti kötést az olvadék állapotban lévő üveg szemcsék közötti eloszlása, majd

megszilárdulása – azaz az üvegek esetében a lágyulási hőmérséklet alatti drasztikus viszkozi-

táscsökkenés – alakítja ki. A megfelelő fém/üveg arány kritikus, hiszen ha az üveg mennyisége

akkora, hogy a fém szemcsék nem tudnak perkolációs hálózatot kialakítani, akkor – szándá-

kunkkal ellentétben – a vastagréteg szigetelő lesz. Jellemző kötőanyagok a következők: CdO-

boroszilikát üvegek, vagy a kémiai kötési anyagok közül a Bi2O3, vagy a CuO.

4.3. Vastagrétegek huzalkötései

4.3.1. Huzalkötési technológiák

Az ultrahangos kötésnél az egymással szemben lévő felületek transzverzális (azaz a felülettel

párhuzamos) rezgőmozgás segítségével, súrlódás közben jön létre a kötés. A nyomóerő kisebb

a termokompressziós kötéshez képest. A vibráció célja a huzalkötési felületen és a huzalon

tárolás közben kialakuló natív fémioxid réteg feltörése. A rezgés emelett gondoskodik arról,

hogy a huzal és a kötési felület anyagának atomjai a kohéziós kötéshez szükséges közelségbe

kerüljenek. Az ultrahangos kötés folyamatát a 12. ábra szemlélteti.

12. ábra. Ultrahangos huzalkötés folyamata

A huzalkötés folyamata az alábbi lépésekből áll:
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1. A kötő szerszám a huzallal együtt függőleges irányban megközelíti a kötési felületet

(padet). Egy magasságmérő szenzor méri a huzal felületre érkezésének idejét, majd a

készülék beállítja a megadott függőleges nyomóerő értékét.

2. A megfelelő nyomóerő elérése után a szonotróda laterális rezgésnek teszi ki a kötő szer-

számot, és vele együtt a huzalt. A huzal a nyomóerő és a vibráció együttes hatására

deformálódik.

3. A kötés kialakítása után a huzalt rögzítő csipesz old, a szerszám mozgatásával kialakítja

a huzalhurkot, és a második felület felé mozog.

4. A második kötést létrehozza a 2. pont szerint.

5. A csipesz zárt marad, így a huzal a legvékonyabb pontján szakad. Elkészült a kötés.

Megjegyzendő, hogy a huzal anyaga és a kötési felület közötti átmeneti réteg igen vékony, gyak-

ran fókuszált ionnyalábbal (FIB: focused ion beam) kombinált pásztázó vagy transzmissziós

elektronmikroszkóppal szokták elemezni.

4.3.2. Huzalkötési felületek tisztítási eljárásai

Korábban megállapítottuk, hogy a huzalkötés minőségét jelentősen befolyásolhatják a felület-

hez kötődő szennyeződések. Ezen a ponton szét kell választani a félvezető chipeken és a chip-

hordozón lévő kötési felületeket (pl. kivezetőkereten vékonyréteg, vagy vastagréteg a hibrid

áramkörök esetében), hiszen gyökeresen eltérő felépítéssel rendelkeznek, következésképp a jel-

lemzően előfoduló szennyeződések is eltérőek.

A vastagrétegek esetében az alábbi szennyeződéseket érdemes megemlíteni:

• ragasztókból gyártás folyamán távozó anyagok,

• kén, elsősorban csomagolásból, vagy akár a környezeti atmoszférából,

• szerves szennyeződések, amelyek lehetnek emberi eredetűek, illetve származhatnak az

atmoszférából, vagy szerves oldószerek párolgásából,

• egyéb korrodáló anyagok (pl. nedvesség, foszfor, szén, stb.).

A chipek felületének tisztítására az ún. molekuláris eljárások válnak be leginkább, ahol a fe-

lülethez fizi- vagy kemiszorpcióval kötött szennyező anyagok eltávolítása az adhéziós energiát

meghaladó fény (UV) sugárzás, vagy részecskeáram (plazmatisztítás) segítségével válik lehe-

tővé. A molekuláris eljárásoknak, azok hatékonyságának rendkívül kiterjedt irodalma van, me-

lyek közül érdemes kiemelni [45]-t, ami az UV, argonplazma és UHV (UHV: ultranagy vákuum,

p < 10−9 mbar) hőkezelési módszerek összehasonlítását tartalmazza.
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Kifejezetten a vastagrétegek esetében szokás a huzalkötést megelőzően mechanikailag tisz-

títani (karcolni, dörzsölni) a felületet. Nagymegbízhatóságú termékek gyártástechnológiában

ez az eljárás nehezen elfogadható, hiszen egyáltalán nem, vagy csak nehezen definiálhatók a

tisztítási folyamat paraméterei és eredményességét is fenntartásokkal kell fogadnunk. Ennek

ellenére több tanulmány is született, amely kimutatja a különböző mechanikai tisztítási folya-

matok előnyeit (pl. [46, 47, 48]). A felülettisztítás eszköze lehet például az üvegszálas kefe, az

elektromos tollradír11, illetve maga a kötőszerszám is. Ez utóbbi (az angol szlengben coining-

nek nevezett) esetben a tényleges huzalkötés előtt huzal adagolása nélkül végzünk el egy „vak”

kötést, ami elvégzi a kívánt tisztítást.

Általánosan elfogadott tény az is, hogy a vastagrétegekre jellemző szemcsés felületi struk-

túra nem kezdvez többek között a köthetőségnek sem. Lokálisan a felületi érdesség hatását

szintén le lehet csökkenteni a mechanikai tisztítási eljárásokkal.

A tisztítási eljárások minősítése minden szakirodalmi forrásban „trial and error” módszerrel

történik, azaz egy-egy tisztítási próba után kísérletet tesznek a huzalkötésre, és ha valamilyen

minősítési szempont – pl. szakítóerő, lift-off gyakoriság, stb. – szerint elfogadják a kötést,

akkor az alkalmazott tisztítási eljárást is. A felületi morfológiát és lokális kémiai összetételt

részletező tanulmányok is jelentek meg (pl. [47]), azonban korábban nem definiáltak olyan

mikroszkópos módszert, amellyel a huzalkötés előtt minősíteni lehet a huzalkötési felületeket.

Erre mutatok be egy AFM alapú technikát a következőkben, ami a kontakt üzemmódú AFM

képek analízisén alapul.

11Ez egy olyan eszköz, amiben egy elektromosan forgatott éles, fém tollhegy végzi a golyóstoll vagy tus nyo-
mának eltávolítását.
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5. AgPd vastagrétegek felületelemzése

5.1. A kutatás előzménye

A vastagrétegek huzalkötésének vizsgálatát egy gyártási hibajelenség indokolta. Egy adott –

gépjárműelektronikai – termék esetében egy fém házon belül hibrid áramkörön valósítják meg

a funkciót, ami ebben az esetben feszültségszabályozás. A hibrid áramkör az alumínium-oxid

kerámiára szitanyomtatással felvitt vezető és ellenállás vastagrétegekből, valamint a ragasz-

tással rögzített, tokozás nélküli, szilícium chipen megvalósított integrált áramkörből áll. A Si

chipet 50µm átmérőjű Al99Si1 huzallal kötik a vastagréteg hálózat (szintén vastagréteg) arany

felületeihez. A hibrid áramkör és a fém ház kivezetései között szintén ultrahangos kötéssel,

200µm átmérőjű, Al100 összetételű huzallal hozzák létre az elektromos kapcsolatot.

13. ábra. A vizsgált vastagréteg morfológiája különböző nagyítású SEM képeken. (A jelölt méretek a

teljes markerre vonatkoznak.)

A gyártási tapasztalatok azt mutatták, hogy különböző előéletű vastagrétegek esetében a

200µm huzalkötés esetében a nemkívánatos felválás előfordulási gyakorisága jelentősen el-

térhet. A felválás tehát gyártási hibát jelent, melynek megjelenési formája a kis összterületű

huzallenyomat. Ez látható a 14. ábrán. A visszaszórtelektron-kép rendszámkontrasztot mutat,

így a 14. ábrán jól látható az a terület, ahol a huzal anyaga és a kötési felület között kialakult az

adhézió.

A fenti hiba okának kiderítésére előzetesen történtek vizsgálatok, amely a következő téte-
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(a)

(b)

14. ábra. (a) Vastagréteg felület huzalfelválás után, (b) a felvált huzal (mindkettő

visszaszórtelektron-kép).

lekből állt:

• felületi geometria (érdesség) vizsgálata: felületi profilmérővel (AlphaStep),

• keménységmérés mikro-Vickers eszközzel,

• összetétel-vizsgálat EPMA-val.

A továbbiakban a fenti vizsgálatok eredményét foglalom össze röviden; a huzalfelválást

mutató gyártmányokat tartalmazó gyártási tételeket a továbbiakban „A” jellel, a huzalfelválást

nem mutatókat pedig „B”-vel jelölöm.

5.1.1. Érdességi paraméterek felületi profilmérővel

A felületi profilvizsgálatok során egy 250µm hosszú vonal mentén vettük fel a vastagréteg

paszta magasságát. A műszer érzékenysége nagy, elvileg nanométeres magasságkülönbségek is

mérhetők, azonban a mérést végző tű geometriája befolyásolja a mért alakzat leképezhetőségét.
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Mi azonban elemzésünkben csupán azt a tényt használjuk ki, hogy a kiégetett paszta felületén

lévő szemcsék átmérője tipikusan 10µm körüli. A tű hegye olyan, hogy egy ekkora pórust le

tud képezni, azaz láthatóvá tud tenni a vonal menti elemzés során.

Az átlagos pórusméretet határoztuk meg. A két minta felületi minőségét, porozitását jól

jellemzi ez a méret. Az elemzéshez a mintákon egyenkét 6 vonalprofilt vettünk fel. Az átlagos

pórusméret meghatározásához a kapott grafikont numerikusan differenciáltuk, majd a differen-

ciálfüggvényen számláltuk a zérushelyeket. Ez lényegében azt mondja meg, hogy hány mini-

muma és maximuma van a görbének együttvéve. Az összesített darabszám fele lesz a keresett

pórusszám (N ), az adott 250µm-en, ahonnan az átlagos szemcseméret (átmérő):

d =
250

N
[µm] . (8)

A mintánként 6 vonalból kiszámolt átlagos szemcseméretei d1 = 5,84µm és d2 = 5,86µm,

az eltérés tehát minimális. A szemcseméret-eltérést a gyártási paraméterek megváltozása okoz-

hatná; erről tehát az adott AgPd vastagréteg vezető esetében nincs szó.

5.1.2. Keménységmérés

A vastagréteg vezető keménysége okozhat huzalkötési problémákat. A Vickers-keménységmérés

során egy gyémántból készült, precízen megadott geometriájú gúlát nyomnak a mintába megha-

tározott nyomóerővel. A gúla egy közel négyzet alakú nyomot hagy, melynek átlóinak átlagából

meghatározható a lenyomat teljes felszíne (A). Ebből a Vickers-keménység értéke a nyomóerő

(F ) és a lenyomatfelület hányadosaként áll elő:

HV =
F

A
≈ 1,854F

d2
, (9)

ahol d a két átlóhossz számtani középértéke. Az 1,854 konstans a gúla geometriájából adódik.

A Vickers-keménység előnyeként szokták említeni, hogy a HV érték független a nyomóerőtől,

így objektív mérőszámot jelent; használata azonban nem javasolt akkor, ha a teljes mérendő

anyag vastagsága és a nyomat mélysége összemérhető egymással. A nyomatmélység-vastagság

arányra általában 1:3, vagy annál kisebb érték a kívánatos.

A vastagrétegekhez hasonló pórusos anyagok esetében két esetben lehetséges megfelelő

nyomatot készíteni: vagy egyetlen fémszemcsén belül kell elkészíteni a nyomot, vagy nagy

nyomóerőt kell alkalmazni. Ezek a feltételek nem elégíthetők ki, ennek az az oka, hogy maga

a réteg nem elég vastag ahhoz, hogy a nagy terhelés során csak a felszínhez közeli rétegek

deformálódjanak, másrészt a szemcseméret túl kicsi a legkisebb elérhető nyomathoz képest.

A 15. ábrán látható SEM felvételen egy mikrokeménység-mérés eredménye található, amely-

ből nem származik a huzalkötésre vonatkozó lényeges információ (a keménység értéke nagy

szórással határozható csak meg).
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15. ábra. Vickers-lenyomat a vastagrétegen, SEM kép.

5.1.3. Össztételvizsgálat

A jól és kevésbé köthető felületek között összetétel-eltérést is feltételeztünk. Itt tulajdonképpen

az volt a vizsgálat célja, hogy a vastagréteg anyagának esetleges eltérését vagy felületi szennye-

zőket mutassunk ki. A mérést SEM-be épített energiadiszperzív spektroszkópiával végeztük

el.

Az „A” jelű mintafelület szerkezetéről és a felvett átlagos spektrumot és láthatjuk a 16. áb-

rán, az összetételvizsgálat eredményét az 1. táblázatban foglaltam össze, míg a „B” jelű mintá-

kon végzett mérések eredményeit a 17. ábrán mutatom be.

(a) (b)

16. ábra. (a) Hibás kötésre vezető („A”) vastagréteg felület SEM képe, (b) átlagos összetétele.

A fenti eredmények szerint – az EPMA pontosságán belül – teljesen megegyező összetételű

felületet találtunk. Megjegyzendő, hogy a vastagréteg fém komponensei (Al, Si, Ru, Pd, Ag
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(a) (b)

17. ábra. (a) Jól köthető („B”) vastagréteg felület SEM képe, (b) átlagos összetétele.

1. táblázat. „A” és „B” minta vastagrétegek összetételei az EDS spektrum alapján

Elem
Tömeg % Atom %

A B A B

O 4,63 4,23 24,96 23,23

Al 0,27 0,60 0,86 1,96

Si 0,19 0,20 0,59 0,64

Ru 4,60 4,60 3,93 3,99

Pd 70,94 67,09 57,52 55,35

Ag 10,01 11,98 8,01 9,75

Pt 9,35 11,29 4,14 5,08

és Pt) mellett a kötőanyag üvegkomponense is megjelent a spektrumon, ami ebben az esetben

SiO2.

5.2. A vizsgált anyagok és mérési módszerek

Az előző alfejezetben részletezett vizsgálatok mellett az atomerő-mikroszkópia kiváló kiegé-

szítő elem; különösen a felületi érzékenységét és felbontását használhatjuk ki. A felület és a

tű közötti kölcsönhatás erősségéből következtethetünk a felület anyagi minőségére is, bár ez

leginkább csak kvalitatív információt szolgáltat.

A vastagrétegek felületi vizsgálatára kontakt mérési üzemmódú AFM-et választottam. A

nagy érzékenység elérése érdekében alacsony rugóállandójú SiN chipet, a rajta monolitikusan

kialakított háromszög alakú rugólapokat és az ezeken lévő piramis alakú tűhegyeket használ-
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tam. A chip és a rugólapok jellemző paramétereit foglalja össze a 2. táblázat.

2. táblázat. AgPd vastagrétegek vizsgálatára szolgáló rugólapok adatai (gyártó: Veeco, típus:

MSCT)[49].

Alak
Rugóállandó

[
N
m

]
Névleges Min. Max.

A Háromszög 0,05 0,02 0,01

B Téglalap 0,02 0,01 0,04

C Háromszög 0,01 0,005 0,02

D Háromszög 0,03 0,01 0,06

E Háromszög 0,1 0,05 0,2

F Háromszög 0,5 0,2 0,1

A rendkívül kis rugóállandó lehetővé teszi, hogy a felület-tű kölcsönhatás erősségét nagy

érzékenységgel mérjük. Az alkalmazás szempontjából lényeges szempont volt, hogy a rugó-

lapról visszaverődő mérőnyaláb-intenzitás a lehető legmagasabb legyen, ezért arany reflektív

bevonattal rendelkező chip típust választottam. A tűhegyek görbületi sugarának névleges ér-

téke rROC,nom = 10 nm, a specifikációban szereplő maximális értéke rROC,max = 40 nm)12.

A részletezett okok miatt, valamint figyelembe véve azt, hogy a rugólapot érő torziós erőket

alacsony szinten érdemes tartani, a C jelű rugólapot használtuk fel a mérések során. A B jelű

téglalap alakú rugólap hossza (lB = 210± 5µm) kisebb, mint a C jelűé (lC = 310± 5µm), így

a C jelű rugólap alkalmazása közben a B jelű nem ér le a felszínre, így nem kell számolnunk a

felület változásával sem. A tűhegy képalkotás szempontjából lényeges paraméterei a határoló

lapjainak a meredeksége, aminek értékei:

• elülső lapszög (jelölésben: F, azaz front): ϕF = 15± 2,5◦

• hátulsó lapszög: (jelölésben: B, azaz back): ϕB = 25± 2,5◦

• oldalsó lapszög: (jelölésben: S, azaz side): ϕS = 17,5± 2,5◦.

A 18. ábrán látható a mérésekhez felhasznált chipek, rugólapok és tűhegyek szemléltető

képei. A 18.(a) képen az egyes rugólapok egymáshoz viszonyított helyzetét és hosszviszonyait

mutató rajz látható, a 18.(b) képen az MSCT chip B–F rugólapokat tartalmazó oldaláról készül

SEM felvétel, a (c) képen a tűhegyről készült SEM kép, míg a 18.(d) képen a tűhegy határoló

lapjainak a szögeit egyértelműsítő rajz látható.

12ROC = Radius Of Curvature, azaz görbületi sugár
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(a) (b)

(c) (d)

18. ábra. (a) Több kontakt rugólapot tartalmazú chip (ún. microlever) sematikus rajza,

(b) MSCT chip SEM képen,

(c) tűhegy lapszögeinek értelmezése,

(d) C jelű rugólapon lévő tűhegy SEM képen.

A felületi AFM térképeket Gwyddion 2.25. szoftverrel dolgoztam fel: a képek vonalhi-

báinak szűrésére minden esetben vertikális mediánszűrőt alkalmaztam. A megjelenítést szintén

ennek a szoftvernek a 3D megjelenítő moduljával végeztem el.

A minták Du Pont R© 9475 (Ag:Pd tömegarány 3:1) vezető vastagréteg pasztából készültek,

szitanyomtatással, alumínium-oxid kerámia szubsztráton.

5.3. Felületelemzés atomerő-mikroszkópiával

Az előzetes vizsgálatokkal tehát kizárható volt a szerves szennyeződések jelenléte, valamint a

két minta közötti anyagösszetételbeli eltérés.

Az atomerő-mikroszkóp alkalmazásának több előnye van:

1. Háromdimenziós megjelenítéssel látványosan elkülöníthető a vastagréteg szemcseszerke-

zetétől, azaz a fémes, gömbölyű felületektől eltérő felületek .

2. A 3D-s képek által mutatott jelenségek megerősíthetők az eltérésijel-térképpel vagy ko-

pogtató üzemmódú fázistérképpel. Az eltérési jel tulajdonképpen a felületi térkép vonal-

pásztázásainak hely szerinti differenciálfüggvényének tekinthető, ezért a felület hirtelen
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változásai – és így például a felületi szennyezők is – markánsabban jelennek meg rajta. Az

eltérési jel imént kifejtett jelentése miatt nem adtam meg magassági színskálát. A követ-

kezőkben a 3D megjelenítés az erősebb hatás érdekében z irányban nagyítottak lesznek,

aminek a pontos mértékét a függőleges skálán lehet nyomon követni.

A 19. ábrán látható a vastagréteg szemcsékre kötődött felületi szennyeződés a tűre ható erőre

gyakorolt hatása. Ez az erő megjelenik a magasságtérképen is és változást okoz az eltérésijel-

térképen. Ezen kívül, ha felületen adszorbeált anyagról van szó, fennáll annak a lehetősége is,

hogy a tűhegy mozgása közben felveszi a szennyeződést, és magával viszi a mozgása során. Ha

ez megtörténik, akkor a képen vonalas hibát okoz.

19. ábra. Szennyeződés AFM tűre gyakorolt lokális erőhatásának sematikus rajza. A tű mozgása során

belefut a szennyeződésbe.

Egy ilyen, szennyeződéssel borított, „A” jelű tételből származó AgPd vastagréteg-szemcse-

szerkezetet mutat a 20. ábra: a szennyeződés a háromdimenziós képen egyértelműen elkülönül a

vastagréteg szemcseszerkezetétől. Ez a jelenség az eltérésijel-térképen is megfigyelhető, ahogy

az a 20.(b) ábrán is látszik.

A fenti kép és a korábbi mérési eredmények alapján azt a hipotézist állítottam fel, hogy

a szennyeződés a felületen adszorbeált víz. A hipotézis igazolására több indirekt vizsgálatot

végeztem el:

• A huzalfelválást nem mutató „B” jelű tétel tagjait emelt páratartalmú tárolásnak teszem

ki, majd közvetlenül ezután vizsgálom atomerő-mikroszkóppal. A hipotézist erősíti, ha

az emelt páratartalom hatására a 20. ábrán látható struktúrák megjelennek.
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(a)

(b)

20. ábra. (a) Szennyeződés megjelenése kontakt AFM képen, (b) eltérésijel-térképen (itt pirossal

jelöltem a szennyeződést).

• Kizárom annak lehetőségét, hogy a PID szabályzó elégtelen beállítása okozza a felületi

jelenséget. Ezt olyan mintán teszem próbára, amely korábbi mérés alatt mutatta a hi-

bajelenséget; a PID szabályzó egy pásztázási területen belüli folyamatos változtatásával

megmutatom, hogy a jelenség csupán a szabályzó paramétereinek változtatásával nem
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eliminálható.

• Tapping („kopogtató”) üzemmódban végzett méréssel ellenőrzöm, hogy nem csupán kon-

takt üzemmódban bukkan fel a jelenség.

A kimutatott felületi szennyeződések eltávolítására hőkezelést javasoltam, melynek ideális pa-

ramétereit kísérletsorozattal határoztam meg. Egy – gyártás közben is alkalmazott – hőkezelés

akkor ideális, ha az alábbi két feltételt teljesíti:

• a lehető legrövidebb az időtartama, így kisebb gyártási ciklusidő érhető el,

• a lehető legalacsonyabb a hőmérséklete, ami az áramköri hordozón található szilícium

integrált áramkörök lehető legkisebb hőterhelését biztosítja.

5.3.1. Emelt páratartalmon tárolt minták vizsgálata

Az eddig részletezett vizsgálatok alapján felmerült annak a lehetősége, hogy a huzalkötés össze-

függésben van az ezüst-palládium felületre fiziszorpcióval kötődő H2O jelenlétével. Ennek iga-

zolására egy mintát az elkészítése után 24 órán keresztül T1 = 20 ◦C hőmérsékleten, RH 97%-

os páratartalmú atmoszférán tároltuk (Espec SH-21 klímakamrában), majd szobahőmérsékleten

végeztünk rajta AFM-es vizsgálatokat. A T1 hőmérsékletet két szempont alapján állítottam be:

1. az AFM mérés körülményeinél alacsonyabb hőmérsékleten történjen (így a magasabb hő-

mérsékletbe történő áthelyezés nem jár további, immár makroszkopikus kondenzációval),

2. a relatív páratartalom magas legyen azért, hogy – ha H2O jelenlétét feltételezzük, akkor

– mindenképp mutassa a felületi megkötődés jelenségét.

Az adszorbeált víz jelenlétének igazolására az irodalomban találhatunk példákat [50, 51], ame-

lyekben a szerzők kimutatják, hogy akár szigetesen megjelenő, vagy néhány monoréteg H2O

jelenléte felderíthető AFM-mel.

A 21. ábrán a „B” jelű tételből szúrópróbaszerűen kiválasztott vastagréteg felület látható. A

szemcsék felületén rendellenes foltok nem láthatók.

Az AFM kép elkészítése után a fent megadott tárolási körülményeknek tettem ki a mintát;

a 22. ábrán a 24 h utáni állapot látható. A magassági térképen és az eltérésijel-térképen is

láthatók az AgPd vastagréteg felületétől elkülönülő kisebb szemcsék. Megjegyzendő, hogy a

két mérés esetében a vízszintes lépték nem egyezik meg; azért válaszottam a második esetben

5×5µm2-t, hogy jobban kivehetők legyenek a vastagréteg jellemző szemcseméreténél legalább

egy nagyságrenddel kisebb foltok. A képen bejelöltem egy szemcsét, amin a későbbiekben

bemutatok egy szűrési eljárást.
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21. ábra. Vastagréteg felület emelt páratartalmú tárolás előtt, 3D magasságtérkép.

(a) (b)

22. ábra. Vastagréteg felület emelt páratartalmú tárolás után, (a) magassági térkép , (b)
eltérésijel-térkép.

A 22. ábrán a magasságtérképen nem jelenik meg a markánsan a szennyeződés. Ennek az az

oka, hogy a szennyeződést jelentő foltok a szemcsemérethez képest legalább egy nagyságrend-

del kisebbek. Jobb megjelenítést érhetünk el, ha a szemcsék alakját mint „hátteret” kivonjuk

a teljes képből. A levonás végrehajtását megkönnyíti, hogy a feldolgozó szoftver képes két-

dimenziós polinomok illesztésére (12, 12)-es fokszámig. Ha a képen csupán néhány szemcse

van, a kellően magas fokszámú háttérillesztés épp szemcséket vonja le a teljes képből, így a

jel-zaj viszony jelentősen javul. A magas fokszámú (ebben az esetben 12,12) polinomillesztés

végrehajtása után a 23. ábrához jutunk.

A jelölt szemcse a következő oldali képen az illesztés hatására síkba lapult, ezért a szennye-

ződésfoltok lényegesen jobban láthatóvá váltak.
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23. ábra. Vastagréteg felület emelt páratartalmú tárolás után, feldolgozott 3D magasságtérkép.

5.3.2. PID szabályzó paramétereinek hatásvizsgálata

A PID szabályzó elégtelen beállítása pontatlan méréshez, mérési műtermékek megjelenéséhez

vezet. Felmerül tehát, hogy a korábban bemutatott felületi jelenség csupán az elégtelen PID be-

állításoknak köszönhető. Ennek ellenőrzésére két mérés közben változtattam a PID szabályzó

értékét. A következő, 24. ábra példájában 512 sorból álló képet készítettem, a sorok számozása

alulról kezdődik. Általában elmondható, hogy a P és I értékének növelése csökkenti a rezo-

nancia („gerjedés”) kialakulásának veszélyét. Túlságosan nagy P és I választása azonban azt

okozhatja, hogy a szabályozás túlságosan lassan követi a felület egyenetlenségeit.

3. táblázat. PID szabályzás paraméterei az „A” minta folyamatos képfelvételénél (24 ábra).

Pásztázási Paraméter

sorok száma P I D

0–100 1 1 1,7

100–200 2 2 1,7

200–300 3 3 1,7

300–400 3,5 4 0,7

400–512 3,5 4 0

A 24. ábrán látható, hogy a PID szabályzó különböző értékeinél is megjelenik a szennyező-

désre utaló felületi struktúra, ami azt támasztja alá, hogy nem csupán mérési műtermék. Meg-

jegyzendő, hogy ebben az esetben összesen egyszer haladt át a felületen a kontakt üzemmódú

tűhegy, ami azt jelenti, hogy nem jeleníthető meg olyan változás, amit a tű a minta felületén

okozhat.
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(a) (b)

24. ábra. PID szabályozás változtatásának hatása az AFM képere (a) topográfia, (b) eltérési jel.

A fenti vizsgálatot olyan módon is elvégeztem, hogy ugyanazon a pásztázási területen több-

ször egymás után készítettem felvételt. A pásztázási terület 5 × 5µm2 volt, amit úgy válasz-

tottam ki, hogy a szennyeződésként azonosított foltok jól látszódjanak. A nagy számú mérés

miatt a táblázatban lévő sorszámozás szerint az 1. (PID=111), az 4. (PID=151), és a 12. mérés

(ismét PID=111) eredményét mutatom be a következő oldalon lévő 25. ábrán; a többi felvétel

és a további PID értékek a B. függelékben található meg. A képeken egy kis eltolódástól elte-

kintve ugyanaz a terület látható. A 4. mérés eredményeként kapott térképen a megnövelt I érték

ellenére látszanak a foltok, azonban nem hiánytalanul. Az (a) képen jelöltem, hogy melyek

azok a szennyeződésfoltok, amelyek az egymás után következő pásztázások hatására eltávoz-

nak a 4. mérés előtt. A B. függelékben található szürkeárnyalatos képek ezt a jelenséget szintén

alátámasztják. A következtetésem tehát az, hogy egyrészt, a PID szabályzó változtatásával a

foltok nem tűnnek el, másrészt, az AFM tűje az egymás utáni áthaladások következményeképp

„lesöpri” a felületre adszorbeálódott anyagot.
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(a) PID = 111, topográfia (b) PID = 111, eltérési jel

(c) PID = 151, topográfia (d) PID = 151, eltérési jel

(e) PID = 111, topográfia, ismételt mérés (f) PID = 111, eltérési jel, ismételt mérés

25. ábra. PID szabályzó hatása a teljes képre.
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5.3.3. Vizsgálat tapping üzemmódú atomerő-mikroszkópiával

A kopogtató módú méréshez BudgetSensor Tap150Al-G típusú chipet használtam, melynek

rezonanciafrekvenciája ν0 = 150 kHz± 75 kHz. A kantilever hangolásának eredményét tartal-

mazza a 26. ábra; a beállított gerjesztési frekvencia νgerj = 93,6 kHz volt.

88 90 92 94 96
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
A

m
pl

itu
dó

 v
ál

as
zj

el
 (V

)

Gerjesztési frekvencia (kHz)

-10

-5

0

5

10

 Amplitudó (bal oldali skála)
 Fázis (jobb oldali skála)

Fá
zi

s 
vá

la
sz

je
l (

V
)

Rezonancia

26. ábra. BudgetSensor Tap150Al-G hangolása.

Az „A” jelű mintán a hangolás után a 27. ábrán látható magasság- és fázistérképet készí-

tettem. A fázistérképen a Uthresh = −5 V feletti tartományt bejelölve (lsd. 27. ábra (c) kép)

láthatók azok a területek, ahol a tű fázisa jelentősen eltérő.

A jobb összehasonlítás érdekében a „B” jelű minta esetében ugyanilyen fázisválaszjel-

tartományon ábrázolva nem láthatók nagy mértékű eltérések, bár kisebb inhomogenitások itt

is előfordulnak. A „B” jelű mintáról készült kép látható a 28. ábrán.
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(a) (b)

(c)

27. ábra. „A” mintáról készült tapping AFM kép hőkezelés előtt (a) magasság-térkép, (b) fázistérkép,

(c) binarizált maszk-kép Uthresh = −5V vágási szint mellett.

(a) (b)

28. ábra. „B” mintáról készült tapping AFM kép (a) magasság-térkép, (b) fázistérkép.
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5.3.4. Hőkezelés vizsgálata

Az 5.3.1. alfejezetben részletezett emelt páratartalmú tároláson átesett mintákon optimalizáltam

a tisztító hőkezelés paramétereit. A hőkezelés hőmérsékletét 50 ◦C, 100 ◦Cés 150 ◦C-nak, az

időtartamot pedig 10 min, 20 min, 30 min-nek választottam.

Kontakt üzemmódú vizsgálat. A felvételek alapján megkülönbözetethető a szennyeződés

kiterjedésének 3 alapvető típusa:

• Teljes pásztázási területen vonalas hibát okoz. Ilyen hiba rendkívül szennyezett felületet

jelent, a vonalas hiba pedig folyadék jelenlétere utal. Ezt támasztja alá higanycseppeken

folytatott AFM vizsgálatok is [35]. Az ilyen képek esetében az eltérésijel-kép nem hor-

doz többlet információt, így ezeket a képek között nem szerepeltetem; hasonlóan nem

informatív a háromdimenziós megjelenítés sem ebben az esetben.

• Vonalas hibát okoz, de csak a pásztázási terület egy részén.

• Jellemzően a szemcsehatárokon megjelenik a felületi eltérés, de vonalas hibát nem okoz.

Ilyen jellegű hibát mutattam be a 5.3.1. alfejezetben.

A következő oldalakon találhatók a különböző hőkezelési paraméterekhez tartozó AFM ké-

pek.

Az 50 ◦C-on hőkezelt minták esetében megmaradt nagy kiterjedésű vonalas képhiba jelent-

kezett, ami a felületen nagy területet befedő szennyeződésre (folyadékra) utal. Ebben az eset-

ben a háromdimenziós megjelenítésnek nincs további információértéke, így a T = 50 ◦C-os és

a T = 100 ◦C-os hőkezelés eredményeit szürkeárnyalatos magasságtérképpel szemléltetem. A

vonalas képi műtermék a T = 100 ◦C-os kezelés hatására megfelelő idő elteltével megszűnik.

A folyadék a kísérleti körülményeket is figyelembe véve víz.
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(a) T = 50 ◦C, t = 10min, topográfia (b) T = 50 ◦C, t = 20min, topográfia

(c) T = 50 ◦C, t = 30min, topográfia (d) T = 100 ◦C, t = 10min, topográfia

(e) T = 100 ◦C, t = 20min, topográfia (f) T = 100 ◦C, t = 30min, topográfia

29. ábra. Hőkezelések eredményei (T = 50 ◦C és T = 100 ◦C).
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(a) T = 150 ◦C, t = 10min, topográfia (b) T = 150 ◦C, t = 10min, eltérési jel

(c) T = 150 ◦C, t = 20min, topográfia (d) T = 150 ◦C, t = 20min, eltérési jel

(e) T = 150 ◦C, t = 30min, topográfia (f) T = 150 ◦C, t = 30min, eltérési jel

30. ábra. Hőkezelések eredményei (T = 150 ◦C).
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A teljes paramétertartományon elvégzett kísérletek alapján megállapítható, hogy a 150 ◦C-

on végzett hőkezelések esetében a fenti három típusú AFM képekkel igazolható felületi jelenség

nem lép fel, és ez a megállapítás a vizsgált három különböző időtartam esetében érvényes volt.

Figyelembe véve, hogy a – korábban részletezett okok miatt – a hőkezelés időtartamát a le-

hető legkisebbre érdemes választani, ezért a kísérleteim paraméterterén belül a tkez = 10 min

időtartamú, Tkez = 150 ◦C hőmérsékletű hőkezelés az optimális.

Hőkezelés hatása: huzalkötések statisztikai kiértékelése. A korábban részletezett AFM-

mel kimutatható felületi eltérések és a felület huzalköthetősége között szakítóteszttel bizonyí-

tottam a kapcsolatot. A kísérletben 2× 100 darab mintát 168 órán keresztül szobahőmérsékleten

(25 ◦C-on), RH 50%-on tároltam.

Hőkezelést (időtartam: 10 perc, T = 150 ◦C) alkalmaztam az egyik 100 darabos tételen, a

másik 100 darabos tételt nem hőkezeltem.

Ezek után minden mintára elvégeztem a szimmetrikus, függőleges irányú szakítótesztet,

ami közben regisztráltam a huzalfelválási (azaz lift-off ) eseményeket és a maximális szakítóerő

értékét. A szakítóteszthez DAGE MF-22A típusú készüléket használtam.

A szakítóteszt eredményei a következő oldalon, a 31. ábrán lévő hisztogramokon látható.

Világos színnel jelölve láthatóak a huzalfelválási események; a szakítóerő értéke cN egységek-

ben van megadva.

A 4. táblázatban láthatók az extremális és átlagos értékek. A részletes adatokat az C. függe-

lékben foglaltam össze.

4. táblázat. A két 100 darabos tétel huzalszakítási kiértékelése.

Hőkezelés nélkül Hőkezelés után

Húzóerő

Min. érték [cN] 276 305

Max. érték [cN] 319 352

Átlagérték [cN] 298 330

Huzalfelválás gyakorisága 21% 4%

A szakítóerő értéke tehát kis mértékben növekedett, miközben a huzalfelválások gyakori-

sága jelentősen csökkent.

5.4. Eredmények összefoglalása

A legyártott AgPd vezető vastagréteg mintákat kontakt atomerő-mikroszkópiával vizsgáltam. A

fém szemcséken található képhiba információtartalmát meghatároztam: a minta és a tű közötti
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31. ábra. Szakítóteszt eredménye (hisztogram).

mechanikai kölcsönhatás erőssége utal a szennyeződés jelenlétére, így ennek struktúrájából lo-

kálisan, kvalitatív módon képet kaphatunk a minta felületén található anyagbeli inhomogenitá-

sáról. Korrelációt állítottam fel a huzalkötés erősségére jellemző szakítóerő-érték és a képeken

látható, szennyeződésként azonosított foltok jelenléte között.

Megmutattam, hogy az itt részletezett eljárás felhasználható az AgPd vastagréteg huzalkö-

tési felületek minősítésére, és szintén az AFM mérésekből származó adatok alapján javaslatot

tettem a dolgozatban szereplő vastagréteg megfelelő tisztítási eljárásra. A huzalkötés szempont-

jából a T =150 ◦C, t = 10 min paraméterű hőkezelés jelentősen csökkentette a felváló kötések

számát és növelte a szakítóerő értékét.

A fenti megállapítások hasznosulásaként a Robert Bosch Elektronika Hatvan Kft. gyártó-

sorába beillesztettek egy külön hőkezelési lépést az általam meghatározott paraméterekkel; így

a termékek gyártása során kiküszöbölték a huzalkötés során fellépő huzalfelválási hibajelensé-

get.
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6. Forrasztás közben kialakuló intermetallikus vegyületek és
jellemzésük

6.1. Forrasztás alatt kialakuló intermetallikus vegyületek

A forraszban a fém olvadéka nedvesíti a forrasztási felületet, és így alakul ki a határfelületen

a kötés. Az elektronikai technológiában elterjedt forrasztásoknál a forraszfém olvadáspontja

kisebb, mint 450 ◦C. Bizonyos speciális esetben (pl. fém tokozások lezárására) alkalmazható

magasabb olvadáspontú forraszfém; ezeket – megkülönböztetve az alkatrészek szerelésére hasz-

nált forrasztástól – keményforrasztásnak nevezzük (angolul brazing).

A forrasztások az ún. első szintű összeköttetések (integrált áramkörök tokozása) és a máso-

dik szintű összeköttetések (alkatrészek rögzítése és elektromos kontaktálása a hordozón) eseté-

ben is rendkívül fontos szerepe van.

A forrasztás folyamata a felületi jelenségek szempontjábból a következő 3 fő lépésből áll

(lsd. 32. ábra):

1. olvadt forrasz terülése, nedvesítés;

2. forrasztási felület anyagának diffúziója a forrasz olvadékába;

3. a forraszba oldott anyag kémiai reakciója a forraszfémmel, intermetallikus-képződés.

32. ábra. Intermetallikus képződésének folyamata a forrasz és a forrasztási felület között.

A forraszolvadék nedvesítését a felületi nedvesítési szögekre a felületi feszültségekkel felírt

erőegyenlőség vezérli:

γSF = γLS + γLF · cosα, (10)

ahol γ az egyes felületi feszültségek a három lehetséges határfelület-kombinációkon (SF: szilárd-

folyadék, LS: légnemű-szilárd, LF: légnemű-folyadék), és α az érintkezési szög. A forrasztott

kötések esetében kis α a kívánatos, hiszen ez biztosítja a megfelelő fémtani kötést.
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A forrasztási felület anyagának beoldódása tipikusan az olvadék-szilárd határfelület kis kör-

nyezetében jelentős, az oldódás egy kb. 100µm vastagságú tartományra korlátozódik13. A

forrasztás jellegzetes hőprofilja szerint a forrasz csupán néhány másodpercet tölt olvadáspont

felett, ezért ez a beoldódás gyors kell, hogy legyen. A beoldódás sebességét a legegyszerűbb

modellek Arrhenius-típusúnak tételezik fel, azaz a forraszba oldott koncentráció időbeli válto-

zása:
dc
dt
∝ exp

(
− E

kT

)
, (11)

aholE az a küszöbenergia, amely befektetése szükséges egyetlen szilárd fázisban lévő atom

olvadékba viteléhez; c a koncentráció, k a Boltzmann-állandó (k = 1,38 · 10−23 J
K ), T a hőmér-

séklet.

A beoldódás után a határfelület közelében az anyagi rendszer fázisdiagramja szerint kémiai

reakció indulhat meg. A folyamat során a rendszer a legkedvezőbb energiájú állapot felé tö-

rekszik, és ha az olvadékban a legkedvezőbb energiájú vegyület képződéséhez elegendő anyag-

mennyiség áll rendelkezésre, akkor ez az állapot áll be. A valós forraszfém-forrasztási felület

kombinációknál ez csak a kezdtekekben igaz: a leggyakoribb Cu-Sn rendszerben a forrasztás

hőmérsékletén energetikailag a Cu3Sn lenne kedvező, azonban ennek a vegyületnek a kép-

ződése rohamosan fogyasztja a beoldott réz mennyiségét, melynek fogyása után megindul a

kevésbé kedvező Cu6Sn6 képződése is. A folyamat kezdetén tehát a szilárd réz felületén egy

egybefüggő vékony Cu3Sn réteg növekedése után heterogén nukleációval Cu6Sn6 képződik. Ezt

koncepciót egyéb folyamat is árnyalja, pédául az, hogy a réz a Cu3Sn szemcsehatárain képes az

olvadék felé diffundálni, ezzel utánpótolva a fogyó rezet. A képződő vegyületek olvadáspontja

rendkívül különböző, a Cu3Sn esetében 660 ◦C [52], a Cu6Sn6 esetében 415 ◦C [53], míg – az

összehasonlítás kedvéért – a tiszta rézé 1084 ◦C, a tiszta óné pedig 232 ◦C.

Két fém határfelületén diffúzió hatására keveredés megy végbe, amelynek sebessége a klasszi-

kus leírás szerint a fém atom mozgásának aktivációs energiájától és a hőmérséklettől függ. A

diffúziós részecskeáram-sűrűséget a Fick-törvény az anyagmegmaradással együtt adja meg:

j (r, t) = −D∇c (r, t) , (12)

∂c (r, t)

∂t
= −∇j (r, t) , (13)

ahol D a diffúziós együttható, j a részecskeáram-sűrűség (fluxus), és c a koncentráció. A

D diffúziós együttható értékére különböző elméletek léteznek, melyek közül a legegyszerűbb

Arrhenius-típusú hőmérséklet-függést feltételez:

D ∝ exp

(
−Eakt

kT

)
, (14)

13Azzal a feltételezéssel éltünk, hogy nincs erős konveckió, ami a hagyományos forrasztási technológiákra áll,
azonban a lézeres forrasztásra nem
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ahol Eakt egyetlen atom mozgatásához szükséges aktivációs energia, T az abszolót hőmérséklet

és k a Boltzmann-állandó.

A (12) és a (13) egyenleteknek egyszerűbb peremfeltételek esetében léteznek analitikus

megoldásai, amelyek segítségével kiszámolható a t = 0-ban elindított keveredés során kialakuló

anyageloszlás-profil.

A fenti gondolatmenet szigorúan véve kizárólag korlátlanul elegyedő kétkomponensű rend-

szerre igaz. Ha a két komponens fázisdiagramja alapján várható pl. vegyületképződés, akkor

a fém-fém átmenet anyageloszlásának számítása bonyolódik. Magyarországon ilyen anyag-

rendszerek kutatásával és számítógépes szimulációjával foglalkozik az MTA Szilárdtestfizikai

Kutatóintézetében14 Dr. Gránásy László és kutatócsoportja (pl. [54, 55]), valamint a Debreceni

Egyetemen a Szilárdtestfizika Tanszéken Dr. Beke Dezső, Dr. Erdélyi Zoltán és munkatársai

(pl. [56]).

A forrasztás közben a forrasztási felület adja az egyik résztvevő anyagot. A forraszban ta-

lálható fémek száma a forrasz típusától függ. Hagyományosan Pb-Sn forraszok terjedtek el,

amelyek az RoHS [16] bevezetése óta háttérbe szorultak. Kiváltásukra főleg magas ón tartalmú

anyagokat használnak. A legelterjedtebb az Sn-Ag-Cu (SAC) összetétel, ahol az Ag tömeg-

százalékos aránya tipikusan kisebb, mint 5 %, a Cu aránya kisebb, mint 1 %. Közös jellem-

zőjük a SAC forraszoknak, hogy közel eutektikus összetételűek (pontos eutektikus összetétel:

Sn95,6 Ag3,5 Cu0,9).

A forraszolvadék megszilárdulás közben alapvetően két helyen képződik intermetallikus

vegyület (az anyagokra megadott példák SAC forraszra és Cu forrasztási felületre vonatkoznak):

1. a forraszton belül: Ag-Sn IMC, ami hálózatba áll össze, és Cu-Sn IMC.

2. a forrasz és a forrasztási felület között Cu-Sn IMC.

A 33. ábrán látható pásztázó elektronmikroszkópos képeken figyelhetők meg ezen interme-

tallikus szerkezetek:

6.1.1. A Cu-Sn intermetallikusok vizsgálata

A Cu-Sn kétkomponensű rendszer fázisdiagramja. A réz-ón határfelületen emelt hőmér-

séklet hatására intermetallikus réteg növekszik, a fázisdiagaram szerint. Az elektronikus készü-

lékek életútjában az emelt (pl. szobahőmérsékletet legalább 100 ◦C-kal meghaladó) hőmérsék-

let alapvetően három esetben léphet fel:

• gyártás közben: a forrasztható réteg felvitele alatt, forrasztás közben,

• élettartam-teszt közben,
14Az értékezés készítésének időpontjában hivatalos elnevezés szerint.
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33. ábra. Szövetszerű Ag3Sn és Cu6Sn5 intermetallikus az Sn elektrokémiai eltávolítása után [57]

• a készülék normál használata közben.

A forrasztás alatt elsődlegesen a forrasztási hőprofil határozza meg az intermetallikusok

képződésének dinamikáját. A hőprofilt a gyártás közben úgy optimalizálják, hogy az IML (in-

termetallic layer, azaz intermetallikus réteg) vastagodása a lehető leglassabb legyen. A hőprofil

alábbi két jellemzőjének van hatása az IML növekedésére [58]:

• csúcshőmérséklet: minél magasabb, annál gyorsabb a növekedés,

• a hűtési szakasz meredeksége: minél gyorsabb a hűlés, annál kevésbé keletkezik IMC a

határfelületen.

Az első paraméter számszerű jellemzésére a szakirodalomban bevezetésre került az ún. Qη

faktor, ami a hőprofilból kiszámítható, és nagysága összefüggésben áll az intermetallikus réteg

vastagságával.

A szakirodalom alapján azt mondhatjuk, hogy a réz alapfém és az ónt tartalmazó forrasz

között Cu6Sn5 összetételű intermetallikus vegyület növekszik, mely szorosan illeszkedő szem-

csékből áll. Ezek alakja változatos, a forrasztás körülményeitől, hőprofiljától és a hőközlés

módjától erősen függ (pl. [57, 59]).

Olyan forrásokat is találhatunk, amelyek az IMC növekedését a kész forrasztásban vizsgál-

ják, miközben gyorsított élettartam-teszten esik át a minta. A gyorsított élettartam-vizsgálat

során különböző hőmérséklet-, páratartalom- és nyomásértékek állíthatók be, azonban a hőmér-

séklet minden esetben alacsonyabb a forrasz olvadáspontjánál. A forrasz intermetallikusai itt

eltérő mechanizmussal növekednek és változnak meg; a vezérlő fizikai elv a szilárd fázisú dif-

fúzió. A valós működést szimuláló élettartam-teszt közben az intermetallikus réteg vastagsága

folyamatosan nő, és szemcseszerkezete is átalakul: a forrasztás során kialakuló kúpos forma

fokozatosan ellaposodik, és lencse alakú formák jönnek létre.
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Részletesebben megvizsgálva a Cu-Sn rendszer energetikai viszonyait, a következőket álla-

píthatjuk meg [60]. A 34. ábrán látható kétkomponensű fázisdiagram alapján megállapítható,

hogy a Cu-Sn határfelületen a forrasztás tipikus hőmérsékletén (260 ◦C alatt) a termodinamika

a Cu6Sn5 összetételű vegyületnek kedvez. Elsőként a tömbi réz atomjai bejutnak az ón ol-

vadékába, amely hatására a folyadék és szilárd fázis határán egy rézben gazdag réteg alakul

ki, amely a további réz beoldódása miatt túltelítetté válik. A nemtelített oldatra jellemző ol-

dékonyság, és a túltelített oldatra jellemző metastabil oldékonyság a Gibbs-féle szabadenergia

diagramból számítható. Az olvadt ónnal érintkező réz tehát gyorsan oldódni kezd, és az olda-

ban a felületre merőleges irányú nagy koncentrációgradiens alakul ki. A réz koncentrációja a

metastabil oldékonyságnak megfelelően áll be, ahol a Cu6Sn5 vegyület kialakulásának felté-

telei termodinamikailag adottak. A Cu6Sn5 kristályok így heterogén nukleációval képződnek

a határfelületen, amelyek jellegzetes, kupola alakú struktúrába rendeződnek. A felületen nem

feltétlenül egyenletes a Cu koncentrációja, ezért a Cu6Sn5 vegyület képződése közben a réz

feleslegben is maradhat, amely hosszú, hatszög keresztmetszetű rudakba, vagy lamellákba ren-

deződve kiválnak. A kiválás közben természetesen szintén lejátszódik a 6 Cu+5 Sn =⇒ Cu6Sn5

reakció.

34. ábra. Sn-Cu kétkomponensű rendszer fázisdiagramja.

Az intermetallikus vegyületképződést tehát a következő tényezők határozzák meg: (i) a réz

oldékonysága, (ii) a Cu-Sn reakció sebessége, (iii) a réz diffúziója a folyadékba, (iv) az ón

diffúziója a réz irányába.
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A Cu6Sn5 (η) réteg alatt Cu3Sn (ε) összetételű vegyület is képződhet, az η fázistól gyöke-

resen eltérő mechanizmussal. Ezzel a kijelentéssel minden szakirodalmi forrás egyetért, de a

konkrét növekedési folyamatot megnyugtatóan nem térképezték fel. Több, egymással konku-

ráló folyamat lehetséges, amelyek közül valamelyik (az, hogy melyik, azt a hőmérséklet dönti

el) dominánssá válik. A következő folyamatok esetében bizonyított, hogy hatással vannak az ε

fázis növekedésére:

1. Sn diffúziója az η fázison keresztül (ha nagy, akkor kedvezőbb a η kialakulása, mert abban

nagyobb az Sn móltörtje),

2. az η fázis bomlási sebessége, miközben ε növekszik,

3. az ε fázison belüli Sn és Cu diffúziós áramsűrűségek egymáshoz viszonyított aránya (ha

az Sn diffúziója gyorsabb, akkor Cu6Sn5, ha a Cu diffúziója gyorsabb, akkor Cu3Sn ke-

letkezik).

Magas hőmérsékleteket az első folyamat dominál, ezért a Cu6Sn5 (η) gyorsabban növekszik,

mint a Cu3Sn (ε). A hőmérséklet csökkenésével azonban a 3. folyamat az ε képződésének ked-

vez, hiszen – az aktivációs energiák viszonya miatt – az Sn diffúziója rohamosabban csökken,

mint a Cu-é. Ez a hipotézis kísérletileg is bizonyított [61].

Az olvadék-szilárd határfelület energiaviszonyait makroszkopikusan is leírhatjuk a felületi

feszültség segítségével. A réteg növekedése kezdetén a réz felületet beborítja a forraszfém ol-

vadéka, és a forraszban található folyasztószer hatására nedvesíti azt. A nedvesítés jelenti azt a

kedvező körülményt, melynek hatására megindul a határfelületen a kémiai reakció – nem meg-

felelő nedvesítés esetén az olvadék és a forrasztási (szilárd) felület közötti csökken az adhéziós

erő, és ezzel párhuzamosan a reakciósebesség is.

A forrasztási hőprofiljának olvadáspont feletti szakaszának hossza jelenti az intermetallikus

növekedési dinamikájának kritikus paraméterét. Ha ezt az időtartamot növeljük, a harátfelületi

reakció során létrejött szemcsék átlagos átmérője növekedése növekszik. A szemcsék oldalfala

érintkezik egymással, ezért a növekedés csak valamelyik szemcse rovására történhet, azaz a

nagyobb szemcse „magába olvasztja” a kisebbet: ez egy érési folyamat – lefolyását tekintve ha-

sonló a vékonyréteg technológiában ismert Ostwald-éréshez [62]; ezen belül nem konzervatív,

hiszen a kémiai reakció folytatódik, vagyis az IMC összes mennyisége növekszik. Kísérletekkel

igazolható, hogy az ilyen szemcsés IMC réteg nem jelent gátat a saját növekedése előtt, ezért

nem diffúzióhatárolt a folyamat: rétegvastagság időfüggését dIML ∝ tα alakban írva a diffú-

zióhatárolt folyamat esetében αdiff = 1
2
, míg az LSW elmélettel leírt érési növekedés esetében

αLSW = 1
3

adódik.

A növekedésnek elméletileg két kényszerfeltétele van:
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• A reakciónak helyed adó felület állandó, azaz a szemcsék teljes felülete konstans :

N∑
i=1

Ai = const. (15)

• Az olvadékba diffundáló réz teljes egészében IMC-t képez, mert a tiszta réz megjelenése

energetikailag kedvezőtlen. Az IMC mennyisége a sztöchiometriai viszonyok ismereté-

ben kiszámolható (az anyagmegmaradás felhasználásával).

Az első heurisztikus feltétel kísérletileg igazolható lenne, azonban erre a szakirodalomban nincs

példa. Az érési folyamat dinamikájának vizsgálatára elméleti és kísérleti munkák is születtek,

melyek módszertanát a továbbiakban foglalom össze.

Mintaelőkészítés és mérési módszerek. Az intermetallikus rétegek feltárásának – attól füg-

gően, hogy milyen morfológiai tulajdonság mérését tűzzük ki célul – többféle eljárása lehetsé-

ges.

Történetileg elsőként keresztcsiszolatokon végezték el az első, IML vastagság meghatáro-

zására irányuló méréseket. A keresztcsiszolat-készítés során az áramköri hordozót egy epoxy

bázisú kiöntőanyagba ágyazzák, hőkezeléssel kikeményítik, majd csiszolópapír-sorozattal és/vagy

csiszolószuszpenzió alkalmazásával a kívánt finomságúra csiszolják (lsd.2.2. alfejezet). Az így

megfigyelhető IML vastagsága közvetlenül vizsgálható optikai- vagy elektronmikroszkópiával.

Szemcseszerkezet időbeli fejlődése. Ebben a részben a Cu-Sn IMC-k szerkezetével kapcso-

latos irodalomkutatásomról adok egy részletesebb összefoglalót. Ennek a területnek az 1990-es

évek óta kiterjedt irodalma született meg folyóiratcikkek és néhány, nemzetközileg elismert

kiadónál megjelent könyv formájában.

A Cu-Sn intermetallikusok szemcseszerkezésnek időbeli alakulásának alapvetően ugyanaz

a két fizikai kényszere, mint a forrasztás közben; ki kell emelni azonban, hogy míg a forrasztás

közben a forrasz olvadék állapotban van, addig az intermetallikusok forrasztás utáni fejlődését

szilárdfázisú difúziós folyamatok határozzák meg.

Az utóbbi feltétel ekvivalens megfogalmazása a határfelületi intermetallikus képződésre Cu

alapfém esetében az, hogy az abból az olvadékba diffundáló részecskeáram atomjaiból hiány-

talanul vegyület képződik. A legtöbb forrás egyetért abban, hogy a Cu atomok a folyamat

elindulásakor is jelenlévő IMC rétegen keresztül ún. diffúziós csatornákon keresztül jutnak az

olvadt forraszanyagba. A szakirodalomban a legtöbb helyen ezt a két állítást használják fel a

vegyületképződés számítógépes szimulációja céljára.

A két fizikai peremfeltételből az is következik, hogy a folyamatosan az intermetallikus ré-

tegbe diffundálódó Cu atomok növelik az IMC szemcsék átlagos átmérőjét, eközben az össze-

olvadó IMC szemcséknek köszönhetően a diffúziós csatornák száma és átmérője folyamato-
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san csökken. Az ilyen növekedési folyamatot anyagáram-kontrolláltnak (angolul gyakran flux-

driven vagy supply controlled) nevezzük.

Az egyszerűbbektől a bonyolultabbak felé haladva számos növekedési modellt találhatunk

a tématerülettel foglalkozó folyóiratokban. Közös jellemzőjük a cikkeknek, hogy az elméle-

tek kísérleti validációját SEM képek kvantitatív elemzésével végzik el, ami a elektronnyaláb

behatolási mélysége miatt ilyen mérettartományokban megkérdőjelezhető.

A fent részletezett szakirodalmi eredmények kritikájaként megjegyzendő, hogy a reakciófe-

lület állandóságát bizonyító – bár kísérletileg könnyen igazolható lenne – meggyőző és kiterjedt

tanulmány nem jelent meg. Ennek valószínűsíthető oka az, hogy a népszerű mintaelőkészítési

eljárások és mikroszkópos módszerek nem alkalmasak felületérzékeny analízisre, vagyis az

IMC (egyébként meglehetően körülményes) feltárása után a tényleges, kémiailag aktív felület

meghatározása például optikai vagy pásztázó elektronmikroszkóp segítségével nem kivitelez-

hető. A fenti elméleti feltételezésre kísérleti igazolást, valamint a Cu-Sn IMC-k szemcsézett-

ségének fejlődési kinetikájára mutatok be egy elektrokémiai marással kombinált AFM mérési

technikát a 6.2. alfejezetben.

IMC-k szerkezeti vizsgálatai és fizikai jellemzői (irodalmi összefoglaló). A különböző

összetételű SAC (Sn-Ag-Cu) forraszok és a forrasztási felület között kialakuló intermetalli-

kusok morfológiai leírásának meglehetősen kiterjedt irodalma van, és az értekezés megírásának

évében is sorra jelennek meg ezt tagalaló folyóiratcikkek. Általánosan elmondható, hogy a

legtöbb forrás a legegyszerűbben kivitelezhető módszertannal elemzi az IMC rétegeket.

Bemártásos forrasztás esetében az olvadáspont felett töltött idő függvényében három külön-

böző hőmérsékleten, 5 különböző tAL esetében elemezték az ε-Cu3Sn és az η-Cu6Sn5 szerkezeti

tulajdonságait [63]. A mikroszkópos technikák közül elektronenergia-diszperzív spektroszkó-

piával (EDS) kombinált pásztázó elektronmikroszkópot (SEM) és röntgendiffrakciót (XRD)

használtak. A méréseket keresztcsiszolat-készítés után végezték el. Érdemes megjegyezni,

hogy a vizsgált morfológiai paraméter az IMC rétegvastagsága, amelyre egy – egyébként elter-

jedt – mérőszámot vezetnek be, amit a következő oldalon látható 35. ábra szemléltet.

Itt a vastagságot az intermetallikus szemcsék összterületének és a csiszolat szélességének

(L) hányadosa adja:

h =

n∑
i=1

Ai

L
, (16)

ahol Ai az szemcsék területei. A h itt egy „elképzelt” átlagos vastagság, a keresztmetszeti

csiszolatokon ez a h nem olvasható le egyszerűen.

A tAL helyett több forrás [64, 59] is bevezeti az ún. fűtési faktort, ahol az időtartam helyett

a forrasszal közölt összes hőmennyiséggel arányos az intermetallikus rétegek növekedésének
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35. ábra. Intermetallikus vastagságméréséhez

sebessége. A fűtési faktor értéke a hőprofilból alábbi módon számítható:

Qη =

t2∫
t1

(T − To.p.) dt, (17)

ahol t1 és t2 a megömlés és a megszilárdulás időpontja, To.p. az olvadáspont.

Az intermetallikusok atomerő-mikroszkópos vizsgálatára csupán kis számú példát találha-

tunk, és ezek motivációja általában nem az IMC szerkezetének feltárásása és annak összefüg-

gése a forrasztás minőségével, hanem bizonyos hibajelenségek (pl. ón tűkristály növekedésé-

nek) megfigyelése [65]. Ebben a tanulmányban a szerzők réz felületre felvitt ún. matt ón bevo-

natot15 vizsgáltak röntgendiffrakciós analízissel (XRD), és pásztázó elektronmikroszkópiával

(SEM) kiegészített AFM-mel. A cikk külön kiemeli az AFM előnyei közül a következőket:

• valódi háromdimenziós adatokat szolgáltat, amelyen komplex elemzések végrehajthatók,

• a nagyfelbontású magassági adatokhoz való hozzáférés egyszerű,

• nincs szükség keresztmetszeti csiszolat készítésére, vagy egyéb időigényes mintaelőké-

szítési eljárásra.

Sajnos a fenti előnyök közül az utolsót elvesztítjük abban az esetben, ha a forrasztás tömbi

anyaga és a forrasztási felület közötti réteget kívánjuk megvizsgálni. Az idézett cikkben az ón

bevonat felületét vizsgálták, és XRD segítségével igazolták, hogy a felületen Cu6Sn5 található.

Az ilyen vékony ón bevonatok esetében tehát az IMC mérése AFM-mel nem jelent bonyodal-

mat, ellentétben azzal az esettel, ha az intermetallikust több mm vastagságban forrasz takarja.

15A matt ón – ami a galvanizált felvitele a fém ionos oldatából, elektromos áram segítségével történik, legtipi-
kusabb vastagsága 3–10µm.
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5. táblázat. Cu-Sn és Cu,Ni-Sn intermetallikusok mechanikai állandói

1 hőciklus 2 hőciklus 4 hőciklus

Cu6Sn5 (Cu,Ni)6Sn5 Cu6Sn5 (Cu,Ni)6Sn5 Cu6Sn5 (Cu,Ni)6Sn5
Young-modulus (GPa) 124,16 133,80 126,87 134,40 129,38 131,58
Keménység (GPa) 7,31 8,21 6,99 7,93 6,84 7,77

Ugyanez a forrás kritikával él az általánosan használt felületi mérőszámokkal (pl. Ra,RRMS)

szemben, és ezek helyett a magasság értékek hisztogramját elemzi. A 7. fejezetben leírt, általam

kidolgozott adatfeldolgozási módszertan alapvetően ugyanerre a gondolatra épül.

Hasonló módszertannal vizsgálja a Cu-Sn intermetallikusokat [66] is.

Tematikájukat tekintve a fentiekhez képest külön csoportot jelentenek azok a cikkek, ame-

lyek az intermetallikus rétegek lokális mechanikai tulajdonságait vizsgálják [67, 68], melyek-

ben közös, hogy a keménységmérést keresztmetszeti csiszolaton végzik el, a konkrét források

esetében Cu6Sn5 és (Cu,Ni)6 Sn5 rétegek lokális keménységét és rugalmassági (Young-féle)

együtthatóját határozták meg a réz alapfémtől mért távolság függvényében, miközben egy vagy

több alkalommal újraömlesztéses forrasztási körülményeknek tették ki a vizsgált BGA tokozású

alkatrészeket (BGA: ball-grid array, azaz gömb alakú kivezetésekkel rendelkező tokozástípus).

A mérési módszer a nanokeménység-mérés (angolul: nanoindentation), a szerszám által ha-

gyott nyomatot AFM-mel képezték le. A mérések eredményei az 5. táblázatban láthatók.

Figyelembe véve, hogy a tömbi réz és tömbi ón Young-modulusa rendre ECu = 110 GPa és

ESn = 50 GPa, a cikk eredménye alátámasztja azt, hogy a tipikus forrasztási intermetallikusok

mechanikai tulajdonságai eltérnek a tömbi fémekétől, ezért az IML szerkezete lényegesen be-

folyásolja a forrasztott kötés mechanikai szilárdságát, és ezzel együtt az elektronikus készülék

megbízhatóságát.

Összességében elmondható, hogy a keresztcsiszolati mintaelemzés során elsősorban az össze-

függő rétegbe rendeződött Cu3Sn és Cu6Sn5 vastagságáról kaphatunk információt, a Cu6Sn5

forrasz felőli szerkezetéről csak korlátozottan. Az atomerő-mikroszkópia ebben lehet segítsé-

günkre, ahogy azt a 6.2. alfejezetben bemutatom.

Összegezve a fentieket, azt mondhatjuk, hogy a határfelületi intermetallikusok „felülnézeti”

AFM elemzésének három motivációja van:

• A szemcseméretek eloszlásának meghatározása, és a méreteloszlás technológiai paramé-

terektől – lézeres forrasztás esetében elsősorban a forrasztás időtartamától, vagy még

pontosabban: a forrasz olvadáspont felett töltött idejétől – való függésének számszerűsí-

tése,

• A szemcsék össztérfogatának meghatározása, amely kiegészítő információt szolgáltat a

keresztmetszeti vastagságelemzéshez. A keresztmetszeti csiszolaton mérhető a folyto-
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nos intermetallikus vastagsága – ebből a felület ismeretében kiszámolható a folytonos

réteg térfogata, a felülnézeti AFM-es képekből pedig meghatározható a szemcsék összes

térfogata. A két téfogat ismeretében megadható a teljes Cu6Sn5 intermetallikus anyag-

mennyisége, ami alapján következtethetünk az IMC képződésének kinetikai jellemzőire.

• Az intermetallikus szerkezetének háromdimenziós megjelenítése.

6.2. Atomerő-mikroszkóp alkalmazása Cu-Sn határfelületi intermetalli-
kusok morfológiai vizsgálatára

Ebben az alfejezetben bemutatok egy olyan módszert, amellyel a forrasztás közben kialakuló

intermetallikusok szemcsézettsége számszerűsíthető.

6.2.1. Mintaelőkészítés

Az alkalmazott áramköri hordozó és forraszanyag. Hordozónak nyomtatott huzalozású le-

mezt (NYHL), és a vörösréz felületeire felvitt immerziós ón bevonatot választottam. A NYHL-

t speciálisan erre a célra terveztük. Tervezési szempont volt, hogy az egyes mintasorozatok

termikus viselkedése közel legyen egymáshoz, ezért egy 6 × 6-os méretű mátrixos hálózatot

alakítottunk ki, ahol minden forrasztási felület a négy szomszédjával azonos termikus kapcso-

latban van (lsd. 36.(a) ábra). Az immerziós ónra azért esett a választás, mert az ilyen bevonatok

gyártásánál csupán kis mértékű intermetallikusképződés figyelhető meg.

(a) (b)

36. ábra. (a) A kísérleti NYHL sematikus terve, (b) a minta ferde csiszolata optikai mikroszkópos

képen (egy forrasztási felület, tTAL = 2 s).

A forraszpaszta SAC (Sn96,5Ag3Cu0,5) összetételű volt, melyet lézerrel vágott stencilen

keresztül vittünk fel.
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Forrasztás és az IMC feltárása. A kísérleti forrasztást CO2 lézerrel végeztem el, melynek

kimenő optikai teljesítménye popt = 5 W volt. A forraszt a besugárzás közben kamerával figyel-

tem meg, és a felvétel alapján állítottam be azt az időtartamot, amely során a forrasz olvadék

állapotban van. Az egzakt megömlési időpont meghatározásában az a tény segített, hogy a for-

raszpaszta fényreflexiója a megömlés pillanatában számottevően megváltozik. Az is lényeges

megfigyelés, hogy a megömlés lejátszódásához szükséges idő a teljes forrasztási időhöz képest

rendkívül rövid, minden esetben kisebb, mint 0,1 s.

A méréssel több tartományt szándékoztam átölelni, ezért az olvadáspont feletti időt (TAL:

time above liquidus) 1, 2, 5, 10 és 20 másodpercnek válaszottam, a minták jelölése az olva-

dáspont feletti idő szerint rendre A, B, C, D és E. A lézer kikapcsolása után a forrasz egyenlő

mértékben, természetes konvekcióval hűlt le. A teljes kihíűlés után a mintát kis szögben (kb. 5◦-

os szögben) elcsiszoltam (lsd. 36. (b) ábra), majd elektrokémiai cellában híg kénsav oldatban

marattam. A kis szögű csiszolásra azért volt szükség, mert a tömbi forrasz nagy mennyiségét

nem lehetséges a módszerünkkel maradéktalanul eltávolítani. Ennek oka az, hogy az elektroké-

miai marás során beállított potenciál a tiszta Sn-t viszi oldatba, és a forrasz tömbi részében az

Ag3Sn hálózatszerűen megmarad, és ennek réseiből a tiszta ón nem képes távozni. Hagyomá-

nyos szelektív kémiai maratás esetében ilyen probléma nem lép fel, másrészt az akár szelektív

kémiai marás esetében sem biztosítható az IMC szemcsék épsége. A kísérletem során arra töre-

kedtem, hogy a vizsgálandó IMC a lehető legépebb formájában megmaradjon, így szükség volt

az elektrokémiai marás kidolgozására is.

A szelektív elektrokémiai maratást krono-amperometriás módban végeztem el egy Voltalab

PGZ 301 típusú potentiosztáttal. Az elektrokémiai cellában a forrasz H2SO4 1 m%-os vizes

oldatába merül. Az elektródaelrendezés az elektrokémiában megszokott háromelektródás el-

rendezést használtam, a referencia elektróda Ag/AgCl típusú, míg az elleneletróda egy rozsda-

mentes acél lemez volt. A forraszban található ón U = −300 mV feszültség hatására oldatba

ment, a konkrét minta esetében tetch = 17 s időtartam alatt az AFM-es mérésekhez szükséges

területről teljesen eltűnt. A standard elektródpotenciál-sor miatt a folyamat a Cu6Sn5 interme-

tallikus felületén megáll, és a cellán folyó áram nagysága drasztikusan lecsökken. Az áram

időbeli függése látható a 37. ábrán.

A csiszolás és a maratás után egy optikai mikroszkópos és pásztázó elektronmikroszkópos

felvételt készítettem a csiszolaton megtalálható rétegekről, így a rétegek (Cu alapfém, Cu3Sn és

Cu6Sn5 intermetallikusok és a forrasz tömbi része) könnyen azonosíthatóvá vált. A SEM vizs-

gálatot az is indokolta, hogy az atomerő-mikroszkóp esetében gyakran lépnek fel műtermékek,

melyek közül az IMC vizsgálatok során a geometriai konvolúció fellépése valószínűsíthető.
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37. ábra. Az átfolyó áramsűrűség időbeli lefutása az elektrokémiai cellában forrasz eltávolítása közbe.

6.2.2. Atomerő-mikroszkópos mérések jellemzői

A mérést kontakt üzemmódban végeztem alacsony rugóállandójú SiN tűvel. A tű és a rugólap

adatait a következő táblázat tartalmazza:

6. táblázat. Cu-Sn intermetallikusok vizsgálatára szolgáló rugólapok adatai (gyártó: BudgetSensors,

típus: SiNi-10)[69].

Paraméter

Név Mértékegység Névleges Tűrés

Rugóállandó N
m 0,05 −

Hossz µm 200 ±10

Tű görbületi sugár nm < 15 −
Félnyílásszög 35◦ −

Az atomerő-mikroszkópos mérésekből származó magasságtérképek a 38. ábrán láthatók a

különböző tTAL-k szerint; a mintákról készült SEM felvételek a B. függelékben találhatók meg.

Látható, hogy a tű görbületi sugara a jellemzően 1µm feletti szemcsemérethez képest el-

hanyagolható. A műtermékek szempontjából fontos adat tű félnyílásszöge, amelynek hatását a

Gwyddion szoftver speciális moduljával ellenőriztem. Ennek lényege, hogy megadjuk a tű-

hegy geometriai modelljét, és ez alapján a program egy beépített algoritmus alapján megadja,

hogy a pásztázási tartomány mely pontjain valószínű, hogy csak egyetlen pontban ért hozzá

a tű a minta felszínéhez. Az 5 darab, IMC-kről készült képen elvégzett elemzés eredményeit

a 39. ábrán közlöm. A fekete területek jelentik azokat felületi pontokat, ahol a tű geometriája

műterméket okozhatott (a kép szélén található fekete sávok azért keletkeznek, mert a kép szélén

úgy tekinti a kiértékelő algoritmus, mintha a mintában szakadás lenne).
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(a) A jelű minta, tTAL = 1 s (b) B jelű minta, tTAL = 2 s

(c) C jelű minta, tTAL = 5 s (d) D jelű minta, tTAL = 10 s

(e) E jelű minta, tTAL = 20 s

38. ábra. Kontakt atomerő-mikroszkópos mérések eredményei Cu6Sn5 intermetallikuson.

6.2.3. Képkiértékelés szemcseméret-eloszlás mérésére

Az intermetallikusok felülnézeti szerkezetének jellemzéséhez a kapott AFM képeket sziszte-

matikus kiértékelésnek vetettem alá. Felmerült annak a lehetősége, hogy a kiértékelő szoftver
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(a) A jelű minta, tTAL = 1 s (b) B jelű minta, tTAL = 2 s

(c) C jelű minta, tTAL = 5 s (d) D jelű minta, tTAL = 10 s

(e) E jelű minta, tTAL = 20 s

39. ábra. Geometriai konvolúció szempontjából kockázatos pontok az intermetallikusokról készült

AFM képeken.
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automatikus algoritmusait alkalmazzam a szemcsék szétválogatására, azonban ez nem járt si-

kerrel: magasság alapján a szemcsék nem elkülöníthetők, mert a mintának a globális hullámos-

sága nagyobb, mint a szemcsék függőleges mérete.

A kiértékelés menetét az A jelű mintán keresztül mutatom be.

A szemcsék méretének automatikus meghatározásához az ún. watershed algoritmust hasz-

náltam [70]. Ennek alapelve szemléletesen a következő:

1. a felületet invertálom, azaz a magas pontok lesznek az alacsonyak és fordítva; a szemcsék

gödrökké alakulnak,

2. az invertált képen lévő gödröket lokális minimumhely-kereséssel meghatározom, és meg-

jelölöm,

3. a minimumhelyeknek megfelelő mélyedésekben a jelölést több lépésben „felduzzasztom”

(innen kapta az eljárás a nevét: ez a felduzzasztás hasonlóan működik, mint ahogy egy

pohárba vizet töltünk), melynek több numerikus módszere lehetséges [71],

4. ha a duzzasztás folyamán két szomszédos szemcse jelölése összeolvadna, akkor egy egy

képpont szélességű határvonalat helyezek a szemcsék közé,

5. az előző két lépést addig folytatom, amíg a teljes kép le lesz fedve jelölésekkel vagy

határvonalakkal.

Az így kialakult jelölések szemcsénként diszjunktak lesznek, így a szemcseméret jellemzé-

sére szolgáló hisztogramot már a kiértékelő szoftverrel meghatározhatjuk. A 40. ábrán látható

az A jelű mintáról készült AFM magasság-térkép és a belőle képzett maszk-kép. Megjegy-

zendő, hogy a fenti algoritmus jól működik minden olyan esetben, ahol a szemcsék méretének

nem túl nagy a szórása, és köztük a képen éles határvonal található (és nem plató). Az interme-

tallikusok szemcseszerkezete mindkét feltételt teljesíti.

A fent részletezett algoritmust minden tTAL érték mellett elvégeztem, majd az AFM kiérté-

kelő szoftver szemcseszámoló eljárásval meghatároztam minden szemcse térfogatát. Ki kellett

küszöbölni a minta teljes felületére kiterjedő, a szemcsemérethez képest nagy periódusú hullá-

mosságát, ami a térfogatszámításban nagy hibát okoz. Ezt a hullámosságot polinomillesztéssel

küszöböltem ki.

6.2.4. Szemcseméret-eloszlás elemzése

A tTAL függvényében egy grafikonon ábrázolva az öt minta kiértékelésének eredményeit, képet

kaphatunk a szemcseméret időbeli fejlődéséről. A szemcsék egyesülése rohamosan zajlik le,

későbbi időpontokban a szemcseszerkezet jelentős durvulása figyelhető meg, ezért a hisztog-

ramos ábrázolásnál érdemes nem azonos hosszúságú összegző intervallumokat választani (így
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(a) (b)

40. ábra. (a) Az A jelű minta topográfiája, (b) a szemcsék körvonalát meghatározó maszk-kép.

elérhető, hogy egy grafikonon mindegyik hisztogram részletezettsége megfelelő legyen). A

szemcsetérfogatok hisztogramját mutatja a 41. ábra a különböző tTAL-ok esetében.

41. ábra. Intermetallikus határfelületének szemcseméret-eloszlása.

Érdemes kiemelni, hogy a kiértékelt minták közül a C és D jelűnél pillanatkép-szerűen meg-

figyelhető a szemcsék egyesülése. (lsd. 38. ábra) Itt tehát el kellett dönteni, hogy a szemcse-

kereső algoritmusban a kisebb (épp összenövő) kupolák téfogatát tekintsük relevánsnak, vagy

a nagyobb (összenövés utáni) szemcsékét. A kiértékelésnél a bemutatott példában az utóbbit

választottuk, hiszen az atomerő-mikroszkópos mérések motivációja a finomszerkezet időbeli

fejlődésének megfigyelése volt.
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6.2.5. Eredmények értékelése

A fejezetben bemutatott módszerrel a forrasz alatti intermetallikusok szemcseméret-eloszlása

meghatározható a lézeres forrasztással készült minták esetében. A keletkező Cu6Sn5 szemcsék

térfogatának időbeli fejlődésére alkalmaztam ezt a módszert, mellyel demonstráltam, hogy a

keresztcsiszolati mintákon meghatározott átlagos rétegvastagság mellett érdemes definiálni a

réteg szemcsézettségét is.

A mérési módszer alapjául szolgáló AFM mérés sikerességének záloga, hogy a tű geomet-

riája megfelelő legyen az adott geometriai jellemzőkkel rendelkező szemcsékhez. A lézeres

forrasztás esetében az általam alkalmazott kísérleti körülmények között körülbelül 1 : 1, vagy

annál kisebb magasság-szélesség arányú szemcsék keletkeztek, amelyet lehetséges a hagyomá-

nyos kontakt tűvel vizsgálni. Ha a magasság-szélesség arány lényegesen nagyobb ennél, akkor

speciális, ún. high aspect ratio tűket szükséges alkalmazni, amelyek képesek behatolni a magas

szemcsék által közrefogott területekre is. Ajánlott tehát az elektrokémiai marás után ellenőrző

SEM képeket készíteni annak érdekében, hogy az AFM térképek hitelességét bizonyítsuk.
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7. Atomerő-mikroszkópos képek új szűrési eljárása

A szerkezeti entrópia (jelölésben: Sstr) mennyiséget többelektron-rendszerek sűrűségfunkcio-

náljainak elemzésére vezette be Pipek János és Varga Imre [72]. Az eredeti felhasználástól

függetlenül ez a mérőszám definiálható minden olyan sokaságon (a sokaság elemein futó index

az i, a diszkrét pontokon felvett értékeket pedig jelölje Qi, i = 1, . . . , N ) , ahol teljesülnek az

alábbi normálási feltételek:

Qi ≥ 0 ∀i-re, (18)
N∑
i=1

Qi = 1. (19)

A fenti normálási feltételeket tetszőleges szürkeárnyalatos mikroszkópos képen lehet teljesíteni

egyszerű transzformációval. Az atomerő mikroszkópos képeken ha a Qi pontokat megfeleltet-

jük az egyes mérési pontokhoz tartozó hi magasságokkal, akkor a normálás két lépésből áll:

1. a legalacsonyabb magasságértéket levonjuk minden mérési pontból, azaz

h′i = hi −min {hi} , (20)

2. a mért értékek összegével elosztjuk az így szintezett értéket, azaz

Ii
def
= h′′i =

h′i
N∑
i=1

h′i

. (21)

Mindkét transzformáció lineáris, így a magassági információ nem torzul.

A szerkezeti entrópiából definiált mennyiségek így meghatározhatók az AFM képekre is.

Ezen mennyiségen kívül definiáljuk még az ún. kitöltési tényezőt (angolul: filling factor), amit

a továbbiakban vezetek be.

A részvételi arány (angolul: participation ratio), vagy másképpen szólva delokalizáció-fok

a sűrűségmátrix-elmélet jól ismert fogalma, bevezetése Bell, Dean és Pipek nevéhez kötődik

[73, 74]. Ennek a magasságértékekből származó Ii értékekre vonatkozó definíciója:

D =
1

N∑
i=1

I2i

. (22)

Ennek a D mennyiségnek az a jelentése, hogy a sokaság „intenzitás” értékei a sokaság elemei

közül átlagosan hányra terjednek ki. Szemléltetésként tekintsünk 5 darab dobozt (melyeket i-

vel indexelünk), amibe szétosztunk 15 darab egyforma tárgyat (pl. golyót). A szétosztás után

a dobozokban lévő golyók mennyisége legyen gi. Erre a gi-re elvégezzük a normálási transz-

formációt (20) és (21) szerint, így megkapjuk az Ii mennyiségeket. Ebben az esetben az Ii
jelentése az, hogy az i-edik dobozban a golyók hányad része tartózkodik.
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Ha a golyók eloszlása egyenletes, akkor a D = 5, hiszen minden dobozra kiterjed a golyók

eloszlása. Ha minden golyót egyetlen dobozba teszünk bele, akkor D = 1. E két szélsőséges

eset közötti átmenet során a 1 ≤ D ≤ 5 feltétellel D bármilyen16 (akár nem egész) értéket is

felvehet.

42. ábra. A D részvételi arány szemléletes jelentése 5 darab dobozban szétosztott golyók esetében.

A D-ből a sokaság darabszámával (N -nel) való osztás után kapjuk a térbeli kitöltési ténye-

zőt:

q =
D

N
(23)

Az atomerő-mikroszkópos képekre értelmezve a q tulajdonképpen a nagy értékkel rendel-

kező (azaz „magas”) képpontok aránya az összes képponthoz viszonyítva. Levezethető, hogy a

kitöltési tényező teljesíti a következő numerikus feltételt:

1

N
≤ q ≤ 1. (24)

A szerkezeti entrópia17 az információelméletben és statisztikus fizikában használatos Shannon-

féle entrópiából, illetve annak általánosításából, a Rényi-entrópiából származtatható. A Shannon-

entrópia definíciója szerint

S = −
N∑
i=1

Ii ln Ii, (25)

míg a Rényi-féle általánosítás (amit szokás α-entrópiának is nevezni):

Sα =
1

1− α
ln

(
N∑
i=1

Iαi

)
. (26)

16A véges darabszámú golyó miatt tulajdoképpen nem vehet fel tetszőleges értéket, de az értékkészlet elem-
száma nagy.

17Angol nyelvű irodalomban structural entropy.
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Belátható, hogy α→ 1 határértékben Sα = S egyenlőség fennáll. A Shannon-entrópia a statisz-

tikus fizikai értelmezés szerint annak a mérőszáma, hogy a sokaságon mért fizikai mennyiség

milyen mértékben tér el az egyenletes eloszlástól.

A Rényi-entrópia második tagja (26) szerint és behelyettesítve (22)-t:

S2 = − ln

(
N∑
i=1

I2i

)
= ln

 1
N∑
i=1

I2i

 = lnD. (27)

Az S2 aD szemléletes jelentése alapján a magas értékkel rendelkező képpontok számát mutatja,

így az S1−S2 különbség a sokaságon eloszló fizikai mennyiség szerkezetére, struktúrájára utal.

Így definiáljuk a szerkezeti entrópiát:

Sstr
def
= S1 − S2 = S − lnD. (28)

Másként fogalmazva Sstr egyetlen számmal jellemzi, hogy az eloszlás „mennyire esik távol” a

lépcsős függvénytől. Az AFM képek esetében a lépcsős függvény egy olyan magasságtérkép,

amelyikben két lehetséges magassági szint van. Az ilyen idealizált magasságtérképet valós

mintával is közelíthetjük: az AFM-ek tipikus kalibrációs mintázata éppen ilyen.

Egyszerűen bizonyítható, hogy az Sstr kielégíti a következő matematikai feltételt:

0 ≤ Sstr < ln q. (29)

A sokaságra értelmezett (q;Sstr) értékpár neve általánosított lokalizáció, amely lehetőséget ad

arra, hogy az értékeloszlás hosszú távú rendezettségét kiküszöbölve elemezzük a fizikai mennyi-

ség szerkezetét. AFM képek esetében felületek jellemzésére használhatjuk fel a (q;Sstr) párost;

leginkább akkor szembetűnő a hasznossága, ha szemcsés vagy porózus felületeket vizsgálunk.

Az eddigiek alapján elvileg bármilyen szürkeárnyalatossá tehető kép elemezhető a fenti

mennyiségekkel. Találhatunk példát pásztázóelektron- és optikai mikroszkópos képek [75, 76],

fényképek és orvosdiagnosztikai (MR, CT) felvételek elemzésére is [77].

7.1. Az általánosított lokalizáció alkalmazása AFM képek szűrésére

Ahogy azt korábban is láttuk, a nagyobb pásztázási méretek esetében az atomerő-mikroszkópos

képeken a teljes képmezőre kiterjedő mérési műtermék jelenhet meg. A legegyszerűbb esetben

a minta dőlése miatt tapasztalható egy sík illesztésével kompenzálható mérési hiba; a kompli-

kációt az jelenti, hogy ha a minta felületi egyenletlensége összemérhető a horizontális méretek-

kel, akkor az illesztés nagy szórást mutathat, vagy – ha az illesztett sík megadását önkényesen

végezzük – szubjektív tényezőt vihet a méréskiértékelésbe. A továbbiakban bemutatok egy al-

goritmust, amellyel a minta felületi szerkezetének elemzésével automatizáltan meghatározható

az illesztés sík, és egyéb, magasabb rendű kétdimenziós függvény esetére.
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7.1.1. A minta szerkezetének kvantitatív megadása és az illesztés módszere

A felület egy darabjának a szerkezetét egy olyan síkon ábrázoljuk, amelynek a vízszintes tenge-

lyén a térbeli kitöltési tényező szerepel, a függőlegesen pedig a szerkezeti entrópia. Ha a minta

minden felületdarabjára kiszámoljuk a (− ln q, Sstr) számpárost, és ábrázoljuk a síkon, egy ide-

álisan szűrt kép esetében egy görbére kell, hogy essenek. A görbe konkrét alakja azt adja meg,

hogy milyen függvénnyel írható le a szemcsézett felület. A következő példában néhány ilyen

jellemző függvényt is ábrázoltunk.

Az AFM térképet tehát első lépésként fel kell darabolnunk. A darabolást az egyszerűség

kedvéért úgy végezzük el, hogy a teljes képet N ×N darab, azonos oldalhosszúságú négyzetre

bontjuk (ezeket a darabokat csempének nevezzük a továbbiakban). Azt feltételezzük, hogy a

csempék egyenként is rendelkeznek a teljes minta szerkezeti jellegzetességeivel, ezért például

egy szemcsés felület esetében az N értékét úgy kell megválasztani, hogy az átlagos szemcse-

méretnél nagyobb legyen a csempe oldalhossza. A 43. ábrán látható példában a már korábban

bemutatott AgPd vastagréteg felület darabolását mutatom be 3×3 csempe esetében. A szemlél-

tetéshez olyan mérési eredményt választottam, amelynél nincs előzőleges szűrés (azaz a térkép

a „nyers” magassági információkat tartalmazza), és jól látható, hogy a kép balról jobbra haladva

dőlést mutat.

43. ábra. AFM kép felosztása 3× 3 csempére.

A csempéket az elfoglalt helyük szerint indexeltem.

A fenti tulajdonságokból következően az alábbi lépéseket kell végrehajtani a képen:

1. Kiválasztjuk a megfelelő csempeméretet. Ezt úgy kell megtenni, hogy a csempe számot-

tevően nagyobb legyen, mint a szemcseméret (ellenkező esetben a csempére kiszámolt
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(− ln q, Sstr) értékek nem a teljes szemcsealakot, csak egy részét írnák le). A csempe-

méret kiválasztásánál az is szempont, hogy a függvényillesztéshez elegendő számú pont

álljon a rendelkezésre. Az itt megfogalmazott feltételek pontos meghatározásával Bonyár

Attila foglalkozik.

2. A fenti csempemérettel hiánytalanul lefedjük a képet. Praktikus okokból érdemes négy-

zethálós lefedést választani. Egy ilyen lefedés volt látható a 43. ábrán.

3. Meghatározzuk a (− ln q, Sstr) értékpárokat a csempékre. A fenti képre elvégzett számítás

eredménye látható a 7. táblázatban.

7. táblázat. − ln q és Sstr értéke a csempékre

Csempe

azonosító − ln q Sstr

(1,1) 0,1428 0,0697

(1,2) 0,0877 0,0359

(1,3) 0,0222 0,0111

(2,1) 0,1361 0,0591

(2,2) 0,0108 0,0053

(2,3) 0,0281 0,0142

(3,1) 0,0273 0,0135

(3,2) 0,0513 0,0251

(3,3) 0,0519 0,0257

4. Kiválasztunk egy illesztő kétdimenziós függvénytípust (pl.: sík, polinom, hengerszim-

metrikus Gauss stb.). Ebben a példában egy sík illesztésével illusztrálom az eljárást,

melynek általános felírása:

Ax+By + Cz = D, (30)

ahol A, B, C és D változó paraméterek, x, y, z a futó koordináták.

5. Ábrázoljuk az értékpárokat, és görbét illesztünk rá. Az illesztett görbe (lsd. 44. ábra).

6. Az illesztő függvény szabad paramétereinek változtatásával minimalizáljuk csempék

(− ln q, Sstr) értékpárjainak eltérését a rájuk illesztett görbétől. Ez ún. globális illesz-

tés, mert minden csempét ugyanazt a függvénnyel korrigáljuk. A minimalizálás ebben

a példában egy négyparaméteres optimalizálási feladat, amelyet a Matlab programcso-

mag Optimization eszköztárának segítségével oldottam meg. Az eredmény a háttér
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44. ábra. AgPd vastagréteg felület (a) és reprezentációja a (− ln q;Sstr) síkon (b), 3× 3 csempe

esetében, az illesztés előtt.

egyenlete, amelyet az eredeti képből levonva megkapjuk a szűrt képet; ez látható a 45. áb-

rán.
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Elméleti határ
A képbõl számolt értékek

(b)

45. ábra. AgPd vastagréteg felület AFM képe (a) és reprezentációja a (− ln q;Sstr) síkon (b), 3× 3

csempe esetében, az illesztés után.

A fenti példában a szerkezeti entrópia-számításnak néhány tulajdonsága is nyomon kö-

vethető:

• A grafikonon minden csempe a (29) egyenlőtlenségből meghatározott elméleti határ

alatt marad (ez egy matematikai tulajdonság).

• A csempék pontjai néhány kiszóró ponttól eltekintve illeszkednek egy (eddig nem
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részletezett tulajdonságú) görbére. A szemcsealakot leíró függvény (− ln q, Sstr)

síkon vett ábrázolása egy görbe, amelyre – ha a csempeméretet megfelelően válasz-

tottuk, és a minta szemcséinek alakja hasonló (azaz a minta „homogén”) – a jól szűrt

és megfelelő háttérfüggvénnyel illesztett kép esetében nincsenek kiszóró pontok.

A fenti lépések elvégzése után kapott képet tekintjük a szűrt képnek. Az algoritmus tulajdon-

képpen arra törekszik tehát, hogy illesztő függvények levonásával elérje, hogy a minta felületé-

ről készült AFM kép mindenhol azonos mintaszerkezetet mutasson. Az előző szakaszban leírt

lépéseket mutattam be egy vastagréteg minta AFM térképén. A 44.(a) ábrán lévő példát fel-

használva, és az algoritmus lépéseit sík illesztés esetére alkalmazva a 45. ábrán látható, immár

illesztett képet kapjuk.

A fenti eredmények mutatják, hogy a kidolgozott eljárás „nem rontja el” a képet, azonban

– megfelelő kontrollmérés hiányában, ismeretlen geometriájú minta esetében – nem állíthatjuk

objektíven azt, hogy a módszer jobban működik, mint a hagyományos eljárások. Valódi három-

dimenziós képet nanométeres felbontással csak pásztázószondás módszerrel lehetséges elérni,

ezért a kontroll mérés tetszőleges felületen nem kivitelezhető; helyette ismert geometriájú min-

tán validáltam az algoritmust.

7.1.2. A szűrési algoritmus validálása kalibrációs rácson

A bemutatott algoritmus működőképességét olyan mintán végeztem el, amelynek minden geo-

metriai paramétere jól ismert. Az atomerő-mikroszkópiában alkalmazott kalibrációs rácsok

(kaliberek) meghatározott méretekkel rendelkező, közel merőleges falú téglalap vagy négyzet

alakú mélyedésekkel vagy magaslatokkal ellátott sík alakzatok. Azt mondhatjuk tehát, hogy az

AFM pásztázása során lépcsőfüggvényeket képezünk le.

A kaliber speciális tulajdonsága miatt az általános illesztési eljárás lényegesen leegyszerű-

södik. A szerkezeti entrópia és kitöltési tényező értelmezése miatt – ahogy a 42. ábra alapján

is látható, – az ideális lépcsöfüggvény megjelenítése a (− ln q, Sstr) síkon az origó közelében18

lesz; ha valamilyen, teljes felületre kiterjedő eltérést mutat a kép az ideálistól, akkor a grafiko-

non való reprezenztációja az origótól eltávolodik.

A 46. ábra egy kontakt AFM képet mutat egy meghatározott geometriával rendelkező kali-

berről.

A kaliber adatlapja szerint a négyzet alakú platók magassága 100 nm, a rácstávolság az egy-

másra merőleges irányokban 15µm. A nyers adatokból jól látszik, hogy a magassági informá-

ció a minta a vízszintessel bezárt kb. 3◦-os dőlése miatt torzul, a platók magassági információját

18Az origónak a végtelen sok képpontot tartalmazó és ideálisan kétértékű, azaz teljesen fekete-fehér kép felelne
meg.
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46. ábra. Kalibrációs rács AFM képe, nyers adat.

„elnyomja” a teljes mintára jellemző ferdeség. Erre a képre kiszámolva a (− ln q, Sstr) számpárt

(0, 1696 ; 0, 0718) adódik.

A 84. oldalon található lépéseket elvégeztem a nyers adatokat tartalmazó képen, külön-

böző fokszámú illesztő polinomok esetére. A fokszámokat a (7) képletben megadott módon

az (Fx, Fy) fokszámpárossal adom meg. A 47. ábrán látható az illesztés végeredménye sík, és

(3, 3) fokszámú polinom illesztésének esetére.

(a) (b)

47. ábra. Kalibrációs rács AFM képe, (a) sík, azaz (1, 1) fokszámú polinom, és

(b) (3, 3) fokszámú polinom illesztése után.

Szemmel is jól látszik, hogy a (3, 3) fokszámú illesztett polinom esetében pontosabban kap-

juk vissza a kaliber geometriáját. A megfelelő illesztő fokszám kiválasztásához meghatározzuk

a (− ln q, Sstr) számpárosokat a különböző fokszámok esetére. A 46. ábrán lévő nyers adatokra

elvégezve az illesztést, a 8. táblázatban összefoglalt eredményeket kapjuk.
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8. táblázat. − ln q és Sstr értéke az illesztett Fx és Fy fokszámú polinomok esetében

Fx Fy − ln q Sstr Megjegyzés

0 0 0,1696 0,0718 Nyers adatok

1 1 0,1077 0,0508 Sík illesztése, lsd. 46. ábra (a)
2 2 0,0294 0,0144

3 3 0,0293 0,0145 Lsd. 46. ábra (b)
4 4 0,0318 0,0157

5 5 0,0300 0,0148

6 6 0,0369 0,0162

8 8 0,0345 0,0169

12 12 0,0371 0,0181

A táblázat alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy a kaliber illesztésére a (2, 2), vagy a

(3, 3) fokszám az ideális, hiszen azok esetében kapjuk a legkisebb − ln q és Sstr értékeket. Az

ennél magasabb fokszámú illesztések az eredeti mintára nem jellemző „hullámosságot” visznek

a képbe, ami nem kívánatos; ez meg is jelenik a szerkezeti entrópiában, és a q értékben.

A kaliberen a (3, 3) fokszámú illesztés után meghatározható a mintán lévő mélyedések pon-

tos értéke, amit a 48. ábrán láthatunk. Az adatlap 100 nm-es értékét a kaliber gyártási pontossá-

gán (5%) belül visszakaptuk, így valóban eredményes volt az algoritmus.

48. ábra. A kaliber illesztés utáni AFM képén felvett vonalmenti profil.

A háromdimenziós megjelenítés segítségével is érdemes összehasonlítani a szokványos so-

ronkénti illesztéssel, vagy sík illesztéssel készült képeket az optimalizált polinommal való szin-

tezés eredményével. A 49. ábrán ezek láthatók.
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(a) Háttérlevonás eredménye (sík) (b) Háttérlevonás eredménye (soronkénti medián
egyenes)

(c) Háttérlevonás eredménye (optimalizált polinom)

49. ábra. Háttérillesztési eljárás tesztje kalibrációs rácson.

7.2. Eredmények összefoglalása

Új AFM adatkiértékelési módszert dolgoztam ki, amely alkalmas nagy magasság-szélesség ará-

nyú felületi egyenetlenségeket tartalmazó minták automatikus szintezésére és bizonyos atomerő-

mikroszkópiára jellemző műtermékek kiszűrésére. Az eljárás a felületi mintázatra jellemző, ún.

szerkezeti entrópia elemzésén alapul. Előnye az elterjedt szűrési módszerekhez képest az, hogy

a kép műtermékeit felhasználói közbeavatkozás nélkül felismeri, meghatározza a műtermékre

jellemző korrekciós függvényt, mellyel lehetővé válik a korrigált kép előállítása. A kidolgozott

szűrési módszer működőképességét AFM kalibrációs rácson demonstráltam.

Az általam kidolgozott módszer előnye a fentieken kívül az, hogy objektív mérőszámot

vezet be a háttérillesztés megfelelőségének mérésére. Ilyen mérték a szakirodalomban korábban

nem volt ismert; az AFM képek kiértékelése tehát nem rögzített elvek mentén, és gyakran igen

szubjektív szempontok alapján történik meg.
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7.3. A szerkezeti entrópia egyéb felhasználási lehetőségei

A szerkezeti entrópia a fraktáldimenzióhoz hasonlóan felhasználható a felületi szerkezetek kvan-

titatív jellemzésére is. Minden olyan esetben, ahol a felület valamely fizikai tulajdonsága

összefüggésben van a finomszerkezettel, érdemes megvizsgálnunk, hogy a szerkezeti entrópia

korrelál-e a makroszkopikus fizikai paraméterrel.

Bonyár Attila azt vizsgálja, hogy ha egy elektrokémiai cellában nem ideálisan sík az elekt-

róda, milyen hatása van a cella impedanciájára. A cella szokásos elektromos helyettesítő ké-

pében a kapacitív tag fázisa eltér az ideális −90◦-tól, ha az elektródafelszínnek van finomszer-

kezete [78]. Az elektrokémiában ezt egy ún. állandó fázisú elemmel szokás jellemezni, ahol a

fázistolás értékét kell meghatároznunk. A vizsgálatok célja az, hogy bizonyítást nyerjen, hogy

míg a szokásos érdességi paraméterek (pl. Ra, RRMS) nem mutatnak korrelációt a konstans fá-

ziseltérésű viselkedéssel, addig a szerkezeti entrópia – a geometriai jelentésénél fogva – igen.

A szakirodalomban korábban a fraktáldimenziót használták ilyen célra [79], azonban a valódi

elektródafelszínek a csökkenő mérettartományok felé egyre kevésbé mutatnak fraktálszerkeze-

tet, ezért egy tetszőleges fraktáldimenzió-mérési eljárás csak jelentős szórással tudja például az

arany vékonyrétegek dimenzióját megadni.

A szerkezeti entrópia ebben a fejezetben részletezett tulajdonságai és morfológiai jelen-

tése előrevetíti annak lehetőségét, hogy szétválasszuk a mintára jellemző nagyobb térfrekvenci-

ájú szemcsézettséget, és a kisebb térfrekvenciájú „hullámosságot”. Az atomerő-mikroszkópos

magasságtérképek ilyen feldolgozására általában a kétdimenziós frekvenciatérben történik (pl.

[80]): (i) először előállítjuk a kép gyors Fourier-transzformáltját (FFT), (ii) ezután kijelöljük

a frekvenciatérben azokat a frekvenciákat, amelyeket a hullámosságnak tulajdonítunk, (iii) a

kijelölt frekvenciákat eltávolítjuk az FFT képről, (iv) végül inverz Fourier-transzformációval

visszaállítjuk az immár szűrt képet. A szerkezeti entrópia erre az eljárásra kínálhat alternatívát,

az ilyen funkciót megvalósító algoritmus fejlesztés alatt áll.
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Új tudományos eredmények összefoglalása (Tézisek)

I. téziscsoport

Atomerő-mikroszkópos mérési eljárást dolgoztam ki az ultrahangos huzalkötési felületek minő-

sítésére.

(a) Elsőként alkalmaztam kontakt és kopogtató üzemmódú atomerő-mikroszkópiát huzalkötési

felületek vizsgálatára, mely alapján egyértelműen eldönthető egy felületről, hogy huzalkötés

szempontjából megfelelő-e vagy sem. Az atomerő-mikroszkópos mérésekkel bizonyítottam,

hogy a gyártás közben tapasztalható huzalfelválásokért felületi adszorbeált szennyeződés

felelős, amelynek jelenléte az atmoszférából származó víz kondenzációjával is együtt jár.

A jelenséget kontakt és kopogtató üzemmódú magasság-térkép, fázistérkép és eltérésijel-

térkép segítségével igazoltam, valamint kizártam annak lehetőségét, hogy a szennyeződés-

ként azonosított foltok szabályozási műtermékek.

(b) Megmutattam, hogy az I. (a) tézispontból származó eredmények felhasználhatók az AgPd

vastagréteg huzalkötési felületek minősítésére, és szintén az AFM mérésekből származó

adatok alapján javaslatot tettem a megfelelő tisztítási eljárásra. A huzalkötés szempont-

jából a T =150 ◦C, t = 10 min paraméterű hőkezelés jelentősen csökkentette a felváló

kötések számát és növelte a szakítóerő értékét.

A fém szemcséken található képhiba információtartalmát meghatároztam: a minta és a tű

közötti mechanikai kölcsönhatás erőssége utal a szennyeződés jelenlétére, így ennek struktúrá-

jából lokálisan, kvalitatív módon képet kaphatunk a minta felületén található anyagbeli inho-

mogenitásáról. Korrelációt állítottam fel a huzalkötés erősségére jellemző szakítóerő-érték és a

képeken látható, szennyeződésként azonosított foltok jelenléte között.

A tézisponthoz kapcsolható publikációk: [L1, K1]

II. tézis

A forrasztás közben kialakuló Cu-Sn intermetallikusok háromdimenziós szerkezetének vizsgá-

latára alkalmas atomerő-mikroszkópos mérési eljárást dolgoztam ki, ami lehetővé teszi forrasz

alatti IMC-k szemcsézettségének mérését, és a szemcseméret-eloszlás háromdimenziós statisz-

tikai elemzését.

A forrasz elektrokémiai marással elvégzett szelektív eltávolítása után lehetőség nyílik az

IMC közvetlen mérésére. Az intermetallikusok háromdimenziós jellemzéséhez a forrasz alatti
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szerkezetről a forrasz felől, felülnézetből készítek atomerő-mikroszkópos képet. A réteg felső,

boltozatosan vagy kúpszerűen szemcsés tartományát az atomerő-mikroszkópos képekből kiin-

dulva a szemcse térfogatának eloszlását határozom meg. A kiértékelés csak nagy nehézségek

árán automatizálható, ezért az alábbi lépéseket végzem el:

1. A magasság-térképeken a szemcséket középen megjelölöm.

2. Addig növelem a jelölés méretét, amíg a szomszédos szemcsék jelölésével össze nem ér.

Ekkor a szemcsejelölés határai jó közelítéssel a szemcsehatárral esnek egybe.

3. A teljes szemcsére kiterjedő jelölés alatti magasság-értékeket a legalacsonyabb értékhez

viszonyítva összeadom, így az IMC tömör rétege feletti szemcsetérfogatot kapom ered-

ményül.

4. A teljes felületet a 3. pontban kapott térfogat-értékek hisztogramjával jellemzem. (A

hisztogramon kívül bármilyen statisztikai mérőszám könnyen meghatározható.)

A keresztcsiszolati rétegvastagság-mérés az általam definiált módszer eredményével kiegészítve

teljes geometriai jellemzését adja az intermetallikus rétegeknek, valamint meghatározhatók az

intermetallikus rétegek jellemzésére definiált fizikai állandók. A módszer jelentőségét az adja,

hogy segítségével a rétegszerkezetre merőleges irányban („függőlegesen”) is pontos információt

szolgáltat az intermetallikus vegyületek szemcseszerkezetéről.

A tézisponthoz kapcsolható publikációk: [L3, K2]

III. tézis

Új AFM adatkiértékelési módszert dolgoztam ki, amely alkalmas nagy magasság-szélesség ará-

nyú felületi egyenetlenségeket tartalmazó minták automatikus szintezésére és bizonyos atomerő-

mikroszkópiára jellemző műtermékek kiszűrésére.

Az eljárás a felületi mintázatra jellemző, ún. szerkezeti entrópia elemzésén alapul. Előnye

az elterjedt szűrési módszerekhez képest az, hogy a kép műtermékeit felhasználói közbeavatko-

zás nélkül felismeri, meghatározza a műtermékre jellemző korrekciós függvényt, mellyel lehe-

tővé válik a korrigált kép előállítása. A nagy magasság-szélesség arányú minták esetében az

atomerő-mikroszkóp adatainak bevett szűrési algoritmusai nem vezetnek kielégítő eredményre.

A megfelelő szűréshez olyan mérőszámot kell megadni, amely jellemző a felület lokális szer-

kezetére. Ha olyan mintával rendelkezünk, amelynél feltételezhető, hogy a felületen számotte-

vően nem változik pl. a szemcsék alakja, akkor ez a paraméter a következő gondolatmenettel

használható képszűrésre:

1. Meghatározzuk a szemcsék alakjára jellemző mérőszám értékét.
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2. A képmező teljes felületén vizsgáló ablakokat kijelölve lokálisan is kiszámoljuk ezt az

értéket. Ha a mintán szűrendő háttér van, akkor ez az érték az elvárásunktól eltérően

inhomogén lesz.

3. A szerkezeti mérőszám inhomogenitásait próbafüggvényekkel minimalizáljuk.

A szerkezeti mérőszámnak a képfeldolgozásban és molekuladinamikai számításokban használt

szerkezeti entrópiát választottam. A szűrési eljárás működőképességét meghatározott geomet-

riával rendelkező kaliberen demonstráltam.

A tézisponthoz kapcsolható publikációk: [L2, L4, L5]
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Megköszönöm témavezetőmnek, Dr. Harsányi Gábornak, hogy a doktori iskola alatt segí-

tette beilleszkedésemet a Tanszék életébe, és megtalálta a villamosmérnöki tudományon belül

azokat a diszciplínákat, amelyeket – mérnök-fizikus végzettségemnél fogva – sikerrel művelhe-
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Betűszavak jegyzéke és feloldásuk

AFM Atomic Force Microscope: atomerő-mikroszkóp

ENIG Electroless Nickel Immersion Gold:

EPMA Electron Probe Microanalysis: elektronsugaras mikroanalízis

HASL Hot Air Solder Leveling: forrólevegős forraszsimítás

HV Vickers-keménység értéke

IC Integrated Circuit: integrált áramkör

IMC Intermetallic Compound: intermetallikus vegyület

IML Intermetallic Layer: intermetallikus réteg

NYHL Nyomtatott huzalozású lemez

OSP Organic Solderability Preservative: szerves forraszthatóság-megőrző (bevonat)

PID Proportional, integral, derivative: arányos, integráló, deriváló

RMS Root Mean Square: négyzetes középérték

RoHS Restriction of Hazardous Substances: káros anyagok korlátozása (rendelet)

SAC Sn-Ag-Cu, ón-ezüst-réz

SAM Scanning Acoustic Microscope: pásztázó akusztikus mikroszkóp

SEM Scanning Electron Microscope: pásztázó elektronmikroszkóp

SPM Scanning Probe Microscope: pásztázó tűszondás mikroszkóp

TAL Time Above Liquidus: forráspont felett töltött idő

TEA Thermal Evolution Analysis: termikus gázfejlődési analízis

UHV Ultra High Vacuum: ultranagy vákuum

UV Ultraviolet: ultraibolya

XRD X-Ray Diffraction: röntgendiffrakció
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Függelék

A. Mintaelőkészítés mikroszkópos vizsgálatokhoz (fényképek)

(a) Méretre vágás (b) Befogás mintarögzítő klipszbe

(c) Kiöntőformába helyezés (d) Kiöntés epoxy vagy akril
kiöntőanyaggal

(e) Kész csiszolat

50. ábra. Csiszolatkészítés lépései
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B. PID szabályozó hatása az AFM képekre AgPd vastagréteg vizsgálata
közben

9. táblázat. PID szabályzás paraméterei az „A” minta egymás után következő felvételeinél.

Felvétel Paraméter Felvétel Paraméter

sorszáma P I D sorszáma P I D

1. 1 1 1 7. 2 3 1

2. 1 2 1 8. 2 4 1

3. 1 4 1 9. 1 1 0

4. 1 5 1 10. 1 3 0

5. 2 1 1 11. 1 4 0

6. 2 2 1 12. 1 1 1
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(a) PID:111, topográfia (b) PID:111, eltérési jel

(c) PID:121, topográfia (d) PID:121, eltérési jel

(e) PID:141, topográfia (f) PID:141, eltérési jel

51. ábra. PID hatásvizsgálata; 1–3. mérés
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(a) PID:151, topográfia (b) PID:151, eltérési jel

(c) PID:211, topográfia (d) PID:211, eltérési jel

(e) PID:221, topográfia (f) PID:221, eltérési jel

52. ábra. PID hatásvizsgálata; 4–6. mérés
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(a) PID:231, topográfia (b) PID:231, eltérési jel

(c) PID:241, topográfia (d) PID:241, eltérési jel

(e) PID:110, topográfia (f) PID:110, eltérési jel

53. ábra. PID hatásvizsgálata; 7–9. mérés
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(a) PID:130, topográfia (b) PID:130, eltérési jel

(c) PID:140, topográfia (d) PID:140, eltérési jel

(e) PID:111, topográfia (f) PID:111, eltérési jel

54. ábra. PID hatásvizsgálata; 10–12. mérés
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C. Szakítótesztek eredményei

Függőleges irányú huzalszakítási kísérletek eredménye táblázatos formában (a kijelzés pontossága 5 cN,

a hőkezelés 150 ◦C-on, 10min-ig történt):

10. táblázat. A két 100 darabos tétel huzalszakítási kiértékelése.

Előfordulások száma

Hőkezelés nélkül Hőkezelés után

Szakítóerő Összesen Huzalfelválás Összesen Huzalfelválás

250 0 0 0 0

255 0 0 0 0

260 0 0 0 0

265 0 0 0 0

270 0 0 0 0

275 3 0 0 0

280 7 0 0 0

285 9 3 0 0

290 13 6 0 0

295 24 5 0 0

300 18 6 0 0

305 15 1 6 0

310 7 0 4 0

315 4 0 8 2

320 0 0 13 0

325 0 0 18 1

330 0 0 17 0

335 0 0 16 0

340 0 0 6 1

345 0 0 8 0

350 0 0 4 0

355 0 0 0 0

360 0 0 0 0

Egyéb 0 0 0 0

Összesen 100 21 100 4
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D. Intermetallikus szerkezetek lézeres forrasztás után (SEM képek)

(a) A jelű minta (b) B jelű minta

(c) C jelű minta (d) D jelű minta

(e) E jelű minta

55. ábra. Intermetallikus rétegről készült SEM képek; felülnézet
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(a) A jelű minta (b) B jelű minta

(c) C jelű minta (d) D jelű minta

(e) E jelű minta

56. ábra. Intermetallikus rétegről készült SEM képek; keresztmetszeten oldalnézet


