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I.

Bevezetés

A doktori munkám során az integrált áramkörök és különböző mikroelektronikai
eszközök termikus kérdéseivel foglalkoztam, a legkülönbözőbb megközelítésekben, a mérési
problémáktól a tervezés során érvényesíthető termikus meggondolásokig bezárólag.
Részletesen tanulmányoztam a félvezető eszközökben (integrált áramkörök, teljesítmény LED
diódák, MEMS eszközök) és az elektronikai berendezésekben zajló hőátadási és hővezetési
folyamatokat, a hőtérképezés különböző lehetőségeit, illetve egyes érintés– és
roncsolásmentes mérési eljárásokat. Külön foglalkoztam alacsony fogyasztású (low-power)
RF integrált áramkörök megvalósítási lehetőségeivel különböző technológián, különböző
csíkszélesség mellett. Az elmúlt években számos hazai és nemzetközi projektben dolgoztam,
melynek eredményei nagyban hozzájárultak kutatómunkám eredményességéhez. Munkám
során született eredményeket számos külföldi és hazai folyóiratban illetve konferencián
publikáltam.

I.1. ábra – A fő meghibásodási okok elektronikai eszközökben

Integrált áramkörökben az egységnyi felületre integrált tranzisztorok száma és az
áramkörök működési sebessége is rohamosan növekszik. Ez a kettő tényező együttesen
nagymértékben járul hozzá, hogy például a modern processzorok felületi disszipáció sűrűsége
megközelítse egy rakétahajtómű disszipáció sűrűségét (100W/cm2). Így érthető, hogy a
keletkező hő legrövidebb, legkisebb hőellenállású úton történő elszállítása, azaz az integrált
áramkör hatékony hűtése nélkül az eszközeink tönkremennének. A(z) I.1. ábrán látható az
elektronikai berendezések termikus problémák miatti meghibásodásának aránya az összes
meghibásodási fajtához viszonyítva. Ez a magas arány egyértelműen indokolja az elektronikai
és mikroelektronikai eszközök termikus kérdésivel történő foglalkozás fontosságát és így a
disszertációm témaválasztását is.
A Moore törvénynek megfelelően másfél-, kétévente megduplázódik az egységnyi
felületre integrálható tranzisztorok száma. Gordon Moore jóslata 1965-től (amikor még csak
64 tranzisztor volt integrálható egy félvezető felületén) mind a mai napig helytállónak
bizonyult [I.1]. A nagyobb integráltsági fok csak úgy valósítható meg, hogy közben a
csíkszélesség, a tranzisztorok csatornahosszúsága folyamatosan csökken. Jelenleg 45nm
CMOS technológiával készült processzorok 1cm2 felületére kb. 200millió tranzisztor
integrálható. Az integráltság növekedése azonban nem csak a félvezetők felületén valósul
meg, hanem térben is az ún. 3D tokozásoknak köszönhetően. Ez utóbbi esetben egy tokon
belülre több félvezető lapka kerül, akár egymásra helyezve. Látható, hogy ebben az esetben az
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egységnyi felületre jutó disszipáció jelentősen megnövekedhet. Ez további, termikus
szempontból is optimalizált áramkörtervezési megoldások (elektrotermikus szimuláció,
termikus szempontú elrendező algoritmusok, stb.) alkalmazását, újfajta mérési és
karakterizációs eljárások kidolgozását követeli meg egyben.
A I.2. ábrán látható a különböző félvezető technológián megvalósított processzorok
maximális disszipációja a gyártástechnológia függvényében [I.2]. A nagy processzorgyártó
cégek körülbelül három évente jelennek meg a piacon egy-egy újabb processzorcsaláddal.
Ezek az új processzorok az akkori legmodernebb technológián gyártódnak és kerülnek
eladásra. Mindeközben, ha kidolgozásra kerül egy újabb félvezető technológia (kisebb
csíkszélesség, nagyobb kihozatal, stb.), akkor a már gyártás alatt lévő processzorokat –
architekturális változtatás nélkül – elkezdik az új technológián gyártani. Mivel ugyanaz az
áramkör egy kisebb csíkszélességű technológián kerül megvalósításra így csökken a
processzor fogyasztása. Így lehetséges, hogy ugyanolyan architektúrájú, ugyanolyan
sebességű Intel Pentium 4 processzorok különböző félvezető technológián megvalósítva
csökkenő disszipációt mutattak. A 130nm technológiájú processzor disszipációja 81W, míg az
ugyanolyan felépítésű, de 90nm megvalósított processzor disszipációja ”csupán” 57W.
Természetesen az új technológiára kidolgozott új architektúrájú (párhuzamosított, több
mag egy félvezetőn, hosszabb pipe-line szál, stb.) processzorok maximálisan kihasználják a
technológia nyújtotta lehetőségeket és disszipációjuk nagyban felülmúlhatja elődjeik
disszipációját. Történik ez annak ellenére, hogy a fogyasztás csökkentése érdekében számos
technológiai újdonságnak számító lépést vezetnek be a tervezés és gyártás során a
processzorgyártó cégek (például hafnium alapú high-k anyagok alkalmazása a gate
dielektrikumban, változó magfeszültség, SOI technológia alkalmazása, különböző standby
üzemmódok kidolgozása, stb.).
Összefoglalóan tehát úgy fogalmazhatunk, hogy a kisebb csíkszélességű félvezető
gyártástechnológia bevezetésével az új áramkörök teljesítmény disszipációja fokozatosan
növekszik. Ezen a tendencián tovább ront a 3D tokozás és a több processzormag egy félvezető
felületén való elhelyezése. Ezen okok miatt kiemelkedően fontos a termikus problémák
megfelelő kezelése a mikroelektronikában.

I.2.ábra - Processzorok disszipációja az integrált áramkör gyártástechnológiája függvényében [I.2]
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A disszertációmban a kutatómunkám során létrejött eredményeimet és
elgondolásaimat ismertetem. Az elmúlt években végzett kutatásaim közül három témát
szeretnék részletesen bemutatni és tárgyalni.
Az elektronikai berendezések belsejében uralkodó hőmérsékleti, hőeloszlási viszonyok
működés közben történő feltérképezése és a kritikus pontok, azaz a fő disszipáló elemek
helyének megállapítása segítséget nyújthat az áramkör esetleges hibahelyeinek
meghatározásában, így nagyon fontos szerepet tölthet be az áramkör megbízhatóságának
növelése szempontjából. A disszertációm második fejezetében egy hősugárzás érzékelésén
alapuló minősítő eljárással foglalkozom. Részletesen bemutatom a működő rendszerekben, az
áramköri kártyák közötti, érintésmentes, in-situ méréseket lehetővé tevő érzékelő kártya
felépítését, kísérleti mérések eredményeit és az alkalmazhatóság kérdéseit.
Az integrált áramköri lapkák felrögzítésének minősége elsőrendű jelentőségű a
hőelvezetés szempontjából. Ennek ellenőrzése még tokozás előtt célszerű, ami érintésmentes
hőközlési eljárást igényel. A disszertációm harmadik fejezetében a félvezető eszközök
felrögzítési minőségének hőtáguláson alapuló karakterizációs eljárását ismertetem.
Bemutatom a felépített mérőrendszert, kísérleti eredményekre támaszkodva tárgyalom a
megvalósíthatóság lehetőségét és korlátait.
A processzorok növekvő sebessége, az egységnyi felületen elhelyezett tranzisztorok
számának növekedése a különböző félvezető eszközök fogyasztásának rohamos
növekedéséhez vezet. A jelenleg alkalmazott hűtőeszközök viszont kezdik elérni a
hűtőteljesítményük maximumát, ezért új típusú hűtőeszközök kifejlesztése iránti igény
megnövekedett. Munkám negyedik fejezetében mikro-megmunkálással készült, mikroméretű
csatornákat tartalmazó, ún. mikrocsatornás hűtőeszközök termikus jellemzőinek
megállapítására szolgáló eljárást és a mérési eredményeket mutatom be. Külön foglalkozom a
mérési eredmények validálásával, illetve a mikrocsatornák geometriájának hőátadási
tényezőre gyakorolt hatásával.
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II.

Érintésmentes termikus karakterizációs eljárás infravörös szenzor
mátrix segítségével

1.

Bevezetés

Elektronikai berendezések belsejében uralkodó hőmérsékleti, hőeloszlási viszonyok
működés közben történő feltérképezése egyre fontosabb feladattá válik. Az elektronikai
eszközökben alkalmazott tokozott integrált áramkörök – digitális processzorok, jelfeldolgozó
áramkörök, nagy teljesítményű erősítők, nagyfeszültségű kapcsoló elektronikák, stb. – egyre
nagyobb disszipáció sűrűsége miatt szükségessé válik már a tervezés fázisában – mind
rendszerszinten, mind áramkörszinten – a termikus problémák kezelése. Az áramkörön
található félvezető eszközök, alkatrészek működési paramétereit nem csak a technológiai
szórások, hanem az áramkör aktuális hőmérséklete is befolyásolja. Ennek figyelembevételével
születtek elektrotermikus szimulációs eszközök és különböző a hőmérsékleti eloszlásokat, az
aktív illetve passzív hűtőeszközök hatásait szimulálni képes programok, melyek segítségével
a tervező az áramkör valósághűbb működését tudja ellenőrizni még a gyártatás előtt.
A különböző elektrotermikus szimulációs eszközök és modellek [II.1][II.2]
alkalmazásával az esetek zömében jó közelítést kapunk az áramkör későbbi működéséről.
Azonban egy-egy áramkör szimulációja – főleg elektrotermikus szimulációja – akár több órát
is igénybe vehet. Ráadásul ha bármilyen paraméteren – elrendezés, hordozóanyag,
disszipáció, stb. – változtatunk, a szimulációt meg kell ismételni. Nagyon fontos kérdés, hogy
a szimulációban alkalmazott modellek valóban jól közelítik e valóságot? A szimulációs
eredmények ellenőrzéséhez mindenképp ellenőrző mérésekre van szükség.
A kész áramkörök (integrált áramkörök, áramköri kártyák) tesztelése többnyire
valamilyen tesztáramkörben esetleg tesztberendezésben történik. Előfordulhat azonban, hogy
a tesztek alatt tökéletesen működő áramkör a valódi működési környezetébe helyezve mégis
meghibásodik. Ekkor szükségessé válik a hiba pontos okának és helyének méréssel való
feltárása, meghatározása. Nagy nehézséget jelent, hogy ha a méréseket az eredeti
környezetben szeretnénk végrehajtani, akkor maga az általunk behelyezett mérőrendszer is
módosítja a valóságos működési körülményeket. Például egy hőmérsékletérzékelő áramkör
aktív eszközre való ráhelyezésével egy újabb paralel hővezetési utat viszünk a rendszerbe,
aminek következtében az aktív eszköz működés közbeni hőmérséklete csökkenhet. A mérések
sikeres elvégzésével lehetséges az áramkörök működési zavarait okozó kritikus részeket
lokalizálni, így ezen részletek újratervezésével elérhető a hibamentes működés.
Rack szekrényekben, számítógépházakban az áramköri kártyák (pl.: PCI, AGP
kártyák) hőmérsékleti térképének és a legmelegebb pont (ún. hot-spot) meghatározása és
lokalizálása segítséget nyújthat az áramkör lehetséges hibahelyeinek meghatározására.
Nagyon fontos, hogy ez érintésmentesen történjen. Az érintésmentes hőmérséklet érzékelés az
áramköri kártyán található passzív– illetve aktív eszközök hőmérsékletével arányos
intenzitású hősugárzás érzékelésén alapszik. Működő rendszerben azonban a kártyák olyan
szorosan helyezkednek el (20mm távolságban PCI aljazatok esetén), hogy oda hagyományos
infrakamerával nem lehet belátni. Egy mérőrendszer tervezésekor ugyanakkor nagyon fontos
döntési tényező a gazdasági szempont is, hiszen infrakamerák vagy különböző mikroelektromechanikus eszközök alkalmazásával a mérőrendszer ára nagyon magas lenne.
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A disszertációm 2. fejezetében egy hősugárzás érzékelésen alapuló
karakterizációs eljárást mutatok be, melynek alkalmazásával lehetőség nyílik különböző
szerelt nyomtatott huzalozású lemezek hőmérséklet-eloszlásának érintésmentes
felvételére zárt rendszerekben, különös tekintettel a fő disszipáció források helyzetének
a megállapítására. E módszer alkalmazásával lehetőség nyílik magas-hőmérsékletű
tesztkamrák hőmérséklet-eloszlásának a vizsgálatára is.
A fő célom az ATX házakban található AGP és PCI kártyákon a rendszer működése
közben kialakuló hőmérsékleti viszonyok vizsgálata volt. Szomszédos PCI foglalatokba
helyezett kártyák között 20mm távolság van. Ezen kártyák közé így nagyobb mérőrendszerek,
mérőfejek (pl.: infravörös hőkamerák [II.3]) nem férnek be, ezért is volt fontos egy vékony
“lapszerű” érzékelő kártya kialakítása.
Természetesen lehetőség van a vizsgálat tárgyát képező áramköri kártyákon található
félvezetőeszközökbe integrált hőmérsékletérzékelők alkalmazására is. Azonban ezen
érzékelők számunkra csak a szilícium chipek hőmérsékletéről adnak információt, a tokozás, a
NYHL hőmérsékleti viszonyairól, a többi félvezető eszköz hőmérsékletéről, a NYHL
felületén kialakuló hőmérséklet-eloszlásról nem kapunk érdemi visszajelzést.
Másik tipikus felhasználási terület az ún. rack szekrényekben található eszközök
hőmérséklet-eloszlásának működés közbeni vizsgálata. Ilyen berendezésekkel találkozhatunk
különböző szervertermekben, telefonos kapcsolóközpontokban. Ezeknek a hálózati
eszközöknek (routerek, switchek, stb.) rendkívül magas megbízhatóságúnak kell lenniük, így
ezen eszközök működés közbeni vizsgálata elengedhetetlenül fontos! Azonban a rack
szekrényben található eszközök között is maximum 2 cm hely található, ahová hőkamerák
semmilyen körülmények között nem férnek és nem látnak be.
Magas-hőmérsékletű tesztkamrák esetében, nem a fő disszipáció források
megállapítása a cél, hanem a kamrán belül, a fűtőszálaktól adott távolságban előálló homogén
hőmérséklet-eloszlás méréssel való igazolása válik kiemelkedő jelentőségűvé. Ezeket a
berendezéseket leginkább különböző MEMS eszközök, integrált áramkörök és szerelt NYHL
lemezek fárasztásos vizsgálatának elvégzésére alkalmazzák. Tesztkamrák belső hőmérsékleteloszlásának felvételéhez csak érintésmentes módszert lehet alkalmazni.

2.

Érintésmentes hőmérsékletmérés és hőtérkép készítés lehetőségei

Induljunk ki a Planck-féle sugárzási törvényből, amely egy T hőmérsékletű, abszolút
fekete test egységnyi felületéről, adott idő alatt kibocsátott λ hullámhosszúságú sugárzás
energiáját adja meg:
E ( λ, T ) =

2 ⋅ h ⋅ c2
λ5

1
h ⋅c/λ
−1
k
⋅
T
e

W

 m 2 ⋅ µm  ,



(2.1)

ahol h=6,6256·10-34 Js a Planck állandó, k=1,38065·10-23 J/K a Boltzmann állandó és
c=3·108 m/s a fénysebesség. Az abszolút fekete test egy olyan hipotetikus test, amely minden
ráeső sugárzást elnyel, és emisszió képessége valamennyi test közül a legnagyobb.
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Planck törvény alapján látható, hogy a fekete test hőmérsékletének növelésével a
sugárzás intenzitása is növekszik és a Wien eltolódási törvény értelmében a hőmérsékleti
sugárzási spektrumon található intenzitáscsúcs a kisebb hullámhosszak felé tolódik:
λ

max

⋅ T = 2897,8

[ µm ⋅ K ].

(2.2)

Például a 6000°C fokos Nap sugárzási spektrumának a csúcsa közel az 550nm
hullámhosszúságnál van, ami éppen az emberi látótartomány közepe. Azon testeknek, amik
közel szobahőmérsékletűek (23°C) a sugárzási spektrumuk csúcsa a távoli infravöröstartományba (10um hullámhossz) esik.
A távoli infravörös-tartományú sugárzás (Far Infrared Radiation Detector vagy FIR
Detector) érzékelésére alapvetően két fajta félvezető alapú érzékelő szolgál [II.4][II.5]:
˗

A foton abszorpción alapuló érzékelőkben működésük során az elnyelődő foton
egy szabad elektron-lyuk párt generál. A generálódott szabad töltéshordozók
száma arányos az elnyelt sugárzás intenzitásával, elmozdulásra képesek, így a
beeső sugárzás intenzitásával arányos áram mérésével egy távoli test hőmérséklete
meghatározhatóvá válik.

˗

Termikus elvű detektorok esetén a beeső és elnyelődő foton hőmérsékletváltozást
idéz elő a szenzorban, amit közvetve a detektor anyagának valamilyen
hőmérsékletfüggő paraméterének a mérésével határozunk meg (pl.: ellenállás
változás).

A foton abszorpciós elvű, félvezető alapú szenzor mátrixok kitűnő tulajdonsággal
bírnak: gyorsak (us körüli időállandó) és nagyon nagy érzékenységűek. Hátrányuk azonban,
hogy előállításuk – köszönhetően az ún. egzotikus félvezetők alkalmazásának – rendkívül
drága és működésük során hűtést igényelnek, ugyanis fontos, hogy a beeső hősugárzás
hatására keletkezzenek elektron-lyuk párok és ne a szenzor saját működési hőmérsékletének
köszönhetően (termikus generáció). Működésükhöz rendkívül kicsi tiltott sáv szélesség
szükséges, hogy a távoli infravörös-tartományú fotonokat abszorbeálni tudják. Ennek a
működésnek tehát az alapja, hogy a beeső foton energiája nagyobb legyen a tiltott sáv
szélességénél [II.4][II.5].
A hűtést nem igénylő, félvezető alapú, termikus elvű szenzor mátrixoknak jóval
olcsóbb az előállítása (hagyományos mikrotechnológiában megszokott anyagokkal és
lépésekkel valósítják meg őket), kompaktabbak és általában alacsonyabb a fogyasztásuk is.
Számos fajtájuk létezik a beeső foton által okozott hőmérsékletváltozás érzékelésének elve
szerint: bolometer elvű, termoelektromos elvű, piroelektromos elvű, folyadék kristály
elszíneződésén alapuló, stb.[II.6]
Köszönhetően a MEMS technológiának e szenzorok a CCD és CMOS szenzorokhoz
hasonlóan kis méreten realizálhatók közvetlenül szilícium felületén. Az egyetlen különbség
csupán az érzékelés módja. A CCD és CMOS szenzorok a látható tartományban érzékenyek,
illetve a közeli infravörös-tartományban képesek még érzékelni (900nm hullámhosszig). Ez
utobbi tulajdonságát főleg az éjjellátók területén használják ki. Hogy meghatározhassuk egy
távoli objektum hőmérsékletét a távoli infravörös-tartománybeli érzékelésre van szükségünk.
Mikrotechnológiával kialakított termikus elvű szenzorok jellemző időállandója ms
nagyságrendű.

11

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése

Foton
abszorpciós

Bolométer alapú

Piroelektromos
alapú

Termoelektromos
alapú

Az új érzékelő
kártya

Működés
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változása
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sűrűség változása
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polarizáció
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változása
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igényel?
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Nem

Nem

Nem

Nem

Munkaponti
áram
szükséges?

Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

DC válasz

Igen

Igen

Igen

Válaszidő
Mérési
tartomány

Igen

Igen

C/G – kicsi

C/G – kicsi

C/G – kicsi

magas

(us tartomány)

(100us4ms
tartomány)

(100us4ms
tartomány)

(ms tartomány)

(100sec tartomány)

0 4+250°C

—

04+100°C

04+200°C

-40 4+125°C

Nagyon kicsi

α=0,005 1/°C
S=20,3...44µV / °C

—

(ellenállás
hőmérsékleti
együtthatója)

Felbontás

142°C

0,140,25°C

—

0,5 °C

0,1 °C

Ár

Nagyon drága

Drága

Drága

Drága

Nagyon olcsó

Ge lemez vagy
lencse
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Érzékenység

Hőtérképezés
Fő
felhasználási
terület

Hőtérképezés

Éjjellátás
Gáz abszorpciós
detektor

www.flir.com
Forrás

www.flir.com
FLIR P660

Paul. W. Kruse:
Uncooled Infrared
Imaging Arrays

4,3mVpp / °C

Hőtérképezés
Éjjellátás
Betörésvédelem
Gáz abszorpciós
detektor
www.murata.com
Murata E420
Paul. W. Kruse:
Uncooled Infrared
Imaging Arrays

(Seebeck állandó)

24khz / °C

Hőtérképezés
Éjjellátás

Hőtérképezés

Gáz abszorpciós
detektor
TIMA – EET
együttműködés
[II.7]
Melexis
Microelectronic
Systems

TMC1A [II.8]

II.1. Táblázat – Különböző típusú FIR érzékelők összehasonlítása [II.5]

Mind a félvezető alapú, mind a termikus elvű szenzorok esetén szükséges egy
germániumból vagy szilíciumból készült lemezt vagy lencsét helyezni az érzékelő mátrix elé
[II.9][II.10]. A germánium optikai tulajdonságainak köszönhetően kiszűri a látható és a közeli
infravörös tartományt a spektrumból. Germánium lencse alkalmazásával továbbá biztosítani
tudjuk a nagy látószöget.
Az érintésmentes hőmérsékletmérés alapja a hőmérsékleti sugárzás érzékelése. Az
elektronikai berendezéseink különböző anyagi – pl. az anyag olvadáspontja – és egyéb
elektromos paraméterei – pl. félvezető töltéshordozóinak mozgékonysága, munkapontok
megváltozása – határozzák meg a berendezések üzemi hőmérséklet tartományát, amely még
katonai alkalmazás esetén is -55°C és +125°C fok közötti. (Természetesen ettől eltérő ún.
harsh environment körülmények között működő eszközöknél ez változhat, de ezen
alkalmazások esetén különös gonddal történik mind az alkalmazott anyagok, mind a
szereléstechnológia megválasztása.) Normál körülmények között, tehát maximum kb. 200°C
fokos hőmérsékletváltozásra számíthatunk.
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A hűtést nem igénylő infravörös tartományú hőmérsékletérzékelő (uncooled IR
detectors) szenzorok felépítése a CCD szenzorok mátrixos felépítéséhez hasonló. Ezeknél a
szenzormátrix egyes pontjaiban egy-egy piroelektromos, mikrobolométer vagy Seebeck
hatáson alapuló MEMS szenzor található. Ezen MEMS eszközök alkalmazásával gyorsan
(tipikusan 10ms-on belül) lehet megállapítani egy távoli test hőmérsékletét/hőmérsékleteloszlását.

3.

Hőmérséklet-eloszlást érzékelő kártya

Működő, zárt elektronikai egységekben található áramköri modulok, illetve ún.
magas–hőmérsékletű tesztkamrák hőmérséklet-eloszlásának érintésmentes, kvalitatív
felvételére terveztem meg egy újszerű, hősugárzás érzékelésen alapuló érzékelő kártyát. Az
érzékelő kártya hagyományos nyomtatott huzalozású lemez előállító technológiával készül. A
felületén mátrix elrendezésben 4×4 darab négyzet alakú réz felületet alakítottam ki, melyekre
a hőmérsékletmérésért felelős termikus tesztchipek kerültek beültetésre. A feketére festett
rézfelületek a sugárzó hőt elnyelik, aminek hatására a chip hőmérséklete is emelkedni kezd. A
mátrix elrendezésben lévő chipek egyenként címezhetők, és a kimenti jelük hőmérséklettel
arányos frekvenciája kiolvasható.

II.1. ábra – A megvalósított érzékelő kártya feketére festés előtt

A mérőeszköz 1,55mm FR4 hordozón lett megvalósítva (II.1 ábra). A mérőeszköz
felületén, mátrixos elrendezésben található hőmérsékletérzékelő félvezetők egyesével
címezhetőek és az érzékelt hőmérsékletük kiolvasható. A kiolvasás megkönnyítése érdekében
a mérések során mikrokontrolleres kiolvasó elektronikát alkalmaztam, és ennek segítségével
RS-232 soros vonalon keresztül tudtam megvalósítani a kommunikációt a számítógép és a
kiolvasó elektronika között.
A hőmérséklet érzékelésére TMC1A jelű integrált áramkört használtam. Ez az
integrált áramkör az érzékelt hőmérséklettel arányos kimeneti frekvenciájú négyszögjelet
szolgáltat. Az eszközt az Elektronikus Eszközök Tanszékén tervezték és a TIMA
laboratóriumában került legyártásra [II.8][II.11]. Az áramkör –40°C és +125°C között
működőképes, 3.3V és 5V közötti tápfeszültségről üzemeltethető, 1°C hőmérsékletváltozás
24kHz frekvenciaváltozást okoz, segítségével akár 0,1°C eltérés is érzékelhetővé válik.
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A TMC1A integrált áramkörben a hőmérsékletfüggő elem egy áramforrás, amely
szándékosan úgy lett kialakítva, hogy felerősítse a hőmérsékletváltozás kiváltotta munkaponti
eltolódásokat. Ez az áramforrás vezérelt módon felváltva tölt fel, illetve süt ki egy kapacitást.
A kapacitás feszültsége egy komparátor bemeneti jelét szolgáltatja. A komparátor másik
bemenetére két referencia feszültség között kapcsolgatunk. Ez a két referencia érték fogja
meghatározni, hogy a kapacitást milyen két feszültség szint között töltsük fel és süssük ki a
hőmérsékletfüggő árammal. Így a szenzor kimenetén egy négyszögjel jelenik meg, amelynek
frekvenciája a töltő áram értékével és így közvetve a hőmérséklettel arányos a II.2. ábrán
látható módon. A chip alkalmazásával gyakorlatilag a kimenő jel azonnal feldolgozható akár
egy egyszerű számláló áramkörrel is, így nincs szükség további erősítő és A/D átalakító
áramkörök használatára, ami a mérések során a zavarvédettségnek is kedvez.
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II.2. ábra – TMC1A IC kimeneti frekvencia függése a hőmérséklettől

A kísérleti kártyán 10mm×10mm nagyságú, négyzet alakú érzékelő felületből – ún.
pixelekből – 4x4 lett elhelyezve, egymáshoz a lehetőségekhez képest minél közelebb. A chip
beültetés céljára egy-egy 1,5mm×1mm nagyságú aranyozott rézfelülettel egészítettem ki a
pixelek bal felső sarkát. A szuperszónikus bondolás megkönnyítése érdekében, a teljes felső
vezető réz réteget egy vékony (2µm) arany réteggel vonattam be.
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Az érzékelő kártya jellemzői
Először vizsgáljuk meg, hogy az érzékelő kártya egyes pixelei különböző geometriájú
és különböző távolságban lévő hőforrások által kisugárzott energiának hanyadrészét nyelik el.
Induljunk ki a Stefan–Boltzmann törvényből, melyet a Planck összefüggés hullámhossz
szerinti integrálásával nyerünk, azaz a feketetest által egységnyi idő alatt, egységnyi felületen,
valamennyi hullámhosszon kisugárzott összenergia:
∞

W
Q = ∫ E(λ, T) dλ = σ ⋅ T 4  2  ,
m 
0

(2.3)

ahol σ=5,672 10-8 W/m2K4 a Stefan-Boltzmann állandó. Ha két A1 és A2 véges
felületek között történik a hőátadás és a hőmérsékletük T1 és T2, akkor az alábbi összefüggés
áll fenn
Q12 = A1 ⋅ F12 ⋅ σ ⋅ (T14 − T24 )

[W ],

(2.4)

ahol az F12 a két felület közötti ún. sugárzásos hőátadás láthatósági együtthatója (view
factor vagy configuration factor). Két felület közötti sugárzásos hőátadás ugyanis függ a
felületek egymáshoz képesti elhelyezkedésétől, távolságától, alakjától, stb. Ezt az
összefüggést jelképezi a láthatósági együttható. [II.12] Ennek értékét legtöbbször táblázatos
vagy grafikonos forrásból lehet meghatározni.
Ha a felületeket nem foghatjuk fel abszolút fekete testnek, akkor a két felület
emisszivitásának ismeretében az alábbi összefüggéssel lehet meghatározni a két felület közötti
hőátadást:
Q12 =

σ ⋅ (T14 − T24 )
1 − ε1
1− ε2
1
+
+
A1ε1 A1F12 A 2 ε 2

[W ]

(2.5)

Az ε felületi emisszivitás megadja egy test feketeségi fokát, azaz meghatározza, hogy
adott hullámhosszon kibocsátott sugárzás intenzitása hányad része a fekete test
sugárintenzitásának ugyanazon hullámhosszon. Szürke testek esetén az ε nem függ a
hullámhossztól, így egy szürke test által kibocsátott sugárzás intenzitása minden
hullámhosszon az abszolút fekete test sugárzásintenzitásának ε szorosa (0 < ε < 1).
A valóságban azonban a testek felületi ε(λ) emisszivitása hullámhosszfüggő.
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II.3. ábra – Láthatósági együttható két párhuzamos téglalap között [II.13]

Két párhuzamos, D távolságban lévő, téglalap alakú felület közötti láthatósági
együttható értékének grafikus ábrázolása látható a II.3. ábrán.
Végtelenül pici felületek közötti láthatósági együttható értéke meghatározható az
alábbi összefüggéssel [II.12]:

dFd1→d 2 =

cos θ1 cos θ 2
dA 2 ,
π ⋅ S12− 2

(2.6)

ahol dA1 és dA2 a felületek, r a felületeteket összekötő vektor, θ1, θ2 a felületek
normálisa és az r között bezárt szögek, ahogy ezt a(z) II.4. ábra is mutatja.
Ha két véges méretű felület közötti láthatósági együtthatót szeretnénk meghatározni,
akkor az alábbi integrálást kell elvégeznünk:

F1→2 =

1
A1

∫ ∫ dF

d1→d 2

A1 A 2

dA 2 dA 1 =

1
A1

cos θ1 cos θ 2
dA 2 dA 1
π ⋅ S12− 2
A1 A 2

∫∫
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II.4. ábra – Két végtelenül pici felület elhelyezkedése[II.13]

A gyakorlatban – így méréseim során is – legtöbbször valamilyen téglalap alakú,
egymással párhuzamos, véges kiterjedésű felület közötti sugárzásos hőátadásra vagyunk
kíváncsiak (II.5. ábra). Ennek az elrendezésnek megfelelően a fenti integrál kifejtésével az
alábbi analitikus eredményt kapjuk [II.12]:
F1−2 =

1

2

2

2

2

( −1)
( x2 − x 1 )( y2 − y1 ) ∑∑∑∑
l =1 k =1 j =1 i =1

(i + j + k +l )
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II.5. ábra – párhuzamos felületek
közötti láthatósági együttható

Az érzékelő kártya 1cm×1cm felületű érzékelő pixeleket tartalmaz. A sugárzó forrás
és az érzékelő pixel közötti sugárzásos hőátadás nagyságát nagyban befolyásolja a forrás és a
pixel egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedése, azaz a kettejük között fennálló
láthatósági együttható. Vizsgáljunk meg néhány alapesetet, amely a mérések során várhatóan
előfordulhatnak.
Ha a pixel felületét egy feketének feltételezett 1mm×1mm felületű hőforrással
közelítjük (ez megfelel például egy forrasztópáka hegyének) meg 1cm távolságra,
párhuzamosan a pixel felületével, akkor a F12=2,4·10-3. Ha a hőforrást 2cm távolságra
távolítom el, akkor F12=7,34·10-4. Ha a hőforrást a szomszédos pixel középpontjához
közelítem 1cm távolságra, akkor a F12=8,43·10-4 lesz, ha az átlósan szomszédos pixelhez
közelítem 1cm távolságra, akkor F12=3,9·10-4.
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A pixel felületével megegyező nagyságú (1cm×1cm – ez megfelel egy teljesítmény
tranzisztor vagy egy tokozott IC felületének) hőforrást közelítve a pixelhez 1cm távolságra
F12=1,998·10-1. Ha 2cm távolságra helyezzük akkor F12=6,86·10-2. Ha a hőforrást a
szomszédos pixellel helyezem pontosan szembe akkor F12=3,6·10-2.
Ezekből a számított értékekből látható, hogy ha a sugárzó hőforrás az egyik szenzor
pixellel (legyen ez a B2 jelű pixel) szemben van elhelyezve 1cm távolságra, akkor a
szomszédos pixelek (B3, B4, A2 vagy C2) által elnyelt energia a B2 jelű pixel által elnyelt
energiának maximum a 30%-a ha a hőforrás 1mm×1mm felületű. 1cm×1cm kiterjedésű
hőforrás esetén maximum a 18%-a lehet.
Szerelt nyomtatott huzalozású lemezeken (áramköri kártyák, alaplapok, stb.) található
integrált áramkörök fekete színű fröccssajtolt műanyag tokjainak az emisszivitása irodalmi
források alapján 0.95…0,98 között változik, így legyen ε1=0,98. Az érzékelő kártyát
festékszóróval matt feketére festjük használat előtt, így emisszivitása ε2≈0,95 [II.14]. A
számítógépházak belsejében működés közben az alkatrészek maximális hőmérséklete kb.
100°C körül alakulhat. Ez alapján tételezzünk fel maximum 80°C hőmérsékletkülönbséget a
forrás és a pixel felület között (T1=373K, T2=293K). Ha a sugárzó forrás és az érzékelő pixel
felülete is 1cm×1cm és közöttük a távolság 1cm, és ha az előzőekben kiszámított láthatósági
együttható értéke F12=0.1998, akkor az egységnyi idő alatti hőátadás az alábbiak szerint
alakul:
Q12 =

(

)

σ ⋅ (T14 − T24 )
5,672 ⋅ 10 -8 ⋅ 373 4 − 293 4
=
= 0.01337 W
1 − ε1
1 − ε2
1 − 0,98
1
1 − 0,95
1
+
+
+
+
0,0001 ⋅ 0,98 0.0001 ⋅ 0,1998 0,0001 ⋅ 0,95
A 1ε 1 A 1 F12 A 2 ε 2
(2.8)

A Stefan–Boltzmann törvény alapján meghatározható két test közötti sugárzási
hőellenállás az alábbi összefüggés szerint:

R thrad =

dT
=
dQ

1
4σ ⋅ (T13 − T23 )
1 − ε1
1− ε2
1
+
+
A 1ε1 A 1F12 A 2 ε 2

(2.9)

Ha ε1=0,98, ε2=0,95, A1=0.0001 m2, A2=0.0001 m2, T1=373K és F12=0.1998, akkor a
T2 értékétől függő sugárzási hőellenállás értéke a II.6. ábrán látható. Sugárzási hőellenállás
használata azonban csak korlátozott tartományban lehetséges. Ha az érzékelő kártya
hőmérséklete várhatóan maximum 40°C fokot (313K ± 20K) változik a mérések ideje alatt
(amit későbbi mérési eredményeim is alátámasztanak), akkor a lineáris közelítés maximum
10% hibával közelíti a görbét.
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II.6. ábra – A sugárzási hőellenállás függése az érzékelő pixel hőmérsékletétől

II.7. ára – Az érzékelő kártya termikus helyettesítő képe

Az érzékelő kártya termikus tulajdonságainak megállapítására elkészítettem az
érzékelő kártya termikus helyettesítő képét (II.7. ábra). A sugárzott hő (Prad) a feketére festett
rézfelületen nyelődik el. Az elnyelt hő egyrészt a szilícium chip felrögzítésén és magán a
félvezető szubsztráton keresztül (RthSi) jut el a chip aktív zónájáig, másrészt a rézfólián
keresztül (RthCu) jut el a nyomtatott huzalozású lemez hordozója – rézfólia határfelületig, majd
onnét tovább az érzékelő kártya hátoldaláig (RthFR4). Az érzékelő kártyáról a hő egyrészt
természetes konvekcióval (Rthconv), illetve hősugárzással (Rthrad) távozik a környezet felé. A
termikus helyettesítő kép egyes elemeinek értéke az érzékelő kártya geometriai adataiból és
az anyagjellemzőkből határozható meg. A számított értékek a II.2. és a II.3. táblázatokban
foglaltam össze. Az 1cm×1cm felületű, 70µm vastagságú rézfólia hőellenállását
elhanyagoltan. Az egyes elemek hőkapacitás és hőellenállás értékei az alábbi képletekkel
számíthatók (az egyes felület és vastagság adatokat m2 illetve m mértékegységre átszámolva
kell behelyettesíteni!):
R th =

1 L
,
λA

C th = c v ⋅ A ⋅ L

19

(2.10)

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése
Jelölés

Felület
A

Vastagság
L

Hőellenállás
Rth [K/W]

2mm×2mm

300µm

0,48

Termikus teszt chip

RthSi

Fajlagos hővezetési együttható
λ [W/m·K]
156,3

Rézfólia

RthCu

402,1

1cm×1cm

70µm

≈0

FR4 lemez

RthFR4

0,8

6,1cm×6,7cm

1,55mm

0,46

II.2. Táblázat – A termikus helyettesítő kép hőellenállás paraméterei
Jelölés
Termikus teszt chip
Rézfólia

CthSi
CthCu

Fajlagos hőkapacitás
cv [W·s/m3·K]
1,596·106
3,395·10

6

Felület
A
2mm×2mm

Vastagság
L
300µm

0,02

1cm×1cm

70µm

0,24

6

1,55mm
CthFR4 2·10
6,1cm×6,7cm
II.3. Táblázat – A termikus helyettesítő kép hőkapacitás paraméterei

FR4 lemez

Hőkapacitás
Cth [W·s/K]

12,2

A konvektív és a sugárzási hőellenállás értékét az alábbi egyenletekkel határoztam
meg:

R thconv =
R thrad =

1
1
K
=
= 48
−2
−2
h ⋅ A kártya 5 ⋅ 6,1 ⋅ 10 ⋅ 6,7 ⋅ 10
W

1
=
3
3
A kártya ⋅ ε FR 4 ⋅ 4σ ⋅ (Tkártya
− Tkörnyezet
)

1
K
=
= 245
−4
−8
3
3
W
6,1 ⋅ 6,7 ⋅ 10 ⋅ 0,8 ⋅ 4 ⋅ 5,672 ⋅ 10 ⋅ (313 − 293 )

(2.11)

(2.12)

A sugárzásos hőellenállás számításakor feltételeztem, hogy maximum 20°C-kal
emelkedik meg az érzékelő kártya hőmérséklete a környezetéhez képest (így a harmadfokú
függvényt lineárisan közelíthetjük maximum 10%-os hibával).
Elvégeztem az elkészült termikus helyettesítő kép egységugrásra adott tranziens
válaszának szimulációját SPICE szimulációs környezetben. A tranziens szimuláció
eredményéből (II.8. ábra) jól megállapítható az időállandó értéke, ami 127 sec adódott.

II.8. ábra – Termikus helyettesítő kép tranziens szimuláció eredménye
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Az SPICE szimulációs eredmények ellenőrzésére elkészítettem a teljes kártya SunRed
[II.15] modelljét. Kinagyítva az érzékelő kártya egyetlen pixeljének SunRed modellje látható
a II.9. ábrán. A disszipáló forrásnak a rézfóliát jelöltem meg, hiszen feltételezéseim szerint a
kártya feketére festése után elsősorban itt nyelődik el a hőforrás által kibocsátott hősugárzás.
Az időállandó szimuláció eredménye a II.10. ábrán látható. A szimulációs eredmények
alapján megállapítható, hogy a rendszer két időállandós. A rendszert jellemző időállandó 98
sec lett. Ez az eredmény jól egybevág a SPICE szimulációból kapott 127 sec eredménnyel.
Tehát várhatóan az érzékelő kártya időállandója 100 sec körül fog alakulni, így a beállási
ideje kb. 300 sec lehet (amikor az állandósult állapotot 5%-ra közelíti meg).

II.9. ábra – Az érzékelő kártya egy pixelének SunRed modellje

II.10. – Időállandó spektrum (SunRed szimulációs eredmény)
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Cyomtatott huzalozású lemez tervezése
A TMC1A jelű integrált áramkör két üzemmódban képes működni: multiplexelt és
soros (II.11 ábra.) üzemmódban. A multiplexelt üzemmód alkalmazásakor látható, hogy az
egyes pixel-sorok között kell, hogy elvezessük az fout vezetékeket. Ez a soros üzemmódhoz
képest plusz egy vezetéket jelent, hiszen soros üzemmód esetén lényegében az egy sorban
lévő chipeken keresztül vezetjük át az aktuálisan kiválasztott érzékelő chip kimeneti jelét.

II.11. ábra – Multiplexelt üzemmód (a) és Soros üzemmód (b)[II.11]

Minkét üzemmód esetén az Xaddr és Yaddr jelek alacsony logikai állapotba hozásával
választhatjuk ki az aktuálisan érzékelő (aktív) chipet. Ennek az integrált áramkörnek az fout
frekvencia kimenete arányos az általa érzékelt hőmérséklettel és soros üzemmód esetén a
következő chip fin bemenetére kell kötni, mely azt változatlanul továbbítja a következő chip
felé.
A chipek kialakítása olyan, hogy az Xaddr jelvezeték a chipen belül van átvezetve
(II.12. ábra), így elkerülhetővé válik a többrétegű huzalozás az NYHL hordozón. A chipek
között vízszintesen így csak a Vdd tápvezeték, a Gnd földvezeték és az Yaddr vezeték fog
végigfutni, ezzel választva el egymástól az egyes sorokat.
A chip elhelyezése a hőérzékelő pixel szélén nagyban meghatározta a vezetékezés
kialakítását. Törekedni kellett ugyanis mind a vezetékhosszak minimalizálására, mind az
összeköttetések (bondolás) kialakíthatóvá tételére. Ezért a chipeket az egyes pixelek sarkában
helyeztem el. Az egyes vezetékek elhelyezkedését, a vízszintesen futó vezetékek sorrendjét
nagyban meghatározta a chip kivezetéseinek (pad áramköreinek) elhelyezkedése. A chip
layout terve a II.12. ábrán látható.
A Vdd vezetékek egyértelműen a chip felett kell vízszintesen vezetni. Soros üzemmód
használatakor a Mode bemenetet logikai alacsony, míg az Senable bemenetét logikai magas
szintre kell kötni. Így az SEnable bemenetet közvetlenül a Vdd vezetékre lehet kötni. A
chipen belüli ”keresztbe bondolásra” nincs lehetőség, ha kettő vagy több kivezetést
szeretnénk összekötni, akkor azt csak úgy lehet megoldani, ha közös vezetőre kötjük ki őket.
A Gnd és Yaddr vezetékeket a chip alatt kell elvezetni, és egyben a Mode kivezetést össze lehet
kötni a Gnd vezetékkel.
Az Fin és Fout be- illetve kimenetet összekötő vezetékeket ugyancsak vízszintesen a
pixel felett vezethető, így megvalósítva az egy sorban lévő chipek egymásután kötését. A chip
kikötése a II.13. ábrán látható
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II.12. ábra – A hőérzékelő chip (TMC1A) layout terve

A bondolás megkönnyítése érdekében a panel bal szélső oldalán lévő pixelek mellett is
végig kialakítottam az Xaddr vezetéket. Ezt az tette lehetővé, hogy a panel bal oldalán lévő
chipeknek a fin frekvencia bemenetét nem használjuk (hiszen nincs előző fokozat, aminek a
kimeneti frekvenciáját át kéne venni). Az egyik bal szélső chip kikötéséről készült fotó a
II.13. ábrán látható.
A nyomtatott huzalozású lemez terveit Cadence PSD 14.0 rendszerben az Orcad
9.2.0.1 program használatával készítettem el. Az egyes vezetékek csíkszélessége 0,25mm
volt, a vezetékek közti távolság ugyancsak 0,25mm. Az alsó és felső huzalozás rétegének a
tervrajza látható a II.14. ábrán

Xaddr

Xaddr
Vdd

fout
fout

fin

Yaddr

Yaddr
GD

GD
II.13. ábra – A bondolás megvalósítása és az egyik bal szélső chip kikötése
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A kísérleti kártyán 1cm x 1cm nagyságú érzékelő pixelekből 4x4 azaz összesen 16
darab került elhelyezésre. Végül az elkészült panel 61mm x 67mm nagyságú lett. Az egyes
pixelek között függőlegesen 2,2mm, vízszintesen 2,8mm távolság van. A kétoldali fémezésre
azért volt szükség, mert a pixelektől távol, a panel szélén a csatlakozó bekötése egy rétegen
nem oldható meg.

II.14. ábra – Huzalozási rétegek tervrajza (Orcad 9.2.0.1)

Hőérzékelő chipek beültetése
A hordozó aranyozott pixeleire egy-egy hőérzékelő chip (TMC1A) került beültetésre
(chip on board technológia). A chipek félig rálógnak az aranyozott felületű pixelre. A chip és
a pixelfelület közötti hőellenállás csökkentése érdekében a lehetséges rögzítő-ragasztók közül
a legkisebb hőellenállásút, egy ezüst tartalmú hő- és elektromos szempontból is jól vezető
ragasztót választottunk. A chipek beültetése a MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézetében történt.
A beültetett panelt mechanikai védelem nélkül (gyanta vagy egyéb védelem a
bekötővezetékek épségének megőrzése érdekében), még feketére való festés előtt teszteltem.
A tesztelés során meglepődve tapasztaltam, hogy a kártya nem produkált életjelet, a
kimenetén semmilyen jel nem jelent meg. A mérések szerint a vezérlőáramkör és az érzékelőmátrixra beültetett chipek összes áramfelvétele a várható 10…20mA helyett 90…100mA lett.
A vezérlőpanel áramfelvételét külön is megmértem, ami 17mA lett. Tehát maga az érzékelőmátrixra beültetett chipek áramfelvétele volt különösen magas. A chipek 5V tápfeszültségen
működtek, így fogyasztásuk egyenként kb. 25mW lett. A nagy áramfelvételből rövidzárra,
vagy a tappancsok (pad) melletti védődiódák állandó kinyitottságára következtettem. Ilyen
hibát okozhat a beültetés közbeni nem megfelelő ESD védelem is. Azonban a chipek
beültetése professzionális körülmények között, ESD védett helyen történt. Ennek ellenére a
tappancs diódák állandó nyitottságát állapítottam meg, amit nagy valószínűséggel egy a
beültetést követő – nem megfelelő ESD védelemnek köszönhető – túlfeszültség okozhatott.
A következő lépésben egy másik panelra elektromos szempontból szigetelő
tulajdonságú ragasztóval történt a chipek beültetése. Így ugyan nagyobb lett a hőellenállás a
chip és az aranyozott pixel között, de a rendszer működőképesnek bizonyult. Az újonnan
beültetett panel a II.15. ábrán látható.
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Az áramkör próbamérése során a mérőpanelre beültetett chipek mindegyike
működőképesnek bizonyult, azaz egyesével megcímezve őket, az érzékelő-mátrix kimenetén
megjelent a hőmérsékletükkel arányos jel. Az áramkör további tesztelése során a kimeneti jel
hőmérsékletváltozásra adott reakcióidejét és a kimenetei jel hőmérsékletfüggő
frekvenciaváltozását mértem.
A környező kártyák hőmérséklet-eloszlásának feltérképezéséhez, így az abszorpció
elősegítéséhez az egész mérőkártyát jól abszorbeáló anyaggal kell bevonni, hogy a
hősugarakat minél jobban elnyelje, azaz a pixelek minél kisebb teljesítményű hősugárzásra
minél nagyobb hőmérsékletemelkedéssel reagáljanak. Azonban bármilyen anyaggal való
bevonása előtt, az érzékelő kártyán található integrált áramkörök vezetékezését védeni kell a
mechanikai sérülések elkerülése végett. Ennek céljából az egyes chipeket jól folyó, könnyen
szilárduló/száradó anyaggal kell bevonni, mely az esetleges mechanikai sérülésektől mind a
chip felületét mind a kikötővezetékeket megvédi.
Első választásom egy egyszerű cseppenthető gyantaszerű anyagra esett, azonban
ennek nagy viszkozitása miatt a kikötő vezetékek közé nem folyt volna be megfelelő módon.
Így a végső választás az egyszerű körömlakkra esett, amely megszilárdulása után kiváló
védőréteget képezett. A körömlakk megszáradása után az egész kártyát fekete festékszóróval
egyenletesen matt feketére festettem (II.16. ábra).

4.

Kezdeti mérések
Kísérleti mérések a működő érzékelő kártyával

II.15. ábra – A 2×4-es beültetett panel képe
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II.16. ábra. – Feketére fújt érzékelő kártya

A mérések elvégzéséhez szükség volt egy feszültséggenerátorra, egy számítógépre és
az érzékelő kártyát vezérlő, illetve a kiolvasást végző mikrokontrolleres vezérlőáramkörre. A
számítógépen egy egyszerű a 4x4 mátrix aktuális frekvencia értékét mutató program futott. A
mérési összeállítás a II.17. ábrán látható.

II.17. ábra – Mérési összeállítás

A feketére lefújt érzékelő kártyát funkcionális tesztelés céljából infravörös lámpával
világítottam meg. A hőmérsékletváltozás egyértelműen kimutatható volt. A II.18. ábrán az
érzékelő kártya első két sorának kimeneti frekvencia változása látható.

3,554
3,323

Alapállapotban [MHz]
3,448
3,31
3,282
3,486

3,342
3,522
Infralámpával való megvilágítás után [MHz]
3,539
3,433
3,297
3,329
3,31
3,275
3,471
3,507

II.18. ábra – A feketére fújt érzékelő kártya mérési eredménye
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A tesztmérés arra engedett következtetni, hogy az érzékelő kártya funkcionálisan
megfelelően működött. A tesztmérés során látható volt, hogy a környezet
hőmérsékletváltozására a hőmérsékletérzékelő chipek kimeneti frekvenciája változik.
Azonban azt, hogy ez a változás pontosan mekkora hőmérsékletváltozást jelent nem lehet
megmondani előzetes kalibráció és kalkuláció nélkül.

Kalibráció
Kalibráció során festékszóróval matt feketére festett, tiszta rézlapot (ε≈0,95)
helyeztem szembe az érzékelő kártyával, amit egy termosztát segítségével tudtam
felmelegíteni. A mérések 21 fokos laborhőmérséklet mellett történtek. A felmelegítést
egészen 60°C fokig, 10°C lépésközzel végeztem. Minden egyes melegítési ciklusban az
érzékelő kártyát eltávolítottam a réz lap elől, egészen addig, amíg a rézlap el nem érte a
beállított hőmérsékletet. Ezután az érzékelő kártyát visszahelyeztem a feketére festett rézlap
elé, pontosan attól 1cm távolságra. Az érzékelő kártya azonnal elkezdett melegedni, azonnal
lehetett látni, ahogy a termikus teszt chipek kimeneti jelének frekvenciája el kezd csökkenni.
A mérés addig tartott, amíg egy kvázi állandósult állapot nem állt elő (azaz az egyes chipek
frekvenciája már nem változott tovább). Az II.19 ábrán az A3 jelű pixel frekvenciaváltozása
látható a hőmérséklet függvényében. Látható, hogy körülbelül 30°C hőmérsékletváltozás
majdnem 100kHz frekvenciaváltozást okozott.

II.19. ábra – Az A3 pixel frekvenciájának függése a hőmérséklettől
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II.20. ábra – A hőmérsékletfüggő kimeneti frekvencia a vizsgált tárgy távolságának függvényében

A következő kalibrációs mérés során a feketére festett réz lapot 50°C hőmérsékletre
melegítettem fel, majd az érzékelő kártyát a lemeztől 10mm, 50mm, 100mm és 150mm
távolságra helyeztem. A mérési eredmény látható a II.20 ábrán. Látható, hogy az érzékelt
hőmérséklet (azaz a kimeneti frekvenciaváltozás mértéke) jelentősen függ a meleg test és az
érzékelő kártya közötti távolságtól. Ez azt támasztja alá, hogy az érzékelő kártya
alkalmazásával a mérendő felület, vagy annak egyes részeinek a hőmérsékletét pontosan
megmondani nem lehet, hiszen például a beültetett PCI kártyák felületén különböző
vastagságúak az elemek, azaz az érzékelő kártya egyes pixelei és a hőforrások különböző
távolságban lesznek egymástól. Az igazi alkalmazási lehetőség tehát a melegpontok
lokalizálásában, a magas disszipációjú elemek helyének meghatározásában van.

II.21. ábra – Mért frekvenciaértékek alakulása az idő függvényében

A kalibráció utolsó lépése során a feketére festett réz lapot 60°C-ra melegítettem és
tőle 10mm távolságra helyeztem el az érzékelő kártyát. A frekvenciaváltozást az első egy
percben 10 másodpercenként majd fél, illetve egy percenként rögzítettem. A mérési eredmény
a felső 4 pixelre a II.21. ábrán látható. A rendszer kb. 240 másodperc után éri el stabil
állapotát. Ez sajnos azt jelzi, hogy gyors hőmérsékletváltozások nem detektálhatók ezzel a
módszerrel. Természetesen az nem várható, hogy a ms időállandós MEMS rendszerek
sebességével vetekedjen ez a mérőeszköz, hiszen magának az érzékelő kártyának a geometriai
dimenzió determinálják a nagyobb időállandót.
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Első mérés
Az első kísérleti mérés során egy BD245C jelű teljesítmény tranzisztort alkalmaztam
disszipáció forrásként. A tranzisztort egy hordozóra rögzítettem, modellezve egy valóságos
áramköri kártyát. A tranzisztort az A2 és B2 pixelekkel szemben helyeztem el, és az egész
áramköri kártyát 1cm távolságra tettem az érzékelő kártyától. A tranzisztort 700mW
teljesítmény melegítette. A tranzisztor meghajtására és a tranzisztor hőmérsékletének
mérésére a T3Ster termikus tranziens tesztert használtam. A mérési összeállítás a II.23 ábrán
látható. A tranzisztor 61°C fokot melegedett. A laboratórium hőmérséklete 21°C fokos volt. A
mérés eredményeként kapott hőmérséklet-eloszlás (II.22 ábra) egyértelműen jelzi a magas
disszipációjú elem helyét, jelen esetben a teljesítmény tranzisztor helyzetét. A hőmérsékleteloszlás görbét 240sec elteltével rögzítettem. Az ábráról egyértelműen látható, hogy a
legnagyobb hőmérsékletváltozás a B2 és A2 pixeleknél történt. A nagy disszipációjú eszköz
ezzel a két pixellel szemben helyezkedett el.

II.22. ábra – A felvett hőmérséklet-eloszlás kép

Az érzékelt hőmérséklet-eloszlás térképről
leolvasható, hogy a legmagasabb érzékelt
abszolút hőmérséklet – a B2 pixel hőmérséklete –
40,4 °C volt. Látható, hogy a mérések végeztével
maga az egész érzékelő kártya, így a többi pixel
is felmelegedett – köszönhetően az oldalirányú
hővezetésnek és a többi pixel által elnyelt
hősugárzásnak –, de természetesen sosem lesz
egyenlő az egyes pixelek hőmérséklete.
A mérés validálása érdekében ellenőrző
számításokat végeztem. Kíváncsi voltam, hogy
nagyságrendileg egyeznek e a mért értékek az
elvárt értékekkel. A számításaim során
feltételeztem, hogy 240sec időtartamig fennáll a
61 fokos hőmérsékletkülönbség a hőforrás
(BD245C) és a vele szemben lévő B2 pixel
között, továbbá feltételeztem, hogy a teljes
hősugárzás a rézlap felületén tökéletesen
abszorbeálódik és hogy az összes elnyelt
hőenergia csak a rézlap felmelegítését szolgálja.
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Az egységnyi idő alatt elnyelt hőteljesítmény, ha a láthatósági faktor értéke a
3. alfejezetben meghatározott F12=0,1998, a tranzisztor és a pixel felülete egyaránt 1cm×1cm:
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Így a 240sec alatt elnyelt teljes hőenergia W = Q12 ⋅ ∆t = 2.28Ws = 2,28 J lesz. A
kg
J
), sűrűségének ( ρ = 8920 3 ) és
rézlemez fajlagos hőkapacitásának ( c p = 386
kg ⋅ K
m
tömegének ismeretében meghatározható a rézlemez hőmérsékletváltozása az elnyelt sugárzás
hatására:

∆T =

W
2.28
=
= 9,52 °C ,
m ⋅ c p 6.2 ⋅10 − 4 ⋅ 386

(2.18)

ami nagyságrendileg megfelel a mért értéknek. Az eltérés azzal magyarázható, hogy
az érzékelő kártyától a feketére festett hordozó került 1cm távolságra és így az erre ültetett
teljesítmény tranzisztor felülete a vele szemben lévő pixelhez közelebb került, ami a
láthatósági faktor megváltozásához (kb. kétszerese) vezet (II.3. ábra).
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5.

Mérések ATX házban

A következő mérés során az érzékelő kártyát egy valóságos rendszerbe egy ATX
házba helyeztem két PCI kártya közé. Az első foglalatba helyezett PCI grafikus kártya
hőmérséklet-eloszlásának működés közben történő vizsgálata volt a fő célom. Sajnos a
grafikus processzor (GPU) nem tartalmazott beépített hőmérsékletérzékelő szenzort, így a
mérések során a pontos hőmérsékletét nem tudtam megállapítani. Fő célom az érzékelő kártya
segítségével, érintésmentesen meghatározni a legmelegebb pontokat a szomszédos grafikus
kártya felületén. Várhatóan a legmelegebb pont a GPU lesz. A mérési összeállítás a II.24
ábrán látható. Az érzékelő kártya a grafikus kártyától 1cm távolságra helyezkedett el.

II.24. ábra– A mérési összeállítás

A mérési eredmények (II.25 ábra) alátámasztották előzetes várakozásomat, azaz az
eszköz segítségével sikerült meghatározni a szomszédos kártya hőmérséklet-eloszlását, így
lokalizálni a legmelegebb pontokat, azaz a nagy disszipációjú források helyzetét.
Természetesen a kártya felbontásának (pixelek mértének csökkentése és a pixel szám
növelése révén) növelésével, sokkal részletesebb kép lenne kapható. Az II.25. ábrán látható
hőmérsékletadatok a vizsgált kártya hőmérsékletét mutatják az előző fejezetben bemutatott
előzetes kalibráció után. Kalibráció során egy feketére festett réz lapot helyeztem az érzékelő
kártya elé 1cm távolságra (ekkora távolság lesz ugyanis az érzékelő kártya és a vizsgált PCI
kártya között), 20…100 fok között 10 fokonként változtattam a hőmérsékletét és mértem a
kimeneti frekvenciaváltozást. A mért PCI kártya grafikus processzor tokja matt fekete színű
(ε≈0,95), az FR4 hordozó emisszivitása ε≈0,8. Így az érzékelő kártya kimeneti jelének
frekvenciaváltozását meg tudtam feleltetni a szemben lévő kártya hőmérsékletadatainak.
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II.25. ábra – A PCI kártya mért hőmérséklet-eloszlása

A mérési eredmények helyességét szimulációval szerettem volna igazolni. A
szimulációhoz a hősugárzással is számolni képes Flotherm 7.2 programot használtam. [II.16]
A rendszer segítségével egy ATX típusú házban kialakuló hőviszonyokat vizsgáltam. A
beépített ATX mintát kiegészítettem a feketére festett érzékelő kártyával, amit a PCI 1 és
PCI 2 foglalatba helyezett kártyák közé illesztettem be. A PCI 1 foglalatban lévő grafikus
kártyán definiáltam a disszipáló elemet (10W).

II.26. ábra – Hűtőbordával ellátott PCI grafikus kártya szimulációjának eredménye (Flotherm 7.2)

Szimulációk során meggyőződtem arról, hogy a rendszer működése során a kártyák
közötti légáram minimális. A disszipáló elem hőmérséklete a szimulációk (steady-state)
szerint majdnem 90°C hűtőborda vagy egyéb aktív hűtőeszköz alkalmazása nélkül, ami
megfelel – az előzetes kalibrációt követően – a mérésekből származó értékkel. A grafikus
kártyával szemben elhelyezett érzékelő kártyán a disszipáló elemmel pontosan szemben 46°C
hőmérséklet alakult ki. A mérések során az érzékelő kártya B2 pixele 39°C hőmérsékletre
melegedett fel. Ez is alátámasztja a mérési eredményeim hitelességét. A II.26. ábrán látható az
érzékelő kártya szimulált hőmérséklet-eloszlása jól egybevág a mérésekből származó
hőmérséklet-eloszlással.
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Kíváncsi voltam, hogy mennyire változik a helyzet, ha hűtőbordát illesztek a GPU-ra,
így további szimulációkat futtattam. A szimulációs eredményen jól látható (II.26. ábra), hogy
ebben az esetben – mivel a hűtőborda közelebb kerül az érzékelő kártyához – kb. 10°C
hőmérsékletnövekedést tapasztalunk (55°C maximális hőmérséklet) az érzékelő kártyán az
előző szimulációs eredményhez képest. Ebből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy előzetes
kalibráció nélkül nem tudjuk meghatározni a mérendő kártyán található eszközök
hőmérsékleteinek a pontos értékeit.
A második szimulációban egy AGP foglalatba helyezett grafikus kártyát vizsgáltam.
Az érzékelő kártya modelljét az AGP kártya mellé helyeztem (az AGP és a PCI 1 foglalat
közé). A grafikus kártyán ismét definiáltam a disszipátor elem helyét és teljesítményét (10W)
és arra kis alumínium hűtőbordát helyeztem. A szimulációs eredmények szerint a grafikus
kártya hőmérséklete 70°C lett, a vele szembe elhelyezett érzékelő kártyával ”érzékelt”
hőmérséklet 51°C lett.
A mérések és a szimulációk eredményei alátámasztják, hogy az érzékelő kártya
ténylegesen alkalmas a szomszédos kártyák felületi hőmérséklet-eloszlás képének
feltérképezésére. A mért és a szimulált hőmérséklet-eloszlás jellege egyértelműen egyezik,
ami bizonyítja, hogy a mérőrendszer valóban alkalmas szerelt NYHL hordozókon kialakuló
hőmérséklet-eloszlás feltérképezésére és a kialakuló hot-spot helyek meghatározására.
Természetesen egy nagyobb felbontású pl. 8×8-as érzékelő kártyával sokkal részletesebb kép
lenne kapható a kialakuló hőmérséklet-eloszlásról.

6.

Magas hőmérsékletű tesztkamra mérése

A tanszéken 2007-ben kifejlesztésre került egy új, a MIL-STD-883 Method 1010 és a
JEDEC JESD22-A104 szabványoknak is megfelelő magas hőmérsékletű teszt kamra [II.17].
A tesztkamrában egy PID szabályzó segítségével lehet a hőmérsékletet 0…250 °C között
beállítani, változtatni. Ennek a berendezésnek a használatával lehetővé válik félvezető
eszközök (főleg MEMS eszközök), multichip-modulok, és szerelt áramköri hordozók ciklikus
termikus fárasztásos vizsgálatainak az elvégzése.

II.27. ábra – Magas hőmérsékletű tesztkamra működés közben

Nagyon fontos, hogy a szabvány szerint elkészült tesztkamra belsejében (II.27. ábra),
a fűtőszálaktól egy meghatározott távolságban homogén hőmérséklet-eloszlás alakuljon ki,
ugyanis a tesztelendő eszköz minden részének egyszerre kell melegednie, nem megengedhető,
hogy az egyes részek más-más hőmérsékletre melegedjenek fel fárasztásos vizsgálat alatt.
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II.28. ábra – Az új 4x8 érzékelő kártya feketére festés előtt

A tesztkamra belsejében kialakuló hőmérsékleti viszonyokról azonban a hagyományos
mérőeszközök segítségével semmilyen képet sem kapunk. Egyedül az átlagos
hőmérsékletváltozást tudjuk követni egy, a kamra belső terében elhelyezett termisztor
segítségével. De hogy a fűtőszálaktól 1cm távolságban kialakuló hőmérséklet-eloszlás milyen
jellegű, arról csak valamilyen olyan eszközzel kaphatnánk képet, ami befér a tesztkamrába és
érintésmentesen képes a hőmérséklet-eloszlás érzékelésére. A kamra nyílása 10cm × 2cm
nagyságú. Így adódott az ötlet, hogy az előzőekben bemutatott hőmérséklet-eloszlás érzékelő
kártyát használjuk fel a tesztkamra hőmérséklet-eloszlásának mérésére, hiszen más eszköz
(pl.:infrakamera) egyszerűen nem fér be és nem lát be a nyíláson.
Az előzőekben bemutatott érzékelő kártya felbontása azonban nem volt elegendő és a
chipek kártyára való beültetéséhez használt ragasztóról sem volt semmi pontos információ
(pl.: milyen hőfokon enged el a kötés). Így egy új érzékelő kártya megalkotása mellett
döntöttem.
Az új érzékelő kártyán a termikus teszt chipeket egyszerű felületszerelt (SMD)
diódákkal helyettesítettem. Az SMD diódák közül is a legkisebb geometriai méretűt
(0201 jelű) választottam, ami 0,25mm × 0,50mm nagyságot jelent. A mérések során most már
nem egy digitális frekvenciában változó jel jelenti a hőmérsékletváltozást, hanem a dióda
nyitófeszültségének a változása, ami kalibráció után a szokásos -2mV/°C –ra adódott. A
felbontás növelése érdekében a pixel méretét 5mm × 5mm nagyságúra változtattam és 8×4
mátrix elrendezésben alakítottam ki az új érzékelő kártya felületét. Ezzel egyidejűleg a teljes
érzékelő kártya felülete csökkent, ami várhatóan az időállandó csökkenését fogja
eredményezni. Az érzékelő kártyát 1,55mm vastagságú FR4 lemezen, 35µm vastagságú
rézvezetékezés használatával alakítottam ki. A felső rézvezetékezést teljesen ónbevonat
borítja. Az egyes pixelek között a vezetékezés céljából 1,25mm távolságot tartottam. A
vezetékek szélességének – a technológiai minimumot – 175µm-t választottam.
A tervezés során igyekeztem a dióda PN átmenete és a későbbiekben feketére festett
pixel között a hőellenállást a lehetőségekhez képest minél inkább csökkenteni. Ennek
érdekében egy SMD diódát szétszerelve és megvizsgálva megállapítottam, hogy a tok
belsejében melyik kivezetésre is van beültetve a félvezető szubsztrátja (katód volt jelen
esetben). Így biztosítva a lehető legnagyobb hőátadási felületet és egyben a legkisebb
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II.29. ábra – A B2 pixel termikus tranziense

hőellenállású utat, a diódákat a katód oldalával rögzítettem rá a pixelek sarkaira. Az összes
pixelt, így az összes katódot egy közös, ekvipotenciális pontra kell kötni. Ennek érdekében a
pixeleket egy 175µm szélességű vezetékkel közöttem össze. Az egész érzékelő kártyát az
előzőekhez hasonlóan feketére festettem be.
Az egyes pixeleken elhelyezett diódák egyesével választhatók ki egy analóg
multiplexer segítségével (ezzel választjuk ki az áramutat) és a nyitófeszültséget mérjük, majd
egy AD623 10 bites A/D konverterrel alakítjuk át digitális értékké. Ezt az értéket egy
mikrokontrolleres kiolvasó és adattovábbító áramkör segítségével juttatjuk el a számítógéphez
RS232 soros kommunikációs porton keresztül, akárcsak az előző érzékelő kártyánál történt.
Kalibráció során szokásos módon egy matt feketére festett, tiszta rézlapot helyeztem
szembe az érzékelő kártyával, amit egy termosztát segítségével tudtam felmelegíteni. A
mérési eredményből (II.29. ábra) is látható, hogy a termikus időállandója a rendszernek
jelentősen csökkent (kb. 100 mp alatt közelíti meg az állandósult állapot hőmérsékletének
95%-t). Természetesen ez az időállandó sem elegendő gyors hőmérsékleti változások kvázi
valósidejű követéséhez, de számítógépházak, rack szekrények belsejében kialakuló
hőmérséklet-eloszlás monitorozására, a kialakuló forró pontok helyének meghatározására
kiválóan alkalmas.
A mérések során a feketére festett érzékelő kártyát a magas hőmérsékletű
tesztkamrába helyeztem. A tesztkamra ajtaját úgy alakítottam át, hogy az egyben az érzékelő
kártyának a kamrában való tartásáról (1cm –re a fűtőszállaktól) és az elektromos kapcsolat
biztosításáról is gondoskodjon. Az érzékelő kártya behelyezésével a(z) A, B sor pixelei
kerültek közvetlen a fűtőszálak alá és a C, D sor pixelei kerültek az ajtóhoz legközelebb. A
mérések során feltételeztem, hogy a hőmérséklet eloszlás jellege nem függ a kamra működési
hőmérsékletétől, így a kamra hőmérsékletét 100°C -ra állítottam be. Az érzékelő kártya által
érzékelt hőmérséklet-eloszlás a bekapcsolást követő 2. percben a II.30 ábrán látható. A
kialakult hőmérséklet-eloszlás láthatóan homogén a fűtőszálak alatt (A, B sorok) és enyhe
inhomogenitás (2°C fok különbség) csak az ajtó közvetlen környeztében tapasztalható.
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II.30. ábra – A kialakuló hőmérséklet-eloszlás a kamra bekapcsolását követően 120 mp múlva
(A számok a hőmérsékletkülönbséget mutatják az átlagos 81,5°C hőmérsékelthez viszonyítva)

A II.31. ábrán látható a hőmérséklet-eloszlás 600 mp múlva. Az ábráról egyértelműen
megállapítható, hogy az ajtó környezetében majd 8°C fokos különbség tapasztalható. A
legfontosabb azonban az, hogy a fűtőszálak alatt (A,B) továbbra is majdnem teljesen
homogén a hőmérséklet-eloszlás (2…3°C fok különbség), inhomogenitás csak az ajtó
közvetlen közelében tapasztalható. Ezt az inhomogenitást az ajtó rossz hőszigetelése
okozhatja. Megállapítható, hogy a hőkamra ajtajától 2cm-re – a nem megfelelő ajtószigetelés
ellenére is – homogén hőmérséklet-eloszlás áll elő, így mérésekkel sikerült igazolnom, hogy a
hőkamra teljesíti a szabványban előírt feltételeket és valóban alkalmas elektronikai eszközök
fárasztásos vizsgálatára.
A mérési eredmények ellenőrzése céljából FloTherm 7.2 szimulációs programmal
szimulációkat is végeztem. Először megalkottam a hőkamra modelljét és külön figyelmet
fordítottam arra, hogy a szimulációk során a hősugárzással is számoljon a program. A DC
szimulációs eredmény (II.32. ábra) igazolta várakozásaimat. A kialakuló hőmérséklet-eloszlás
a fűtőszálak alatt, az hőkamra ajtajától kb. 2cm-re már homogén, inhomogenitás csak az ajtó
közelében tapasztalható. A mérési és szimulációs eredmények számbeli eltérését az okozza,
hogy nem tudtam pontosan definiálni az egyes fűtőszálak pontos teljesítményét. Azonban a
hőkamrás vizsgálatoknál fokozottan igaz, hogy a hőmérséklet-eloszlás kvalitatív jellege a
legfontosabb.

II.31 ábra – A kialakuló hőmérséklet-eloszlás a kamra bekapcsolását követően 600 mp múlva
(A számok a hőmérsékletkülönbséget mutatják az átlagos 100°C hőmérséklethez viszonyítva)
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II.32. ábra – Az hőkamra DC szimulációs eredménye (A fekete vonalak a fűtőszálakat jelképezik)

A hőkamrás mérések bebizonyították az érzékelő kártya alkalmasságát, hiszen a
szimulált és mért hőeloszlás kép jellege megegyezik. Így egyrészt igazolódott, hogy az
újonnan kifejlesztett érzékelő kártya alkalmas a magas hőmérsékletű tesztkamrák belsejében
kialakuló hőeloszlás feltérképezésére, másrészt mérésekkel és szimulációkkal is sikerült
bebizonyítani, hogy a hőkamra ajtajától 2cm-re már homogén hőeloszlás alakul ki, így a
tesztkamra alkalmas különböző mikroszerkezetek és mikroáramkörök fárasztásos
vizsgálatára.

7.

Az elért eredmények gyakorlati hasznosítási lehetősége, jövőbeli tervek

Az előzőekben bemutatott új elvű karakterizációs módszer – a mérési és szimulációs
eredmények alapján – alkalmasnak bizonyul számítógép házakban található áramköri kártyák
hőmérséklet-eloszlásának, így a hot-spot helyek érintésmentes meghatározására a hősugárzás
érzékelése alapján. Segítségével lehetővé válik különböző mikroelektronikai eszközök
fárasztásos vizsgálatára alkalmazott magas-hőmérsékletű tesztkamrákban kialakuló
hőmérséklet-eloszlás felvétele, ahol a homogenitás kiemelkedően fontos szempont.
A közeljövőben szeretnék egy rack szekrénybe illeszthető (50cm×50cm) új érzékelő
kártyát tervezni, aminek segítségével hálózati kapcsolók (switch) és útvonalválasztó (router)
berendezések működés közbeni hőmérséklet-eloszlásának felvételére nyílna lehetőség. Ez a
megoldás különösen fontos lehet nagy rendelkezésre állású hálózati kapcsoló- és telefonközpontokban, ahol az esetleges hiba helyének mihamarabbi megállapítása kiemelt
fontossággal bír. A tapasztalatok alapján a meghibásodások döntő százalékát termikus
problémák, általában valamelyik integrált áramkör túlmelegedése és tönkremenetele okozza.
Ennek az új elvű karakterizációs eljárásnak az alkalmazásával ezeknek a túlmelegedő integrált
áramköröknek, azaz a lehetséges hibaforrásoknak a helyét lehetne üzem közben
megállapítani.
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III.

Integrált áramkörök die-attach minőségének és tokozásának a
vizsgálata hőtágulás-érzékelésen alapuló módszerrel

1.

Bevezetés

Az utóbbi években a különböző integrált áramkörök és mikro-elektromechanikus
rendszerek (MEMS) megbízhatósága egyre fontosabb kérdéssé vált. Félvezető eszközök
egyre növekvő fogyasztása következtében a disszipált hő elvezetése magáról a félvezető
felületéről, és így magának a hőátadás jóságának a minősége a félvezető és a környezete
között központi kérdéssé vált. A félvezető eszközök belső hőátadása szinte kizárólag
hővezetéssel történik. Így fontos, hogy a hőt minél gyorsabban, a lehető legkisebb
hőellenállású úton sikerüljön elvezetni, mert ellenkező esetben a megnövekedett hőmérséklet
a félvezető eszköz túlmelegedéséhez, esetleges meghibásodásához vagy legrosszabb esetben
leégéséhez vezethet. Ezért is nagyon fontos a tervezés során és a már meglévő, legyártott
eszközökben is a hővezetési utak pontos feltérképezése, vizsgálata.
Félvezető eszközök kiszerelése során, még a tokozás előtt az eszközt általában
kovarból készült tartólemezre (leadframe) rögzítik fel (ez a művelet a die-attach) (III.1. ábra).
A félvezető eszközökben a fő hővezetési út a szubsztrát, azaz maga a hordozó felé történik.
Modern kivezetési és tokozási technológiáknál (pl.: flip-chip, BGA tokozás) a fő hővezetési
út kiegészül egy parallel ággal: hővezetés a félvezető felületétől a forraszgolyókon (bump) át
a környezet felé. Ezeknél a modern tokozási és szerelési technológiáknál a tokozott integrált
áramkörök, úgymond fejjel lefelé kerülnek a foglalatba és a félvezető aktív felülete van a
foglalat felé. A félvezető szubsztrátja felfelé néz, annak érdekében, hogy ide lehessen
illeszteni különböző passzív és aktív hűtőeszközöket. Látható azonban, hogy a hővezetés
minősége nemcsak a tokozás és a hűtőszerkezet közötti hőátadástól, hanem a félvezető
felülete és a kivezető keret vagy a vékony fémhordozó közötti hőellenállástól is jelentősen
függ. [III.1] A disszipált hőt a lehető legkisebb hőellenállású úton kell elvezetni, azaz nagyon
fontos ennek a felrögzítésnek, felforrasztásnak a minősége. Ha forrasztás során légbuborék
kerül a félvezető és a tartólemez közé (III.2. ábra), vagy a két felület között ún. rétegelválás
következik be, akkor a hőellenállás oly mértékben megnőhet, hogy akár az eszköz
meghibásodásához is vezethet.

III.1. ábra – Félvezető eszköz elhelyezkedése egy DIL tokban
(http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/9903/ Frear-9903.html)
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III.2. ábra – (a) légbuborékok a felrögzítésben (b) multichip tokozott struktúra
(http://www.rxsolutions.fr)

Különösen kellemetlen ez a probléma az ún. 3D multichip tokozás vagy stacked-die
struktúra esetén [III.2]. Ilyenkor egy-egy integrált áramköri tokban több félvezető lapkát
helyeznek el. Ennek egyik módja „vertikális” multichip tokozás, amikor is a lapkákat
egymásra ragasztják, a kivezetések kényelmes bekötése céljából lépcsősen csökkenő
lapkaméretet alkalmazva (piramis szerkezet) (III.2. ábra). Ebben az esetben a félvezető lapkák
közötti hőátadás minősége központi kérdéssé válik.
Az integrált áramkörök előállítási költségének nagy részét a tokozás művelete teszi ki.
Szükségszerű lenne, hogy a felrögzítés minőségét a gyártás minél korábbi fázisában lehessen
megvizsgálni, így az esetleges hibásan felrögzített félvezető lapkákat nem kéne betokozni. Ez
nem csak gazdasági, hanem az eszköz megbízhatóságának szempontjából is előnyös lenne.
Azonban jelentős probléma, hogy a gyártás ilyen korai fázisában a félvezető eszköz bármilyen
gerjesztésére csak érintésmentes módszer kínálkozik, hiszen az áramkör ki– és bemenetei még
nincsenek kivezetve.
Az érintésmentes gerjesztés előnye, hogy az integrált áramkör felrögzítésének
minősége a vizsgálandó chip elektromos bekötése előtt lehetséges. A vizsgálatok során a
vizsgált struktúrát érintésmentesen melegítve (például infralámpával megvilágítva azt) az
egész szerkezet nanométeres tartományba eső hőtágulása mérhetővé válhat érintéses vagy
érintésmentes módszerrel [III.3]. Különböző felrögzítésű minták konstans ideig történő
érintésmentes gerjesztésének hatására a hőtágulások között különbségek lesznek.

Ebben a fejezetben a kutatómunkám során kidolgozott, integrált áramkörök
rögzítési minőségének meghatározására szolgáló, újszerű hőtágulás-érzékelésen alapuló
eljárását ismertetem.
Munkám során először kísérleti méréseket végeztem egy – eredetileg rétegvastagság
meghatározására szolgáló – tapintó tűs mérőrendszer és egy interferometriás elmozdulás
mérőrendszer segítségével. A kísérleti összeállítás segítségével áramköri tokok illetve
félvezető eszközök felületén kialakuló hőeloszlását vizsgáltam. Tapintó tűs mérés
segítségével igazoltam, hogy a különböző felrögzítési minőségű minták esetén különböző
nagyságú hőtágulás mérhető. Részletesen ismertetem az interferometriás elmozdulás
mérőrendszert tartalmazó mérési elrendezés megtervezésének és összeállításának a lépéseit. A
kísérleti eredményekre támaszkodva tárgyalom a megvalósíthatóság lehetőségét és korlátait.
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2. Az interferometria
A fény transzverzális elektromágneses hullám. Az E elektromos és H mágneses
térerősség a fény terjedési vonala mentén térben és időben egyaránt periodikusan változik, a
haladási irányra merőleges síkban harmonikus rezgést végeznek.

III.3. ábra – Az elektromágneses hullám
(http://www.molecularexpressions.com)

A fénysugár a fényforrásból egy keskeny térszögbe kiinduló fénynyaláb határesete,
amikor ez a térszög végtelenül kicsi. A tárgyakat azért látjuk, mert vagy fénysugarakat
bocsátanak ki (fényforrások), vagy fényforrások világítják meg őket, és ez a fény a tárgyról
visszaverődve a szemünkbe jut. A fénysugár terjedésével a geometriai optika foglalkozik.
A fény hullámtermészetével és minden olyan jelenséggel, amikor a fény útjába tett
akadály méretei a fény hullámhosszával összemérhetőek a hullámoptika foglalkozik. A fény
hullámtermészetével magyarázható a fény interferencia jelensége is. A fényt egy periodikus
hullámnak fogjuk fel, és a hullámoptika jelenségeinek a magyarázatánál felhasználjuk az
általános hullámtan összefüggéseit, törvényszerűségeit.
Ha a fénynyalábban a hullámok rezgési síkja tetszőleges lehet, akkor a fény apoláros.
Ha a nyaláb összes hullámának a rezgése egy síkra korlátozódik, akkor a fény poláros. Ha
ennek a síknak helyzete időben állandó, akkor lineáris polarizációról, ha körbe forog, akkor
elliptikus polarizációról beszélünk. Az elliptikus polarizáció egy kivételes esete, amikor az
elektromos térerősség amplitúdója állandó marad a körbefordulás során. Ebben az esetben
beszélünk cirkuláris polarizációról.
A fényhullám egy homogén, izotróp állandó közegben z irányban haladó
monokromatikus síkhullám egyenletével írható le:
z


Ψ = A ⋅ sin ωt − ω + α  ,
v



(3.1)

Ahol Ψ a fény hullámfüggvénye, A a fényhullám E térerősség vektorának az
amplitúdója, ω a körfrekvencia, t az idő, z a helykoordináta, α a kezdőfázis és v a hullám
terjedési sebessége adott homogén, izotróp közegben.
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A fény interferenciája
ν
, ahol ν a fényhullám frekvenciája, λ a
λ
c
fény hullámhossza. A fény közegbeli sebessége v = , ahol n a közeg vákuumra vonatkozó
n
törésmutatója. A fény hullámegyenlete a következőképp alakul [III.4]:

Vákuumban a fény terjedési sebessége c =



n⋅z
n⋅z



Ψ = A ⋅ sin 2π ⋅ νt − 2π ⋅ ν
+ α  = A ⋅ sin 2π ⋅  νt −
 + α .
c
λ 






(3.2)

Az n·z szorzatot optikai úthossznak nevezzük.
Az interferencia jelenség csak akkor következik be, ha két különböző forrású,
koherens hullám találkozik, azaz olyan hullámok, amelyek fáziskülönbsége időtől független
állandó. Tekintsünk két fényforrást, amelyből kiinduló ν frekvenciájú hullámok, egy pontban
találkoznak, miután n1, n2 törésmutatójú közegben, z1 illetve z2 utat tettek meg. Ha ezeket a
hullámokat síkhullámnak tekintjük akkor a szuperpozíció elve alapján felírható [III.5]:




n ⋅z 
n ⋅z 


Ψ = Ψ1 + Ψ2 = A 1 ⋅ sin 2π ⋅  νt − 1 1  + α 1  + A 2 ⋅ sin 2π ⋅  νt − 2 2  + α 2  .
λ 
λ 







(3.3)

Ezt trigonometrikus átalakításaival, az alábbi alakra hozzuk:
 

n ⋅z 
n ⋅z 

Ψ1 = A 1 ⋅ sin 2π ⋅ νt − 2π ⋅ 1 1  ⋅ cos(α 1 ) + cos 2π ⋅ νt − 2π ⋅ 1 1  ⋅ sin (α1 )
λ 
λ 

 


n ⋅z 
n ⋅ z 


Ψ1 = A 1 ⋅ cos(α 1 ) ⋅ sin (2π ⋅ νt ) ⋅ cos 2π ⋅ 1 1  − cos(2π ⋅ νt ) ⋅ sin 2π ⋅ 1 1  +
λ 
λ 




(3.4)


n ⋅z 
n ⋅ z 


+ A 1 ⋅ sin (α1 ) ⋅ cos(2π ⋅ νt ) ⋅ cos 2π ⋅ 1 1  + sin (2π ⋅ νt ) ⋅ sin  2π ⋅ 1 1 
λ 
λ 



n ⋅z
n ⋅z




Ψ1 = sin (2π ⋅ νt ) ⋅ A1 ⋅ cos 2π ⋅ 1 1 − α1  + cos(2π ⋅ νt ) ⋅ A 1 ⋅ sin  2π ⋅ 1 1 − α1 
λ
λ





Hasonlóan Ψ2 trigonometrikus átalakításaival az alábbi alakra jutunk:
n ⋅z
n ⋅z




Ψ2 = sin (2π ⋅ νt ) ⋅ A 2 ⋅ cos 2π ⋅ 2 2 − α 2  + cos(2π ⋅ νt ) ⋅ A 2 ⋅ sin 2π ⋅ 2 2 − α 2 
λ
λ





(3.5)

Ψ1 és Ψ2 hullámfüggvényt összegezve és felhasználva, hogy
α 1* = 2π ⋅

n 1 ⋅ z1
− α1
λ

(3.6)

n2 ⋅ z2
− α2
λ
,

(3.7)

és
α *2 = 2π ⋅

felírható Ψ eredő hullámfüggvény:
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[

( )]

( )

[

( )

( )]

Ψ = sin (2π ⋅ νt ) ⋅ A 1 cos α 1* + A 2 cos α *2 + cos(2π ⋅ νt ) ⋅ A 1 sin α 1* + A 2 sin α *2 .
Továbbiakban legyen

( )
sin (α ) + A

( )
sin (α ) = A sin (α ) ,

A 1 cos α 1* + A 2 cos α *2 = A cos(α ) és
A1

*
1

(3.8)

*
2

2

(3.9)

így az előző egyenlet tovább egyszerűsödik [III.5]:

Ψ = A ⋅ [sin (2π ⋅ νt ) ⋅ cos(α ) + cos(2π ⋅ νt ) ⋅ sin (α )] = A ⋅ sin (2π ⋅ νt + α ) .

(3.10)

Vegyük az egyenletek négyzetösszegét:

[

( )]

( )

A 2 cos 2 (α ) + A 2 sin 2 (α ) = A 2 = A 1 cos α 1* + A 2 cos α *2

[

( )]

( )

+ A 1 sin α 1* + A 2 sin α *2

( )
(α ) + A

2

+

( )
( )
(α ) + 2 ⋅ A sin (α )⋅ A

( )
sin (α )

A 2 = A1 cos 2 α1* + A 2 cos 2 α *2 + 2 ⋅ A1 cos α1* ⋅ A 2 cos α *2 +
2

+ A1 sin 2
2

*
1

2

2
2

(3.11)

2

sin 2

*
2

*
1

1

2

*
2

,

(3.12)

majd egyszerűsítések után az alábbi eredményre jutunk:

(

A 2 = A 1 + A 2 + 2 ⋅ A 1 ⋅ A 2 ⋅ cos α 1* − α *2
2

2

)

(3.13)

Mivel az amplitúdók négyzete az intenzitásokkal arányos felírható a következő
összefüggés [III.5]:
 n z − n 2z2

− (α 1 − α 2 ) .
I = I1 + I 2 + 2 ⋅ I1 ⋅ I 2 ⋅ cos 2π 1 1
λ



(3.14)

Az interferencia szempontjából számunkra az utolsó tag a fontos. Ha a két fényforrás
koherens akkor α1 − α 2 = 0 . Tehát két koherens fényforrás intenzitása a két sugárnyaláb által
megtett optikai úthossz különbségétől – másképp fogalmazva a két nyaláb közötti
fáziskülönbségtől – függ. Az optikai úthossz különbség az alábbi képlettel számítható:

∆ = n 1z1 − n 2 z 2

(3.15)

Két fénysugár interferenciája fénymaximumot illetve fényminimumot eredményez.

Vékony lemezek
Vékony lemezek alap építőanyagai a kristályok. A kristályos anyagokra jellemző,
hogy anizotrop (irányfüggő) fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Egyik legjellegzetesebb
anizotróp sajátosságuk a fénnyel szembeni viselkedésük. Köbös (optikailag izotróp)
kristályokban, illetve anizotróp kristályokban az optikai tengely(ek) mentén a fény a
kristályba lépve változatlan rezgésirányokkal halad és a fénytörés ismert törvényét követi.
Azonban anizotróp kristályokban az optikai tengellyel nem párhuzamos irányok mentén a
fény két, lineárisan polarizált sugárra bomlik. A két fénysugár eltérő sebességgel halad a
kristályban és rezgésirányaik egymásra merőlegesek [III.5][III.6].
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III.4. ábra – Fény áthaladása félhullámú vékony lemezen
(http://www.absoluteastronomy.com)

A félhullámú (λ/2-es) és a negyedhullámú (λ/4-es) lemezek az optikai rendszerek
nagyon fontos, gyakran előforduló építőegységei. A félhullámú lemez nem azt jelenti, hogy a
lemez vastagsága a hullámhossz fele, hanem azt, hogy az anizotrop kristályt jellemző két
polarizációs irány között fél hullámhossznyi eltolást hoz létre. Bocsássunk lineárisan poláros
fényt egy ilyen lemezre úgy, hogy a beeső fény polarizációsíkja a lemez optikai tengelyével
45 fokos szöget zárjon be. Ekkor a fény elektromos térerősség vektora a kristály két
polarizációs irányának megfelelően felbomlik két azonos amplitúdójú, de egymásra
merőleges komponensre.
Mivel a kétféle polarizációs irányban a fény különböző sebességgel halad, a két
komponens között a megtett távolsággal arányos fáziseltolódás jön létre. A félhullámú lemezt
olyan vastagságúra készítik, hogy a kilépéskor a két komponens fáziskülönbsége pont 180
fok, azaz a hullámhossz fele legyen. Könnyen belátható, hogy ezáltal a kilépő fény
polarizációsíkja 90 fokkal elfordul. A félhullámú lemezen áthaladó lineárisan poláros fény
sematikus ábrája látható a III.4. ábrán.
A negyedhullámú lemez csak annyiban tér el az előzőtől, hogy most az eltolódás 90
fok, azaz negyed hullámhossznyi lesz. A hatására azonban a kilépő fény cirkulárisan
polarizált lesz. A negyedhullámú lemez fontos alkalmazást nyer az optikai izolátorban.
Működése a következő: állítsunk a fénysugár útjába egy polarizátort, majd egy
negyedhullámú lemezt, optikai tengelyét megfelelő szögben beállítva! A fény áthaladva a
negyedhullámú lemezen cirkulárisan polárosként halad tovább. Ha most valamely felületről
részben vagy teljesen visszaverődik, ismét áthalad a negyedhullámú lemezen, a
fáziskülönbség tovább nő. A végeredmény az, hogy az eredeti irányra merőleges lineáris
polarizáltsággal éri el a polarizátort. Ezen azonban már nem tud átjutni.
Az optikai izolátorral például a lézereket tudjuk megvédeni a káros
visszacsatolásoktól, melyek instabillá tennék a működését. Ezt a működést használjuk ki a
későbbiekben bemutatott interferometriás mérőrendszerünkben is.
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Michelson féle interferometer
A Michelson féle interferométer két tükörből, valamint egy félig áteresztő tükörből,
ún. nyalábosztóból áll, melyet a tükrök közé állítanak úgy, hogy a rá a koherens fényforrásból
kibocsátott fénynyaláb egyik felét a mögötte elhelyezett tükörre engedje, másik felét
visszaverje a másik oldalon elhelyezett tükörre (III.5. ábra). Újabb Michelson típusú
interferométerekben félig áteresztő tükör helyett polarizációs nyalábosztót alkalmaznak és a
koherens fényforrásból két egymásra merőleges polarizációjú fénynyaláb érkezik a
nyalábosztóhoz. [III.5]

III.5. ábra – Michelson féle interferométer

Amennyiben a két tükör és a nyalábosztó között a fény útja egyenlő, akkor a fény
terjedési ideje a két karban pontosan megegyezik, tehát a kilépő fényhullámok azonos
fázisban találkoznak, azaz az interferencia során erősítik egymást. Ha valamelyik tükör
elmozdul, akkor megváltozik az interferáló nyalábok optikai úthossza, és ebből következően a
kilépő intenzitás is megváltozik. Az interferencia mértékének ismeretében a Michelsoninterferométer igen pontos elmozdulás mérést tesz lehetővé. Az ebben a fejezetben
alkalmazott interferométer 9,875 nm elmozdulást képes érzékelni [III.7][III.8].

3. Az interferometriás mérőrendszer felépítése
Interferométer felépítése és működése
Az interferométeres mérő eszközök három fő részből épülnek fel: egy frekvencia
stabilizált lézer-forrásból, egy optikai egységből, mely maga alkotja az interferométert és a
mért adatokat feldolgozó elektronikából.
A méréseim során a Zygo Heterodyne Displacement Interferometer 801 [III.7]
rendszerét használtam, melynek vázlatos felépítését szemlélteti a III.6 ábra. Egy stabilizált
HeNe lézer forrásból (632nm hullámhossz) két egymásra ortogonálisan polarizált,
frekvenciájukban 3,65MHz frekvenciával eltolt lézernyaláb érkezik az interferométerbe. Az
interferométer az egész mérési összeállítás szíve. Az általam használt összeállításban ez nem
egy ”egyszerű” Michelson féle interferométer, hanem egy annál összetettebb nagy stabilitású,
direkt ipari célokra, nanométeres elmozdulások érzékelésére kifejlesztett interferométer (High
Stability Plane Mirror Interferometer – HSPMI).
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III.6. ábra – Zygo interferometriás rendszer működésének blokkvázlata

A rendszer stabilitásának lényege, hogy a mérés során két lézernyalábot alkalmazunk.
Az egyik lézernyaláb a mérő–, a másik a referencia nyaláb. Működés közben a két különböző
utat bejáró lézernyaláb végeredményben ugyanannyi üvegen halad át, így a környezeti
hatások, pl. a hőmérsékletváltozás hatása nem változtatja meg a mérési eredményeket. [III.8]
A lézernyalábok az interferométerben egy polarizációs nyalábosztón (Polarization
Beam Splitter) haladnak át vagy térítődnek el, attól függően, hogy milyen a lézerfény
polarizációja (III.7. ábra). A referencia lézernyaláb eltérítődik a nyalábosztón a síktükör felé.
A negyedhullámú lemezen való áthaladáskor a nyaláb polarizációja lineáris polarizációról
cirkuláris polarizációra változik. A síktükrön való tükröződés után a nyaláb újból áthalad a
negyedhullámú lemezen és így kétszeri áthaladás után az eredeti polarizációhoz képest a
nyaláb polarizációja 90º-kal elfordul. Ez azért fontos, mert így a 90º-kal elforgatott referencia
nyaláb egyenesen áthalad a polarizációs nyalábosztón, majd a fényvisszaverőn
(retroreflektor) visszaverődik, ismét áthalad a nyalábosztón, eléri újból a síktükröt, a
polarizációja 90º-kal megint elfordul, így már a nyalábosztóról eltérítődik egyenesen a
mérőkártya felé vezetve egy optikai szálon keresztül.
A mérőnyaláb az interferométerbe érve egyenesen áthalad a polarizációs nyalábosztón,
majd egy másik negyedhullámú lemezen keresztül haladva éri el a mérendő tárgy felületét,
onnan visszaverődik, újból keresztülhalad a negyedhullámú lemezen, így 90º elfordul a
polarizációja. Ezután a nyalábosztón eltérítődik, a fényvisszaverőn visszaverődve és újból a
mérendő tárgy felé térül és onnan újból visszaverődik, miközben a polarizációja újból 90º
elfordul. Ezt követően a nyaláb áthalad a nyalábosztón és kicsatolódik a mérőkártya felé.

III.7. ábra – Heterodyn interferométer működése és fényképe
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A mérendő tárgy fél hullámhossznyi elmozdulása a mérő lézersugár 360°-os
fázisváltozását okozza az eredetei referencia lézernyaláb fázisához képest. A feldolgozó
elektronika érzékeli és tárolja az egyes fázisváltozásokat, majd ezen adatok alapján
szolgáltatja a relatív elmozdulás értékeket. Az interferométer belső felépítését ábrázoló
vázlatrajz és fotója látható a III.7. ábrán.
Az interferométer feldolgozó elektronikája a referencia és a mérő lézernyaláb
interferenciájának köszönhetően kialakuló fényintenzitás változását képes érzékelni egy
fotodetektor segítségével. A fotodetektor árama a beeső fény intenzitásának nagyságától függ.
A feldolgozó elektronika nemcsak a fényintenzitás minimumok és maximumokat képes
érzékelni, hanem a köztük lévő fényintenzitás változást is. A fényintenzitás maximum és
minimum közötti tartományt adott f (14,6MHz) frekvenciával mintavételezi és a mintavett
értéket 4 biten kvantálja. Így az interferométer képes 9,875 nm (λ/64) elmozdulás mérésére is.
Ez a felbontás már ténylegesen lehetővé teszi különböző mikrorendszerek elmozduló
elemeinek relatív elmozdulás mérését. [III.7]
A fényintenzitás változásának a gyorsasága a mérendő tárgy elmozdulásának
sebességétől függ. A jelfeldolgozó elektronika nem működik bármekkora nagy elmozdulások
esetén (maximum 500mm/sec sebességig működőképes). Nagy sebességű elmozdulások
esetén tehát kompromisszumot kell kötni az interferométer felbontása és az érzékelhető
elmozdulás között. Maximális elmozdulási sebességre való tervezésénél minimális kvantálási
szintet kell beállítani, ami jelen esetben csak a fényintenzitás minimum és maximum helyek
érzékelését jelenti. [III.7] A vizsgálataim során mikroelektronikai eszközök hőtágulásának
mérésével foglalkozom, ahol maximum 1mm/sec gyorsaságú elmozdulással számolhatok, így
az interferométert a maximális felbontáson tudtam használni.

Rezgésmentesítés
Az interferométer üzembeállításakor nagy figyelemmel kellett lenni arra, hogy a
mérőrendszer ne vegye fel a környezet rezgéseit, mivel mérés közben a céltárgy néhány
100 nanométeres hirtelen elmozdulása meghiúsíthatja a mérést. A kalibráló mérések során azt
tapasztaltam, hogy rezgésmentes asztal nélkül a méréseimet a Petőfi-hídon áthaladó villamos
is megzavarja. Az épület rezgései átveszik a hídon áthaladó villamos rezgéseit és a
tapasztalatok szerint a V2. épület 3. emeleti optikai laboratóriumában kb. 1µm…2µm
amplitúdójú hirtelen elmozdulást eredményez. Sajnos ekkora amplitúdójú elmozdulás
meghiúsítja a méréseimet. Mindenképpen szükség volt a mérőrendszer rezgésmentes asztallal
való bővítésére. A méréseket a rezgésmentes asztal beszerzése előtt csak éjjel lehetett
elvégezni, amikor sem az épületben, sem az épület mellett lévő utakon nem volt forgalom. Az
épület rezgései által okozott zavaró hatások kiküszöbölése érdekében a Kinetic Systems 9100
Series VIBRAPLANE (III.8. ábra) rezgésmentes munkaállomást választottuk. Ez a
rezgésmentes munkaállomás direkt alacsonyfrekvenciás rezgések (az épület rezgései,
forgalomból eredő rezgések) teljes kiszűrésére, izolációjára alkalmas, tipikusan nagy
precizitást igénylő feladatokra – atomerő mikroszkópia, interferometria – tervezték.
A munkaállomás két fő összetevőből áll, melyek egyenként segítenek a különböző
frekvenciájú rezgések kiszűrésében. A munkaállomáshoz egy 2200 Series Benchmate
Honeycomb Tabletops elnevezésű asztallapot kaptunk, amely passzív módon csillapítja a
külvilág rezgéseit. Az asztallap méhsejt szerűen kialakított szerkezetű, epoxy-val van kiöntve.
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Az asztallap felülete 762mm × 914mm méretű, vastagsága 101mm, csepp– és folyadékálló,
mátrixszerűen M6 lyukakkal ellátva, ami megkönnyíti az eszközök – például optikai padok –
stabil rögzítését.
Az asztal aktív felfüggesztéssel van ellátva (active-air suspension). Ez azt jelenti, hogy
a lábakban légrugók vannak, és a rendszer automatikusan szabályozza a felfüggesztés
keménységét, és az asztal dőlésszögét igyekszik kiegyenlíteni. Az aktív felfüggesztés főleg az
alacsonyfrekvenciás, nagy amplitúdójú rezgések kiszűrésére alkalmas, így valósítva meg az
aktív rezgéscsillapítást.

III.8. ábra – Mérések során alkalmazott rezgésmentes asztal

A minták előkészítése interferometriás mérésekhez
A relatív elmozdulásnak az érzékelését, számítását egy a Zygo cég által fejlesztett ISA
buszos mérőkártya végzi, amibe optikai szálon keresztül érkezik a referencianyaláb és a
mérőnyaláb. A mérést csak akkor lehet elkezdeni, ha a jel/zaj viszonyt mérő feszültségmérő
műszer 1,1V feletti tartományban van, és a mérés egész folyamata alatt 1,1V felett marad. A
jel/zaj viszony a referencia és a mérő lézersugárnyaláb interferenciaképének maximum és
minimum intenzitásának hányadosából számítja ki és alakítja át egy ezzel arányos
feszültségértékre a Zygo mérőkártyája. Ha a mérendő tárgyról érkező lézersugár nyaláb nem
ugyanazon az úton verődik vissza a mérendő tárgyról, akkor a mérőkártyára érkező
mérőnyaláb intenzitása lecsökken, így az interferenciakép maximális intenzitása is csökken.
Ez az intenzitás csökkenés akkor is előfordulhat, hogyha a hőtágulásból származó elmozdulás
nem csak z irányú, hanem esetleg a vizsgált felület x illetve y tengely körüli elfordulását
eredményezi. Így a lézersugár nem merőlegesen verődik vissza a mérendő minta felületéről.
A méréshez elengedhetetlenül szükséges, hogy a mérendő objektum valóban
visszaverje a lézersugarat. Ezért fontos, hogy fényes–, tükörbevonata legyen a céltárgynak.
Tokozatlan félvezető eszközök esetén a legcélravezetőbb az integrált áramkör felületén
kialakított tappancs felületek megcélzása a lézersugárral. Ezek általában 90µm x 90µm
nagyságúak.
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Számos esetben, tipikusan MEMS rendszerek mérésekor ugyancsak szükségessé
válhat, néhány 100µm2 felszínű terület elmozdulásának mérésére. A lézerforrásból kijövő
sugárnyaláb átmérője 4mm, ezt mindenképpen le kell fókuszálni egy mikroszkóp objektív
segítségével.
Tokozott integrált áramkörök nagyfelbontású dilatációs térképének az elkészítéséhez
mindenképp szükséges, hogy az integrált áramkör tokjának a teljes felületét visszatükrözővé
tegyük (hiszen a visszavert lézersugárnyaláb nélkül az interferométer működésképtelen). Ha
ez sikerül, akkor egymástól pár 100µm távolságban lévő pontokban, mint egy négyzetháló
csomópontjaiban felvesszük az egyes pontokhoz tartozó, egységugrás gerjesztésre kapott
dilatációs tranzienst. Ezzel a módszerrel akár az egyes időpillanatokhoz tartozó kétdimenziós
hőtágulási térképet kaphatunk eredményül, így például a tokban lévő félvezető chip helyzete
pontosan behatárolhatóvá válhat. Ennek elérése érdekében tehát először is tükröződő felületet
kell kialakítani.
Ezen elgondolás alapján egy BD245C NPN bipoláris tranzisztor (III.9.a. ábra)
tokozásának visszatükrözővé tételével kísérleteztem. A III.9. ábrán a tranzisztor tok látható
eredeti állapotban (a) ezüst rápárologtatás után (b) illetve csiszolás és ezüst rápárologtatás
után (c).

III.9. ábra – A BD245C tranzisztortok felületének előkészítése

A tranzisztortok kemény műanyagból készült, fröccssajtolással. Sajnos a felszíne eleve
nem egyenletes, a közepe felé mélyül. Még ha tükröződő felülettel lenne eleve bevonva,
akkor sem tudnánk elkészíteni a dilatációs térképet, hiszen minden egyes pontban a tárgy
dőlésszögét újra és újra be kellene állítani. Ráadásul a felület egyenetlensége miatt a beeső
lézersugár olyan mértékben szóródik, hogy a visszavert lézersugár kvázi érzékelhetetlen.
A következő lépésben a céltárgy felületét először síkká csiszoltam. Ehhez a
művelethez egyre finomabb csiszolópapírt, majd legvégül csiszolóport használtam. A felületet
legvégül vákuum-párologtatott ezüsttel vontam be (III.9.c. ábra). A vákuumpárologtatás után
az ezüsttel bevont csiszolt és csiszolatlan tranzisztorokat vizsgáltam, hogy milyen mértékben
verik vissza a lézersugárnyalábot. Sajnos mindkét esetben a ráeső lézersugarat oly mértékben
szórta szét a felületről – még a csiszolt felületű is –, hogy az interferométerbe kvázi semmi
nem jutott vissza.
Az integrált áramköri tokok dilatációs vizsgálatára a legcélszerűbb, ha apró tükröket
ragasztunk a tokfelület különböző pontjaira. Így ugyan a laterális felbontásunk kisebb lesz, de
biztosan visszaverődik a lézernyaláb.
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Az XY irányú mozgatás megoldása
Ahhoz, hogy hőtágulás-térképet lehessen készíteni, illetve integrált áramkörök
felszínén a tappancs felületetek között váltani tudjunk, szükségessé vált, az interferometriás
méréshez használt mikroszkóp XY irányban, könnyen és pontosan elmozdítható asztallal való
bővítésére. Az XY asztal elmozdíthatóságának elég finomnak kellett lennie ahhoz, hogy akár
pár tized milliméterenként is lehessen a mérendő tárgy helyzetét módosítani.

III.10. ábra – XY asztallal kiegészített mérőrendszer

További probléma merült fel a mérendő eszköz helyzetének (dőlésszögének) a pontos
beállításában, ugyanis nagyon fontos, hogy a vizsgálandó céltárgyra, felületére az
interferometer lézersugár nyalábja merőlegesen (90° ± 1°) essen be, és ugyanazon az úton
verődjön vissza. Pár fokos eltérés a dilatációs tranziens felvételét teljes mértékben
lehetetlenné teszi. Ezért egy olyan eszközt kellett tervezni és legyártatni, amelyik egymásba
integrálja ezt a két funkciót és könnyen hozzáférhetően, a lézersugarat nem kitakarva lehet
állítani mind a dőlésszögét a céltárgynak, mind az XY irányú laterális helyzetét. Az III.10. és
III.11. ábrákon az elkészült XY asztal fényképe és a kiegészült mérőrendszer vázlata látható.

III.11. ábra – Az XY asztal fényképe
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4. Kísérleti mérések
Tranzisztor tok dilatációja
A BD245C jelű tranzisztoron folytatott mérések során a T3Ster termikus tranziens
teszter készüléket használtam a tranzisztor gerjesztésére és a tranzisztor
hőmérsékletváltozásának a mérésére egyaránt. Ennek a módszernek a legfőbb előnye az volt,
hogy a tok tágulási tranziensének felvétele mellett, a tranzisztor hőmérsékletváltozásának
tranziensét is egyszerre tudtam mérni. Így meghatározhatóvá válik a tok tágulásának
hőmérséklet függése is a tokfelületének különböző pontjain. A mérések során ugyan
rögzítettem a termikus tranzienst, de igazából ennek csak a hőmérsékletváltozás megállapítása
miatt volt szükséges. A tranzisztor tokjának különböző pontjain megmérve a hőtágulás
nagyságát, következtetni lehet a tokban lévő félvezető pontos helyére.

III.12. ábra – A mérési összeállítás

Az első mérés során a tranzisztortok felületének a közepén próbáltam dilatációs
tranzienst felvenni. A tranzisztort közvetlenül az XY asztal bakelit lemezére helyeztem. A
tranzisztoron a mérés folyamán 0,5A áram folyt, az UCB feszültség 100 másodpercig 0,1V és
10V között kapcsoltam. Így a teljesítményugrás 4,95W. A T3Ster segítségével felvett
termikus tranziens görbe az III.13. ábrán látható. A termikus tranziens felvételére csak a
hőmérsékletváltozás pontos értékének a mérése céljából volt szükség, továbbiakban a
tranziens görbével számításokat nem végeztem.

50

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése

III.13. ábra – 100mp hosszúságú gerjesztéshez tartozó termikus tranziens görbe

A interferométerrel folyamatosan több be/kikapcsolási ciklust is mértem és
rögzítettem egyetlen dilatációs tranziens görbén. Jól látható, hogy az III.14. ábrán, hogy a
100mp fűtési periódus megelőzően egy 25mp időtartamig fűtöttem a tranzisztort, majd
megvártam míg visszahűl és a 35. másodperctől 100 másodpercen át zajlott a termikus
tranziensen is látható fűtési ciklus.
A dilatációs tranziensen jól látható (III.14. ábra), hogy a jól beállított mérőrendszer
esetén, amikor a mikroszkóp objektív – amellyel lefókuszáljuk a lézersugarat – fókuszpontja
pont a mérendő felületre esik, a gerjesztés után a rendszer a kiindulási állapotát megközelítő
értékre (5% eltérésen belül) zsugorodik vissza. A pontos fókuszpont beállítás rendkívül
fontos! Az interferométer jel/zaj viszonya pár milliméteres eltérés esetén is oly mértékben
lecsökken, hogy a dilatációs tranziens felvételét elkezdeni sem lehetséges. A dilatációs
tranziensen jól látható egy-egy kiugrás kb. 75 és 80 másodpercnél. Ez bizonyítja, hogy hiába a
rezgésmentes asztal, a laboratóriumi ajtó kinyitásával a mért dilatációs tranziensbe hamis
értékek kerülhetnek.
A mérést megismételtem. 100 másodperc elteltével a termikus tranziensről leolvasható
hőmérsékletváltozás 17 fok. Az ehhez tartozó maximális elmozdulás, azaz a tok dilatációja
506 ⋅ λ/64 nm lett, ahol λ a lézersugár hullámhossza.

III.14. ábra – Dilatációs tranziens
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III.15. ábra – A BD245C tranzisztortok közepének a dilatációja

Az elképzeléseim szerint egy Rank Taylor Hobson Talystep rétegvastagságmérő tűs
készülékkel [III.10] lehetne a tranzisztor tokjának hőtágulását kontakt-módszerrel kimérni. A
Talystep műszer felbontása 10nm, ami ugyanakkora nagyságrendű, mint az interferométer
felbontása. Az összehasoníthatóság érdekében a mérési összeállítást úgy módosítottam, hogy
a tranzisztort egy 100mm×100mm×15mm nagyságú alumínium lemezre helyeztem.
Természetesen a tranzisztor fűtésével az alumínium lemez és az alatta található XY asztal
tárgylemeze is melegszik, így ezek összhőtágulása hozzáadódik a tranzisztortokjának a
hőtágulásához.
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III.16. ábra – A BD245C tranzisztortok szélének a dilatációja
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Teljesítm ény [W ]

A tranzisztoron a további interferometriás mérések során, akárcsak az előzőekben a
teljesítményugrás 4,95W volt, de nem 100, hanem 120 másodpercig gerjesztettem a rendszert.
120 másodperc elteltével a termikus tranziensről (III.13. ábra) leolvasható
hőmérsékletváltozás 17,5 fok. Az ehhez tartozó maximális elmozdulás, azaz a tok dilatációja
514 ⋅ λ/64 lett (III.15. ábra). Az előző mérést megismételtem a tranzisztortok felületének egyik
szélén. A gerjesztés pontosan ugyanolyan volt, mint az előző esetben. 0,5A áram folyik át.
UCB feszültség először 0,1V, majd 120 másodpercig 10V, így a teljesítményugrás 4,95W. A
hőmérsékletváltozás ismét 17,5 fok lett, és a mért hőtágulás a tok egyik szélén 460 ⋅ λ/64
nagyságú lett. (III.16. ábra)

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése
Az alábbi táblázatban összefoglaltam a mérési eredményeket.

Gerjesztés

Hőmérsékletváltozás

Maximális elmozdulás

70mp, 5W

13 °C

426 ⋅λ/64 (Tok közepén)

4206 nm

100mp, 5W

17 °C

506 ⋅λ/64 (Tok közepén)

4996 nm

120mp, 5W

17,5°C

514 ⋅λ/64 (Tok közepén)

5075nm

120mp, 5W

17,5°C

460 ⋅λ/64 ( Tok szélén )

4542nm

III.1. Táblázat – BD245C tranzisztortok dilatációja különböző pontokon interferométerrel mérve

A mérési eredmények validálása érdekében a tranzisztortok elmozdulását Rank Taylor
Hobson Talystep mérőműszerrel is megmértem. A tranzisztor gerjesztése ugyanolyan volt,
mint az előző mérések során: T3Ster termikus tranziens tesztert alkalmaztam mind a
gerjesztésre, mint a hőmérsékletváltozás mérésére is. A tranzisztort 120 másodpercig
gerjesztettem, szokásos 4,95W teljesítményugrás mellett.

III.17. ábra – Rank Taylor Hobson Talystep mérőműszer

A Talystep fényképe a III.17. ábrán látható. A tárgylemez egy alumínium lemez, mely
nagyobb felületű, de vékonyabb (7mm), mint amit az interferometriás méréseim során
alkalmaztam. Ennek és a Talystep mérőtűjén keresztül is távozó hőnek köszönhetően várható
volt, hogy ugyanakkora gerjesztés mellett a hőmérsékletváltozás és így a mért hőtágulás
értékek nem fognak pontosan egyezni.
A mérési eredményeket a III.2. táblázatban foglaltam össze. Látható, hogy a mért
hőmérsékletváltozások szinte megegyeznek, a hőtágulásban azonban kb. 800nm különbség áll
fenn mind a két esetben. A különbségek a mérési összeállítás megváltozásának (itt egy
vékonyabb alumínium hűtőborda volt a tranzisztor alatt, XY asztal bakelit tárgylemeze nem
volt jelen), illetve a Talystep műszer által készített grafikon leolvasási pontosságának
köszönhető. Ennek ellenére a mért eredmények nagyságrendileg megegyeznek.
Megállapítható, hogy az interferométerrel mért hőtágulás értékek fedik a valóságot.
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Módszer

Interferometria

Talystep

Pozíció a tokon

Középen

Szélen

Középen

Szélen

Hőmérsékletváltozás [°C]

17,5

17,5

17

17

Dilatáció [nm]

5075

4542

4200

3750

III.2. Táblázat – BD245C tranzisztortok dilatációja különböző pontokon Talystep mérőműszer segítségével

Integrált áramkör felületének dilatációja
A további kísérleti mérések során az volt a célom, hogy igazoljam az interferométer
alkalmazhatóságát mikroméretű eszközök – mikroszerkezetek, integrált áramkörök –
hőtágulásának mérésében.
A mérések során egy TTCS1 jelű termo-teszt chip (III.18. ábra) hőtágulási
tranziensének felvétele volt a célom [III.11]. A lézeres elmozdulás-mérő készülék
segítségével egy tükröződő felületről (jelen esetben a chip tappancs felületei) visszavert
lézersugár és az eredeti sugárnyaláb interferenciájából következtethetünk az elmozdulás
irányára és nagyságára. A chipen található tappancs áramkörök közvetlenül a szilícium
szubsztráton vannak rajta, így az erről visszaverődő lézersugár segítségével közvetlenül a
szilícium hőtágulási tranziensét lehet felvenni.

III.18. ára – TTCS1 termikus teszt chip

A termikus teszt chip működésének alapelve a következő: egy fűtőellenállás
segítségével melegítjük a chip egy-egy részletét, és a hőmérsékletváltozást egy dióda
nyitófeszültségének változásával érzékeljük. Ez a mérési összeállítás alkalmas a T3Ster
termikus tranziens teszterrel történő hőmérsékleti tranziensek felvételére, és az integrált
áramkörök tokozásának, felrögzítésének a minősítésére, termikus karakterizációjára.
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III.19. ábra – TTCS1 termikus teszt chip kikötési (bonding) diagram

A tokozott termikus tesztáramkör 6 darab 2×3 mátrixban elrendezett 1×1 mm2 TTCS1
áramkört tartalmaz. A tokozás típusa TO 10. A kikötési diagram az III.19. ábrán látható.
A mérés megkezdése előtt a legelső feladatom annak a beállítása volt, hogy az
interferométeres elmozdulás mérőből kilépő lézersugár merőlegesen essen rá a chip felületére
(pontosabban a tappancs felületekre), azaz a visszamenő lézersugár ugyanazon az úton
verődjön vissza a tükröződő felületről, mint amin a beeső sugárnyaláb beesik. Ezt a tokozott
chip dőlésszögének pontos beállításával lehetséges. A mérések során a mikroszkóp objektív
segítségével a lézernyalábot 25µm átmérőre fókuszáltuk le.
Az III.20. ábrán látható a lézeres interferométer segítségével felvett dilatációs görbék a
három tappancs áramkörön. Mindhárom mérés során az ellenállásokat 20 másodpercig
200mA árammal hajtottam meg (0,44W teljesítményugrás). A mért maximális dilatációk a
következők:

Külső pad (c)

820nm

Középső pad (b)

860nm

Belső pad (a)

820nm

A görbék hűlési szakaszáról jól látható, hogy a belső pad (a) környezete nagyobb
felületen tudja elvezetni a hőt, így gyorsabban hűl, mint például a külső pad (b). A hűlési idők
a következők (a gerjesztés megszűnése és a kiindulási állapotot 5%-ra megközelítő pont
között mért időhossz):

Külső pad (c)

199 mp

Középső pad (b)

168 mp

Belső pad (a)

122 mp
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III.20. ábra – TTCS1 chip különböző pad felületeinek dilatációja

A III.20. ábrán a görbék láthatóan zajjal terheltek. Azt állapítottam meg, hogy minél
jobban lefókuszálom a lézersugarat, az interferométer annál inkább érzékenyebb a különféle
zajokra. A T3Ster által rögzített termikus tranziens – az a., b. és c. jelű pad mérésekor – az
III.21. ábrán látható. A hőmérsékletváltozás 35°C volt.

III.21. ábra – 20mp hosszúságú gerjesztéshez tartozó termikus tranziens függvény

A következő mérés során különböző ideig (5, 10, 20 sec) fűtöttem az ellenállásokat
200mA árammal. A mérések során végig a középső (b) pad áramkört céloztam meg a
lézersugárnyalábbal. Ennek hatására a mért maximális dilatációk a következők (III.22. ábra):

20 sec gerjesztésre

860nm

10 sec gerjesztésre

474nm

5 sec gerjesztésre

247nm

Észrevehető, hogy különböző ideig azonos nagyságú árammal történő gerjesztések
hatására bekövetkező maximális dilatációk nagyjából lineárisak a hőközlés idejével. Az
elmozdulással arányos T3Ster műszerrel mért maximális hőmérsékletek a következők:

20 sec gerjesztésre

42,05 °C

10 sec gerjesztésre

30,05 °C

5 sec gerjesztésre

22,65 °C
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III.22. ábra – TTCS1 chip középső pad felületének dilatációja különböző hosszúságú gerjesztések mellett

Néhány kézi számítást is elvégeztem a mért hőtágulási értékek helyességének
megállapítására. 35°C fokos hőmérsékletváltozás esetén, az Si félvezető (300µm), kovar tok
(2mm), alumínium (15mm) rétegszerkezet lineáris hőtágulása a következőképpen alakul:
∆l = l1 ⋅ α 1 ⋅ ∆T + l 2 ⋅ α 2 ⋅ ∆T + l 3 ⋅ α 3 ⋅ ∆T
∆l = 3 ⋅ 10 − 4 ⋅ 2.6 ⋅ 10 − 6 ⋅ 35 + 2 ⋅ 10 −3 ⋅ 5 ⋅ 10 −6 ⋅ 35 + 15 ⋅ 10 −3 ⋅ 23,1 ⋅ 10 − 6 ⋅ 35

(3.16)

∆l = 8,46 µm
A lineáris hőtágulási együtthatókat a III.3. táblázatban foglaltam össze.

Anyag

1
α  
K 

Szilícium

2,6 ⋅ 10 −6

Kovar

5,0 ⋅ 10 −6

Alumínium

23,1 ⋅ 10 −6

III.3. Táblázat – A vizsgált struktúrában előforduló anyagok hőtágulási együtthatója

A mérési eredmények ellenőrzése végett szimulációt is futtattam. Generáltam egy
egyszerű modellt, ahol egy 1mm × 1mm, 300µm vastag Si chip van egy 1cm × 1cm felületű,
2mm vastag kovar, illetve 15mm vastag alumínium hordozón (jelképezve ezzel a tok és az
alumínium lemez hatását a hővezetésben). Természetesen ez csak egy egyszerű szimulációs
összeállítás, hiszen a chip és a kovarhordozó közötti rögzítést – és annak minőségét – és
egyéb paralel hőátadási folyamatokat elhanyagoltam.
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III.23 ábra – Szimulált struktúra felépítése és a tranziens analízis eredménye (SunRed)

Tranziens szimuláció után (III.23. ábra) megállapítottam a szilícium félvezető chip és
az alatt lévő rétegek maximális hőmérsékletváltozását 10 másodperces 0,44W-os gerjesztést
követően. A Si chip hőmérsékletváltozása 36,83 °C lett, a kovar rétegé 3,17 °C és az
alumínium rétegé pedig 0,97 °C. Ezeket a hőmérsékletváltozásokat behelyettesítve a
rétegszerkezet lineáris hőtágulása a következőképpen alakul:

∆l szim = 3 ⋅ 10 −4 ⋅ 2.6 ⋅ 10 −6 ⋅ 36,83 + 2 ⋅ 10 −3 ⋅ 5 ⋅ 10 −6 ⋅ 3,17 + 15 ⋅ 10 −3 ⋅ 23,1 ⋅ 10 −6 ⋅ 0,97
∆l szim = 415,6nm
(3.17)
Az egyes rétegek hőmérsékletét a rétegek felületének geometriai középpontján
állapítottam meg. Ez az érték jól egybevág a mért 474nm értékkel, tehát a mérési
eredményeket sikerült igazolnom.

Érintésmentes melegítés kérdése
Kísérleteket folytattam a mérendő céltárgyak (jelen esetben BD245C jelű tranzisztor)
érintésmentes melegítésére. A gyártószalagon lévő, még akár tokozatlan, a kivezető-keretre
éppen csak felrögzített félvezetőeszközök melegítésére, így a dilatációjuk felvételére csak
érintésmentes melegítéssel van lehetőség. Érintésmentes melegítésre számos alternatíva
kínálkozik.
Az első kísérletben a céltárgyat egy 100W teljesítményű halogén lámpa fényével
világítottam meg. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy az interferometer azonnal hirtelen
nagyfokú zsugorodást – negatív irányú dilatáció – kezdett érzékelni, amely a lámpafény
elvétele után sem szűnt meg. Ha a mérést újraindítottam miden visszaállt az alapállapotba. A
problémát az okozhatta, hogy a halogén lámpa a lézerfény hullámhosszán is sugároz, így
megzavarva az interferométer működését. A halogén lámpa irodalomban található spektruma
a III.24 ábrán látható.
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III.24. ábra – A halogén lámpák spektruma
(http://www.mtholyoke.edu/~mpeterso)

A következő kísérletben infravörös lámpával próbálkoztam (250W). Félő volt,
azonban, hogy az infravörös lámpa (ami igazából látható vörös és közeli infravörös
tartományban sugároz) fénye ugyancsak zavarni fogja a lézersugárnyaláb 632,8nm
hullámhosszúságú vörös fényét. Az infravörös lámpa spektrumának felvételét az Ocean
Optics cég által gyártott, S2000 típusú spektrométer és egy ADC1000 típusú A/D
konverterből álló műszerrel végeztem el. Az eredmény az III.25. ábrán látható.
A kísérletek során azonban azt tapasztaltam, hogy az infralámpa az interferométer
működését látszólag nem zavarja, sőt gyakorlatilag értékelhető eredményeket kaptunk, annak
ellenére, hogy továbbra is zsugorodást mérünk, tágulás helyett. A vizsgálandó struktúrát
oldalról megvilágítva ez egész mérési összeállítás (ebben az esetben a BD245C tranzisztor, a
céltárgy alatt lévő XY asztal és a mikroszkóp tartószerkezete is) egyszerre kezdett el
melegedni, így dilatálni is.
Az első kísérlet során az infravörös lámpát hatvan másodpercen belül háromszor be/ki
kapcsoltam. A bekapcsolás pillanatától kezdve a kikapcsolás pillanatáig mérhető volt
hőtágulás, a kikapcsolás pillanatától kezdve a rendszer szép lassan, exponenciálisan közelíti
meg a kiindulási állapotát. A III.26. ábrán látható mérési eredményen a nyilak jelölik a
bekapcsolás pillanatait.

III.25. ábra – 250W infravörös lámpa spektruma
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III.26. ábra – Kísérleti IR megvilágítás hatására bekövetkező dilatáció

Ez infralámpás mérés is rámutatott a megvilágítás irányítottságának fontosságára. Ha
az egész struktúrát: a mérendő tárgyat, az XY asztalt, a mikroszkóp tárgytengelyét világítom
meg, akkor valószínű, hogy ezek egyszerre, az abszorpciós tényezőjüktől és hőkapacitásuktól
függő mértékben és különböző gyorsasággal kezdenek a besugárzott hő hatására melegedni.
Így mi az egész mérési struktúra tágulásának az eredőjét fogjuk mérni. Ezért törekedni kell rá,
hogy csak a mérendő struktúrával közöljünk ilyen módon hőt.
Erre legalkalmasabb valamilyen nagy teljesítményű lézerforrás lenne. Ilyen például a
CO2 (λ=1060 nm) lézer vagy a neodímium YAG-lézer (λ=1064 nm), melynek alkalmazásával
el lehetne érni, hogy ténylegesen csak a vizsgált céltárgyat – az éppen a kivezetőkeretre
felrögzített chip – melegítsük. Alkalmazásukban veszély jelent, hogy a lézersugarat nem
látjuk, így azt fokozott elővigyázatossággal kell kezelni. Azonban a Si félvezető anyag ebben
a hullámhossz tartományban (1,2…15µm) áttetsző (III.27. ábra), tehát lézeres megvilágítás és
melegítés esetén is a transzmissziótól függő mértékben fogja melegíteni a Si alatti anyagokat.
Ennek ellenére a későbbi realizálás során ez a megoldás nyújthatja a legpontosabb
érintésmentes melegítési lehetőséget.

III.27. ábra – Egykristály szilícium transzmissziója a hullámhossz és gyártás technológia függvényében
(FZ – Floating Zone, OC –Czochralski)
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5. Félvezető felrögzítési minőségének mérése
A kutatómunkám célja az integrált áramkörök felrögzítési minőségének
meghatározására szolgáló eljárás kidolgozása. A mérésekhez különböző felrögzítési minőségű
minták szükségesek.
A vizsgált minták előállításához olyan félvezető szilícium lapkákat rögzítettem fel
eutektikusan a kovarból készült TO tokok tartólemezére, amelyek tetejére vékony alumínium
réteget párologtattam a felrögzítés előtt. Így a félvezető lapka teljes felülete alkalmassá vált az
interferométer lézersugarának visszatükrözésére. A valóságban természetesen a félvezetők
csak a legritkább esetben vannak teljes fém felülettel bevonva, a gyártás közbeni
érintésmentes mérésekhez a félvezető lapkán található tappancs (pad) áramkörök a
legalkalmasabb visszatükröződő felületek, mint ahogy azokat előző méréseim során már
bemutattam.
A tanszék félvezető laborjában egy-egy 2mm×2mm nagyságú a felszínén
alumíniummal telefémezett chipet helyeztem el a rendelkezésre álló TO tokokban. A chip
rögzítése során külön figyelmet fordítottam arra, hogy különböző minőségű forrasztásokat
állítsak elő, azaz mesterségesen próbáltam elrontani a felrögzítés minőségét. Az első esetben
nagyon ügyeltem rá, hogy a chip pontosan, jól felfeküdjön a tok tartólemezének a felületére,
azaz az eutektikus kötés lehetőleg a teljes felületen – a félvezető alja és a tartólemez között –
létrejöjjön, lehetőleg légbuboréktól mentesen. A második esetben a chipnek csak az egyik
sarkára fejtettem ki erőt, biztosítva, hogy a kötés csak abban a sarokban jöjjön létre, és ezzel
látszólagosan légbuborékot (void) létrehozva. A harmadik esetben a félvezető egyik oldalélére
fejtettem ki erőt az összeillesztés pillanatában. Mindegyik mintából többet készíttettem.
A III.28. ábrán a különböző felrögzítési minőségű minták láthatók.
A minták ilyen módú előállításával azonban nagyon pontosan nem tudtam
befolyásolni a felrögzítés minőségét. Végeredményben az előzőleg említett három
módszernek köszönhetően, 3 féle felrögzítési minőségű mintát sikerült létrehoznom. Az
egyfajta módszerrel készült – például csak a sarkán megnyomott – minták várhatóan nagyon
hasonlóan fognak viselkedni a mérések során.
A mintákat röntgenátvilágító berendezéssel is megvizsgáltam. Kíváncsi voltam
ugyanis, hogy a minták felrögzítése a szemmel nem látható helyeken hogyan sikerült. Az
eredmények a II.28. ábrán láthatók. Az első két esetben jól látható mind optikailag, mind a
röntgenfelvételen, hogy a felrögzítés hiányos (a röntgenképen a sötétzöld területek jelentik a
jó felrögzítést). Az utolsó két esetben optikai vizsgálat alapján teljesen megegyező, jó
felrögzítésű mintákról a röntgen ellenőrzés során kiderült, hogy a második mintába több
légbuborék (void) került.
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III.28. ábra – Különböző felrögzítésű minták optikai és röntgen átvilágító berendezéssel készült képe
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A mérés során az elsődleges célom az volt, hogy kimutassam, hogy van hőtágulás
különbség a jó és a rossz felrögzítésű minták között. Ha az egyes chipek mérésekor minden
külső körülmény azonos, azaz az infralámpa ugyanolyan erőséggel, ugyanolyan szögben,
ugyanazt a térrészt és ugyanannyi ideig világítja meg, akkor a mérési körülményeket
tekinthetjük állandónak, azaz a szerkezetnek van egy állandó hőtágulása, amihez hozzáadódik
magának a chipnek a – felrögzítési minőségtől függő – hőtágulása.
A dilatációs tranziens teljes felvételére a későbbiekben az inline tesztelés során nincs
elegendő idő. Ennek az lenne az előnye, hogy a dilatációs tranziensből – akárcsak a termikus
tranziensből – megfelelő utófeldolgozással a rendszert jellemző struktúra függvényt lehetne
előállítani, így meg lehetne határozni a félvezető és a kivezető keret közötti Rthjc parciális
hőellenállás értékét.
A méréseket Rank Taylor Hobson Talystep mérőrendszer segítségével végeztem. A
mérések során 30 másodpercig melegítettem a vizsgálandó mintákat és közben rögzítettem a
hőtágulásokat. Az eredmények a III.29. ábrán láthatóak. A méréseim során a jó felrögzítésű
mintákat, az oldalán és a sarkán lenyomott (rossz felrögzítésű) mintákat vizsgáltam.
A rossz és a jó felrögzítésű minták hőtágulása közötti különbség jól megállapíthatóan
0,8µm volt. A rossz felrögzítésű minták közötti különbséget a műszer által nyomtatott
grafikonról nem lehetett megállapítani (csak minimális eltérés látszott). A tapintótűs
mérőrendszer által készített grafikonról a vizsgált jó felrögzítésű minták között sem volt
megállapítható hőtágulás különbség. A mérési eredmények alapján tehát a jó minták
hőtágulása ugyanakkora volt.

III.29. ábra – Különböző felrögzítésű minták Talystep eszközzel mért dilatációja

A mérési eredményekből megállapítható volt, hogy a jó és a rossz minták közötti
hőtágulásbeli különbség 0,8µm lett. Természetesen ekkora hőtágulás különbség nem adódhat
csak a 300µm vastag félvezető chip különböző felmelegedésének köszönhetően. Valószínűleg
a csak az egyik oldalán vagy csak az egyik sarkán megnyomott minták esetén valamilyen
felhajlás is szerepet játszik.
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Az abszolút hőtágulás értékek nagyságát az magyarázza, hogy a mérések során az
infralámpát hiába próbáltam ráirányítani (kitakarással) csak a vizsgált mintára, működése
közben melegítettem a Talystep rétegvizsgáló érzékelő tűjét, az integrált áramkör tokját és az
alumínium tárgyasztalt is. Tehát a mért hőtágulási adatok mindig az egész mérőrendszer eredő
hőtágulását adják vissza.
A mérési eredmények verifikációja érdekében a méréseket megismételtem lézeres
interferométer használatával is. Az interferométerből kilépő lézersugárnyalábokat egy
mikroszkóppal fókuszáltam le 25µm átmérőre. Ugyan erre a jelenlegi telefémezett minták
esetén nem lett volna szükség, de ha a későbbiekben a tappancs felületeken szeretnénk mérni,
akkor az a legjobb, ha már a kísérleti mérések során is törekszünk a minél hasonlóbb
körülményekre. A mérések során – akárcsak az érintőtűs mérések esetén – 30 másodpercig
melegítettem a vizsgálandó mintákat, majd a hűlési tranziensét is felvettem annak érdekében,
hogy lássam, hogy megközelíti a kiindulási állapotot (Mint ahogy az előzőekben már
említettem a kiindulási állapot megközelítése összefüggésben van az interferometriás
mérőrendszer jó beállításával). A mérési eredmények abszolút értéke a III.30. ábrán láthatók.
14
1. minta
2. minta
3. minta

Dilatáció [um]

12
10
8
6
4
2
0
1

20

39

57

76

95

113

Idő [mp]
III.30. ábra –Különböző felrögzítésű minták interferométerrel mért dilatációjának abszolút értéke

A mérés során jó die-attach minőségű mintákat tekintettem referenciának, ezeket a
mintákat többször is megmértem, mindig ugyanakkora kb. -13um dilatációt mértem.
Nyilvánvalóan ez nem a chip hőtágulása, hanem a félvezető és az egész körülötte lévő
szerkezeté. Ezt követően a rossz felrögzítéssel rendelkező mintákat is megmértem –
mindegyik mérését kétszer megismételve – és azt tapasztaltam, hogy kb. 2µm különbség van
a jó és a rossz die-attach minőségű minták között. A csak a sarkán (2. minta) és csak az
oldalán megnyomott (1. minta) rossz felrögzítésű minták között interferometriás módszerrel
alkalmazásával már különbséget lehetett kimutatni (200nm).
A jó és rossz minták közötti érintőtűs méréssel kapott 0,8µm, és az interferometriás
mérésből származó 2µm különbség magyarázható a mérési összeállítás megváltozásával
(hiszen a tárgyasztal vastagsága, XY asztal, stb. megváltozása miatt az eddigi mérésekben is
800nm eltérést mértünk).
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A III.30. ábra a mért értékek abszolút értékét mutatja! Így jól látható, hogy az
interferometriás módszer esetén abszolút értékben – látszólag nem várt módon – a jó
felrögzítési minőségű mintáknak lett nagyobb a hőtágulása. Azonban, ahogy az előzőekben is
már utaltam rá az infravörös lámpával való megvilágítás hatására az interferométer egy
konstans zsugorodást mér. Valószínűleg ehhez a konstans mértékű zsugorodáshoz adódik
hozzá a mérendő szerkezet hőtágulása, és mi ezt az összeget tudjuk mérni. A zsugorodás
mértéke gyorsabb, mint a tágulásé, így eredőben egy a felrögzítés minőségétől függő
zsugorodást (negatív értékű tágulást) fogunk mérni. Ha feltételezzük – és a TalyStep mérések
alapján ezt joggal tehetjük -, hogy a jó felrögzítésű minták hőtágulása kisebb, mint a rossz
felrögzítésű mintáké, akkor eredőben a jó mintákat tartalmazó mérési összeállítás zsugorodik
jobban (-13um), mint a rossz felrögzítésű mintákat tartalmazó (-11um)!
Végeredményben tehát sikerült igazolnom, hogy mind az interferometriás, mind az
érintőtűs mérésekkel kimutatható a felrögzítés minőségétől függő hőtágulás különbség a jó és
rossz felrögzítésű minták között.

6.

Az elért eredmények gyakorlati hasznosítási lehetősége

Kísérletekkel igazoltam, hogy az integrált áramköri tokok felületén kialakuló
inhomogén hőeloszlás hatására bekövetkező hőtágulás-különbségek az általam kidolgozott
érintéses és érintésmentes módszerrel egyaránt meghatározhatók. Interferometriás méréssel a
tappancs felületekről visszaverődő, lefókuszált lézernyaláb segítségével a félvezető felületén
kialakuló hőeloszlás is feltérképezhető.
Javasoltam, hogy a félvezető chip hőtágulását használjuk az integrált áramkörök tokba
történő felrögzítési minőségének ellenőrzésére. A hőtágulás mértéke ugyanis függ a
felrögzítés (felforrasztás) minőségétől. Kutatásaim során igazoltam, hogy Rank Taylor
Hobson Talystep rétegvizsgáló mérőrendszer alkalmas erre a célra.
További megvalósítási vizsgálatokat végeztem interferometriás mérőrendszerrel
történő felrögzítés minőség megállapítására. Interferometriás mérőrendszer alkalmazásával a
minták közötti különbség ugyancsak kimutatható volt.
Összefoglalóan tehát a 3. fejezetben bemutatott és kidolgozott eljárás segítségével az
integrált áramkörök tokba való rögzítési minősége (legyen az ragasztás vagy eutektikus
ötvözés) határozható meg az új hőtágulás-érzékelésen alapuló módszerrel. Az új módszer
alkalmazásával lehetővé vált az integrált áramkörök felrögzítési minőségének ellenőrzésére a
vizsgálandó chip elektromos bekötése előtt.
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IV.

Mikroméretű hűtőeszközök minősítése termikus tranziens méréssel

1.

Bevezetés

Ahogy a bevezető fejezetben már utaltam rá, a processzorok növekvő sebessége és az
egységnyi felületen elhelyezett tranzisztorok számának növekedése a félvezető eszközök
fogyasztásának rohamos növekedéséhez vezet. Az elmúlt néhány évben a processzor-tervező
és gyártó cégeknek különböző architekturális és eszközfizikai megfontolások (szivárgási áram
csökkentése érdekében tett lépések, tranzisztorok csatorna szélességének csökkentése, stb. )
figyelembevételével sikerült a VLSI áramkörök fogyasztását csökkenteniük (60…90W) a
működési frekvencia folyamatos emelése mellett. Azonban az egyre jobban növekvő
teljesítmény- és sebességigénynek megfelelve egy tokon belülre több magot (core) helyeznek
el. Így a processzorok disszipációja tovább növekszik, annak ellenére, hogy egy mag
fogyasztását sikerült csökkenteni. A növekvő disszipáció miatt elengedhetetlenül szükséges
passzív és aktív hűtőeszközök alkalmazása. Ellenkező esetben a félvezető lapka olyan
mértékben túlmelegedhet, hogy az akár az eszköz végleges tönkremenetelét is okozhatja.
A jelenleg alkalmazott hűtőeszközök viszont kezdik elérni a hűtőteljesítményük
maximumát, ezért az új típusú hűtőeszközök kifejlesztése iránti igény megnövekedett
[IV.1][IV.2]. Egyes irodalmi források szerint a lehetséges megoldás a mikroméretű
hűtőeszközökben keresendő [IV.3]. Ennek egyik megvalósítása az integrált áramkörök
hordozójában kialakított mikroméretű csatornák hálózata, melyben folyadékot keringetve igen
jó hatásfokú hűtőrendszert lehetne kifejleszteni. Az elgondolás alapja az, hogy igazából a kb.
150…200µm vastag szilícium hordozónak csak a felső 1..2%-át használjuk az áramköri
funkció megvalósítására, azaz a félvezető eszközök létrehozására. Az alsó kb. 98% szinte
teljesen kihasználatlan marad (eltekintve egyes MEMS eszközökkel egybeintegrált
megoldásoktól). Egyes nagyfrekvenciás alkalmazásokban ráadásul ezt az ún. aktív réteget egy
szigetelő választja el a hordozó többi részétől (SOI – Silicon on insulator technika), ezáltal
teljesen különválasztva ezt a két tartományt. Egyelőre azonban problémás ezen csatornák
MEMS technológiával való kialakításának a CMOS gyártási technológiával való
összeillesztése. Bár voltak törekvések ún. utólagos hátoldali megmunkálással (bulkmicromachining) csatornák kialakítására, azonban ez egyrészt a hordozó szilárdságát
gyengítette (pl. egy 1cm×1cm chip esetén ez a hatás már jelentős), másrészt ha a mikroméretű
csatornák száma és a sűrűségük nem elég nagy, akkor nem tudjuk a hőátadási felületet
annyira megnövelni, hogy a hőelvezetés igazán hatékony legyen. Egyes az irodalomban
említett integrált hűtőrendszerek segítségével akár 300W/cm2 hőáram is elérhető [IV.4].
Ezért is adódott az az ötlet, hogy ha nem az integrált áramköri hordozóban valósítjuk
meg a csatornákat, akkor helyezzünk egy mikroméretű csatornákkal ellátott kvázi hűtőbordát
a félvezető chip hátoldalára. Természetesen ilyen közvetlenül a félvezetőre történő
elhelyezésre, csak chip-on-board technikánál nyílik lehetőségünk. Egyéb esetekben az
integrált áramkör tokjára lehet közvetlenül ráhelyezni.

Ebben a fejezetben a kutatómunkám során kidolgozott mikroméretű – mikromegmunkálással készült, mikroméretű csatornákat tartalmazó – hűtőeszközök termikus
karakterizációjára szolgáló, termikus tranziens tesztelésen alapuló eljárást mutatom be.
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Különböző makroméretű hűtőeszközök termikus karakterizációjára már eddig is
alkalmaztak termikus tranziens mérésen alapuló kiértékelést, azonban ennek az eljárásnak a
kiterjesztése mikroméretű hűtőeszközökre a fejezetben bemutatott munka keretében történt.

2. Termikus tranziens mérés
Félvezető eszközök termikus karakterizációjánál feltételezzük, hogy a félvezető
eszköz aktív területén keletkezett hő egy úton jut el a környezetig, azaz a hővezetés egy
dimenziós. (Ez nagyjából igaz is. A chip szélein történő hőátadás, esetleg a kivezető lábakon
keresztül történő hőterjedés elhanyagolható. Modernebb eszközök, újfajta tokozások esetén
azonban már legalább 2 irányú hőterjedéssel, azaz parallel hőúttal is számolnunk kell). A
modellalkotásunk alapja az, hogy a fizikai anyagokban lejátszódó hőátadási folyamatokat
(szilárd testeknél leginkább hővezetés) úgy értelmezzük, mint különböző infinitezimális
térfogategységek közötti kölcsönhatást. Az anyag teljes térfogatát ilyen kis egységekre bontva
modellezhetjük a mikroszkopikus hővezetési és hőtárolási jelenségeket. A fentiekben említett
egy dimenziós hővezetéssel történő hőterjedés elosztott paraméteres RC hálózattal
modellezhető. Itt az R az adott infinitezimális térfogat RTH hőellenállása, C pedig CTH a
hőkapacitása. Az egy dimenziós hőterjedés alatt nem csak az egy vonal mentén történő
hőterjedést, hanem koncentrált hengerszimmetrikus, vagy gömbfelületű hőterjedést is értjük.
A különböző struktúrák vizsgálata, modellezése során egyszerűsítésekkel élünk, így az
elosztott paraméteres hálózatot koncentrált paraméteres hálózattal helyettesítjük. [IV.5]

IV.1. ábra – Foster és Cauer hálózat topológiája

Egy-egy ilyen koncentrált paraméteres RC hálózatot kétféle módon tudunk ábrázolni a
Cauer modellnek, illetve a Foster modellnek megfelelően (IV.1. ábra) Ez a két alapvető
modell egymásba transzformálható. A termikus hálózatok reprezentációjára mindig a Cauer
modellt alkalmazzuk, ahol sorba kapcsolt ellenállások és a csomópontokat a földpotenciálra
(termikus földpont, potenciálja a környezet hőmérséklete) kötő kapacitásokból áll. A Foster
modellben a kapacitások és ellenállások egymással párhuzamosan vannak kötve.
Matematikailag mind a két reprezentáció megfelelő, azonban a Foster modell nem
alkalmazható termikus struktúra szemléletes megadására. Ugyanis a valóságos hőkapacitások
minden esetben a földre kapcsolódnak, azaz a tárolt termikus energia a csomópont
potenciáljával (azaz hőmérsékletével) arányos, és nem két csomópont közötti
potenciálkülönbséggel.
Mint látható a hőterjedés útját modellező termikus koncentrált paraméteres RC hálózat
megfeleltethető egy elektronikus RC hálózatnak. Ebben az esetben a feszültséget
hőmérsékletnek, az áramot hőáramnak, az ellenállást hőellenállásnak és a kapacitást
hőkapacitásnak tekintjük. A termikus RC hálózat is lineáris, invariáns rendszer, így a lineáris
hálózatelméleti ismérvek ugyanúgy érvényesek.
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A termikus tranziens mérés során a gerjesztetlen rendszerre ismert értékű teljesítmény
egységugrás gerjesztést adunk, és a vizsgált áramkör disszipációja következtében fellépő
hőmérsékletváltozást folyamatosan mérjük és tároljuk. A mérést egészen addig folytatjuk,
míg el nem érünk egy egyensúlyi állapotot, ahol az egységugrás gerjesztés következtében már
nem változik tovább a hőmérséklet.
A kezdeti és a végállapot hőmérséklet különbségéből (∆T) és az ismert
teljesítményváltozás nagyságából (∆P) kiszámolhatjuk az egész rendszert jellemző
hőellenállást (Rthja).
∆T  K 
∆P  w 

Rthja =

(4.1)

Ez a hőellenállás érték megadja a félvezető átmenet (junction) és a környezet
(ambient) közötti teljes hőellenállás értékét. Ebben az esetben csak a két végállapot
hőmérsékletét vettük figyelembe számításaink során. Nem foglalkoztunk a tranziens görbe
alakjával, az abból kinyerhető egyéb információkkal. Mi azonban a vizsgált struktúra teljes
hőellenállásánál többre vagyunk kíváncsiak. Minket jelen esetben csakis a hűtőeszköz
parciális-hőellenállása érdekel.
Lineáris hálózatelmélet alapján egy hálózat tetszőleges gerjesztésre adott
időtartománybeli válaszát meghatározhatjuk, ha ismerjük a rendszert leíró függvényeket. Egy
lineáris, invariáns rendszer P(t) gerjesztéshez tartozó T(t) válasza kifejezhető a rendszer w(t)
impulzusválaszának az ismeretében, azaz:
∞

T (t ) = ∫ w(τ ) ⋅ P(t − τ ) dτ = w(t ) ⊗ P(t )

(4.2)

−∞

A válasz az impulzusválasznak és a gerjesztésnek a konvolúciója. Kauzális rendszer
esetén, mivel az impulzusválasz és a gerjesztés is belépő jel a konvolúciós integrál az alábbiak
szerint alakul:
t

T (t ) = ∫ w(τ ) ⋅ P(t − τ ) dτ = w(t ) ⊗ P(t )

(4.3)

−0

Az impulzusválasz (vagy súlyfüggvény) a rendszer Dirac-δ gerjesztésre adott válasza,
amiből az ε (τ ) egységugrás gerjesztésre adott ugrásválasz (átmeneti függvény) számítható:
t

ε(t ) = ∫ w (τ )dτ , továbbá igaz, hogy
0

dε ( t )
= w (t )
dt

(4.4)

Egyszerű termikus RC hálózat az egységugrás bemenetre adott a(t) válaszfüggvénye R
amplitúdójú és egy τ időállandóval rendelkezik (τ = RTH·CTH):
t
−

a (t ) = R ⋅ 1 − e τ







(4.5)

Összetettebb termikus struktúrák esetén az egységugrás gerjesztésre adott válaszát úgy
tekinthetjük, mint több Ri amplitúdójú és τi időállandójú tag összegét:
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t
− 

τi 

a (t ) = ∑ Ri ⋅ 1 − e


i =1


C

(4.6)

Az időállandó spektrumon az Ri amplitúdó és τi időállandó egyértelműen meghatároz
egy spektrumvonalat. A két értékből könnyen számolható C i = τ i / R i kapacitás.

IV.2. ábra – Az elosztott és a koncentrált paraméteres rendszer időállandó spektruma

Koncentrált paraméterű hálózat reprezentációja esetén az időállandó spektrumban
véges számú vonal jelenik meg. A termikus rendszerek azonban a valóságban elosztott
jellegüknél fogva végtelen sok spektrumvonallal rendelkeznek. Ezt úgyis tekinthetjük, hogy a
RC tagok száma a végtelenhez tart. Definiáljuk az időállandó sűrűség függvényt ebben az
esetben:
R (τ ) = lim

δτ→ 0

idő állandók intezitása τ és τ + δτ között
δτ

(4.7)

Ezt felhasználva az alábbi módon változik az egységugrás gerjesztésre adott válasza a
rendszernek:
t
∞
− 

a (t ) = ∫ R (τ) ⋅ 1 − e τ dτ
0



(4.8)

Mivel a vizsgált struktúrák felépítéséből adódóan széles skálán változik a rendszert
jellemző időállandók nagysága (us tartománytól egészen a percekig/órákig) így célszerű
bevezetni a logaritmikus idő tengelyt. Ez alapján definiálhatjuk az idő illetve az időállandó
logaritmusának összefüggéseit:

z = ln(t ) és ζ = ln(τ )
A logaritmikus időtengely mentén a logaritmikus időállandó sűrűség függvényt az
alábbi összefüggéssel definiáljuk

idő állandók intezitása ζ és ζ + δζ között
δζ → 0
δζ

R (ζ ) = lim

(4.9)

Az előbbi összefüggéseket és t = e z behelyettesítve, az alábbi összefüggést kapjuk:
∞

(

a( z ) = ∫ R(ζ ) 1 − e −e
−∞

z −ζ

)dζ ,

(4.10)

ahol R(ζ ) az időállandó spektrum függvény, amely a logaritmikus tengelyen van
értelmezve. Ez láthatóan egy konvolúciós egyenlet, amit ha deriválunk z szerint az alábbi
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összefüggésre jutunk:

(

)

∞
z −ζ
z
d
a (z ) = ∫ R (ζ ) e (z − ζ )−e dζ = R (z ) ⊗ e z − e = R (z ) ⊗ W (z )
−∞
dz

ahol ⊗ a konvolúció operátor és W ( z ) = e ( z −ζ )−e

(4.11)

z −ζ

Az időállandó spektrum alkalmas az elosztott paraméteres RC hálózat saját és
transzfer tulajdonságainak leírására is. Saját impedancia reprezentációban – a mérési és a
meghajtási pont egybeesik – a spektrum tagjai minden esetben pozitívak, amennyiben a
transzfer reprezentációt alkalmazzuk, a spektrum egyes részei negatívak is lehetnek.
Az időállandó spektrum egyik alapvető alkalmazása a rendszer idő-tartományban
történő modellezése. Ahogy az előzőekben láthattuk az egységugrás jelre adott válasz a
logaritmikus időtartományban konvolúcióval számítható. Az időállandó spektrum előállítása
pedig az egységugrás jelre adott ugrásválaszból dekonvolúciós módszerekkel lehetséges.
A kumulatív struktúrafüggvény vagy más néven a PRONOTARIUS – WING függvény az
egydimenziós hővezetési út hőkapacitását ábrázolja, a hőforrástól mért hőellenállás
függvényében.

CΣ (RΣ )

(4.12)

mely összefüggésben
X

X

1
dx
λ ( x )A( x )
0

CΣ = ∫ c( x )A( x )dx illetve RΣ = ∫
0

(4.13)

A(x) pedig az egydimenziós hővezetési út áramlási keresztmetszete.
Mivel mind a hőkapacitást, mind a hőellenállást a rendszert alkotó anyagok határozzák
meg, ezért ez a függvény alkalmas a hővezetési út jellemzésére, innét ered a
struktúrafüggvény elnevezés. A struktúrafüggvény az időállandó spektrum alapján
számítható; a hővezetési út Cauer helyettesítő képének birtokában a hőforrástól elindulva
összegeznünk kell az egyes csomópontok hőellenállását és hőkapacitását, így elő tudjuk
állítani a kumulatív struktúrafüggvény egy véges közelítését (IV.3. ábra). A differenciális
struktúrafüggvényt a kumulatív struktúrafüggvény deriváltjaként számíthatjuk.
K ( RΣ ) =

dC Σ
dRΣ

(4.14)

Egyes irodalmi hivatkozásokban a differenciális struktúrafüggvényt egyszerűen
struktúrafüggvénynek nevezik. Mivel az egydimenziós hővezetési útban az
A keresztmetszetű, dx végtelenül kis szélességű anyag hőkapacitása dC = c(x ) ⋅ A ⋅ dx és
hőellenállása pedig dR = dx / λ (x ) ⋅ A , ahol λ(x ) ill. c(x ) az x helyen érvényes hővezetési
tényező ill. térfogati hőkapacitás, a differenciális struktúrafüggvény értéke:
K ( RΣ ) =

cAdx
= cλA 2
dx / λA

(4.15)

azaz a differenciális struktúrafüggvény adott pontbeli értéke egyenesen arányos a c ill.
λ anyagparaméterekkel és négyzetesen függ az A hőáramlási keresztmetszettől.
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IV.3. ábra – Az egy dimenziós hővezetési modell előállítása

Az időállandó spektrum, illetve a struktúrafüggvény – átmeneti függvény méréséből
történő – meghatározásához gyakorlatban a mérendő struktúra gerjesztésének két különböző
gerjesztési szint közötti átkapcsolását és a hőmérsékletváltozás folyamatos regisztrálását
igényli. Ezt a mérési eljárást termikus tranziens mérésnek nevezzük.
A termikus rendszert alkotó koncentrált paraméteres Cauer hálózat, illetve a
struktúrafüggvény előállításához tehát a következő lépéseket kell elvégezni [IV.6][IV.7]:
1. A mért válaszfüggvényt logaritmikus idő léptékűvé kell alakítani.
2. A logaritmikus válaszfüggvényt z szerint numerikusan deriválni kell.
3. A fix W(z) függvénnyel el kell végezni a dekonvolúció műveletet megfelelő
pontossággal (frekvenciatartományban a dekonvolúció művelet osztásnak felel meg).
4. A kapott időállandó spektrumot diszkretizálni kell.
5. A diszkrét spektrumból nyert Foster hálózatot Cauer hálózattá kell alakítani.
6. A Cauer hálózat alapján a struktúrafüggvény számolható.

3. A vizsgált mikrohűtőeszköz

Az általam vizsgált mikrohűtőbordák a
Edinburgh-i Heriot-Watt Egyetemen készültek
[IV.8]. A négyzet alakú mikrohűtőbordák
15mm×15mm
méretű,
nikkelből
készült
eszközök. Mindegyiknek a közepén található egy
6mm átmérőjű lyuk. A jövőbeli elképzelések
szerint ebbe a lyukba kerülő MEMS mikromotor
segítségével lehetne az eszközben levegőt, vagy
más gázt, esetleg folyadékot áramoltatni; ily
módon egy önálló aktív hűtőeszközt alkotni. Az
előzetes vizsgálatok során — mivel még az előbb
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említett mikromotor nem került megvalósításra — nitrogén gázt áramoltattam keresztül az
eszközökön. A nitrogén gázt egy hagyományos reduktorral felszerelt gázpalackból nyertem,
és a reduktorral tudtam szabályozni a gáz áramlási sebességét. Az elképzelések szerint a
csatornákban áramló közeg áramlási sebességének függvényében — akárcsak hagyományos
hűtőbordák esetében — a hőellenállás csökkeni fog, azaz a mikrohűtőborda egyre több hőt
tud elvinni. A kétféle mikrohűtőborda felületén 128 darab 70µm illetve 45µm mély, 100µm
széles csatorna található. Az egész szerkezet vastagsága – beleértve a csatorna oldalfalainak a
vastagságát is – 130µm illetve 105µm. A csatornák hosszúsága 4,5 és 6,36mm között
változik.
A mikrohűtőborda előállítása az ún. LIGA (Litographie, Galvanoformung,
Abformung) technológián alapul, melynek segítségével lehetővé válik a csíkszélességhez
képest igen vastag rétegek előállítása. Az előállítás során üveghordózóra negatív fotorezisztet
visznek fel, majd az előhívás után kialakuló helyekre nagyon vékony, néhány µm vastag titán
réteget porlasztanak. A titánrétegre galvanizálással 60µm vastagságban nikkel réteget
növesztenek. Ez lesz a mikrohűtőborda alaplapja. Galvanizálás során a katódnak kapcsolt
struktúra felületére a bevonandó fém ionjait tartalmazó elektrolitból fémbevonat választódik
le. Ezután következik egy újabb fotoreziszt felvitele és előhívása, majd galvanizálással
további 70 illetve 45µm vastag nikkel réteget növesztenek. Ezzel az utóbbi lépéssel alakulnak
ki a csatornák falai. Az előállítás lépései a(z) IV.5. ábrán láthatók.
A mikroméretű hűtőeszközök hatásfoka jellemezhető a hűtőeszköz és a környezet
közötti hőátadási tényezővel illetve az eszköz parciális hőellenállásával. A hűtőeszköz kis
méretének köszönhetően a hőkapacitása és hőellenállása is rendkívül kicsi.
 Ws 
C th = c v ⋅ A ⋅ L 
 K 

(4.16)

összefüggésből kiindulva és felhasználva, hogy a nikkel fajlagos hőkapacitása
 Ws 
c v = 3,89 ⋅ 10 6  3
 m ⋅ K 
és a vizsgált mikrohűtőborda térfogata
V = 4,5 ⋅ 10 −12 m 3

IV.5.ábra - Mikrohűtőborda előállításának lépései
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a mikroszerkezet hőkapacitására az alábbi érték adódott:
 Ws 
.
C th = 1,75 ⋅ 10 −5 
 K 
Az alacsony termikus időállandónak ( τ th = Rth ⋅ Cth ) köszönhetően a hűtőeszköz
nagyon hamar átveszi a hűtendő tokozott vagy tokozatlan félvezetőeszköz hőmérsékletét.
A hőátadási tényezőt nagyban befolyásolja a mikro-hűtőeszköz hőátadási
keresztmetszete, illetve a mikrocsatornákban áramló közeg áramlási sebessége és jellege. Egy
csatornában haladó közeg áramlásának jellegét a Reynolds számmal jellemezhetjük:

Re =

ρ⋅ w2
µ
w ⋅L
, ha ν = akkor R e =
, ahol
µ⋅w/L
ρ
ν

(4.17)

ρ a sűrűség [kg/m3], w a közeg áramlási sebessége [m/s], µ dinamikus viszkozitás
[Pa·s], L a karakterisztikus távolság [m], ν a kinematikus viszkozitás [m2/s]. Egy téglalap
keresztmetszetű csőben haladó közeg áramlásának jellege a következőképp alakul:
Re =

w ⋅ dh
4⋅a ⋅b
, ahol
, ahol dh a hidraulikus átmérő és d h =
ν
2 ⋅ (a + b )

a és b a mikrocsatornák szélesség és magasság dimenziója. Ha az a csatorna magasság
70µm és a b csatorna szélesség 100µm, akkor a dh=8,2·10-5 m. A 20°C N2 gáz sűrűsége
ρ=1,16 kg/m3, kinematikus viszkozitása ν=1,52·10-5 m2/s. A közeg tömegáramlási sebessége
v=120 l/h=3,3·10-5 m3/s, ebből számítható a közeg áramlási sebessége w=37,2 m/s. Ezekből
az értékekből adódik, hogy az általam vizsgált mikrocsatornák esetén az áramlás jellegét
jellemző Reynolds szám értéke Re=201, ami egyértelműen lamináris áramlási jellegre utal. (A
lamináris és turbulens áramlás közötti átmenet 2300 < Re < 4000 tartományban kezdődik)
Számunkra nagyon előnyös lenne, ha az áramlás turbulens jellegű lenne (az eszköz jobb
hőátadása miatt), azonban ilyen mikroméretű csatornák esetén a benne haladó közeg biztosan
lamináris áramlási jelleget mutat.[IV.9][IV.10]
Az általam kidolgozott mérési eljárás a termikus tranziens mérési módszeren alapul.
Ezen mérési eljárásnak köszönhetően nemcsak az egész rendszer teljes hőellenállása
állapítható meg, hanem a hővezetési út parciális ellenállásai is. A módszer alkalmazásával
magának a mikrohűtőbordának a csatornákban áramló közeg (legyen az légnemű vagy
folyadék halmazállapotú) áramlási sebességtől függő parciális hőellenállása is
megállapíthatóvá vált.

4. A mérési összeállítás
A méréseim célja a különböző geometriájú mikrohűtőeszközök termikus
ellenállásának, illetve a hőátadási tényezőinek a meghatározása volt az áramoltatott közeg
áramlási sebességének a függvényében [IV.11]. Az egyik legcélravezetőbb módszer, ha a
mérések során meghatározzuk a teljes struktúra különböző áramlási sebességhez tartozó
kumulatív struktúrafüggvényeit. Ebből a struktúrafüggvényből már nem csak az egész
rendszer Rthja hőellenállása határozható csak meg, hanem magának a mikrohűtőbordának a
parciális hőellenállása is.

73

Mikroelektronika egyes termikus problémáinak kezelése
A mérés elve röviden a következő. A mérendő eszközt egy teljesítménytranzisztorra
erősítjük. Az eszközön áramoltatott nitrogén gáz áramlási sebességét beállítjuk egy
meghatározott értékre. A teljesítménytranzisztorra teljesítményugrást kapcsolunk, aminek
eredményeképp a tranzisztor elkezd melegedni. A tranzisztor hőmérséklet emelkedését
folyamatosan mintavételezzük egészen addig, amíg az már nem melegszik tovább. Ez az
egyensúlyi állapot kb. 30 perc alatt áll be. Mivel ismert a hőmérsékletváltozás és az
alkalmazott teljesítményugrás nagysága, így a teljes Rthja kiszámítható. Megismételve a
mérést különböző gázáramlási sebesség mellet, azt tapasztaljuk, hogy ez az érték változik,
azaz a hőellenállás a félvezető átmenet és a környezet között csökken, ha növeljük az áramlási
sebességet. Azonban ebből még nem tudjuk, hogy magának a hűtőbordának hogy változtak
meg a termikus tulajdonságai. A mérések között kb. 30 percet várni kell, amíg a tranzisztor a
laboratóriumi környezet hőmérsékletére hűl vissza, ugyanis a mérések csakis egyensúlyi
állapot és egyensúlyi állapot között történhetnek!
A teljesítménytranzisztor alkalmazása azért is célszerű, mert a bázis-emitter átmenet
nyitófeszültségének változásából pontosan meg tudjuk határozni az eszköz
hőmérsékletváltozását. Így a tranzisztort nem csak disszipáló elemként, hanem hőmérséklet
mérőként is alkalmazzuk. Ehhez azonban a méréseket megelőző kalibrációra van szükség,
aminek során a tranzisztort termosztát segítségével adott hőfokra hűtjük vagy fűtjük. A
tranzisztoron szenzoráramot folyatunk át és mérjük a nyitófeszültség változását. A mérések
során BD245C jelű szilícium, NPN bipoláris tranzisztort használtam. A tranzisztor bázisemitter átmenetének kalibráció során mért érzékenysége 2mV/°C lett.
A parciális hőellenállás meghatározására, a termikus tranziens görbe felvételére a
T3Ster Termikus Tranziens Teszter [IV.5][IV.6][IV.12] berendezést használtam. A
berendezés és a hozzátartozó kiértékelő program a már ismertetett módon állítja elő a mért
tranziensből az egy dimenziós hőterjedési utat jellemző kumulatív struktúrafüggvényt.
A mérések elvégzéséhez szükség volt egy olyan mérési összeállításra, ahol a
mikrohűtőborda kényelmesen ráhelyezhető a tranzisztorra, valamint a nitrogén gázt a
mikroszerkezet közepén található 6mm átmérőjű lyukba tudjuk irányítani és így
keresztüláramoltatni a csatornákon. A mérési összeállítás fényképe és az összeállítás
vázlatrajza az IV.6. ábrán látható.
Az összeállításnak biztosítani kellet, hogy a disszipáló forrástól a hő lehetőleg csak
egy irányban tudjon távozni, azaz parallel hőutak a lehetőséghez képest ne alakuljanak ki.
Ennek érdekében a tranzisztort egy elektromos és termikus szempontból is jól szigetelő
bakelit lemezre helyeztem. Mivel a tranzisztor geometriailag kisebb, mint maga a
mikrohűtőborda, így a tranzisztorra egy 15mm×15mm felületű, 3mm vastag rézlemezt
erősítettem.
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IV.6. ábra – A mérési összeállítás képe és vázlatos rajza

A legfelső elmozdítható alumínium lemez közepén egy lyuk lett kialakítva, amin a
gázcsövet vezettem át. A cső végét egy szilikongumi lapkához ragasztottam. A szilikongumi
közepén található 6mm átmérőjű lyuk pontosan megegyezik a mikrohűtőborda közepén
található lyuk átmérőjével. Az egész szilikongumi, alumínium szerkezet elmozdítható és
leszorítható az IV.6. ábrán látható módon.
A mikrohűtőborda a mérések során a rézlemez és a szilikongumi lapka közé került, a
csatornákkal teli oldalával lefelé. Ez az összeállítás azért előnyös, mert a csavarok
segítségével a szilikongumi lapkát, így a gáz beömlőnyílását biztonságosan hozzá lehet
szorítani a mérendő mikroszerkezethez anélkül, hogy az esetleg eltörne. Ezzel egyidejűleg a
mikrohűtőborda egyenletesen nyomódik a rézlemezhez.
Vizsgáljuk meg a mérési összeállítást a hővezetési út szempontjából (IV.7 ábra). A hő
a tranzisztor félvezető átmenetében keletkezik és a félvezető szubsztráton keresztül jut el a
tranzisztor tokjáig. A tranzisztor hűtéséről egy rézből készült alaplemez gondoskodik. Ehhez
szorítjuk hozzá — hőpaszta segítségével gondoskodva a jó hőátadásról — a réz lapkát, ami a
hőt egyenletesen szétteríti és átadja a mikrohűtőbordának. Ezt az utat, amíg a hő eljut a
félvezető felületétől a réz-mikrohűtőborda határfelületig jellemezzük egy Rth1 hőellenállással.
A mikrohűtőborda előbb átmelegszik, majd a csatornák falain keresztül átadja a hőt a
csatornákban áramló légnemű vagy folyékony anyagnak, esetünkben a nitrogén gáznak. A
mikrohűtőborda hőellenállása Rth2, ami a kis mérete illetve a jó hővezető anyaga miatt
elhanyagolható. A mikrohűtőborda és a környezet között egy parallel hőút alakul ki. A hő
egyrészt kényszerített konvekcióval távozik (RthMC), másrészt a szilikongumin keresztül

Rth

IV.7. ábra – Mérési összeállítás kompakt modellje
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hővezetéssel (Rth3). A mérési eredmények kiértékelése során ezt a parallel hőutat figyelembe
kell venni! A mérési összeállítás kompakt modellje a IV.7. ábrán látható.
A mérések során az Rth hőellenállás értéket (ami a mikrohűtőborda, a szilikongumi és
a konvekció által alkotott együttes hőellenállás) tudjuk meghatározni, az alábbi módon:
R th = R th 2 +

1
1
≈
1 / R th 3 + 1 / R thMC 1 / R th 3 + 1 / R thMC

Ez alapján az GthMC (mikrohűtőborda hővezetése) értéke a következő lesz:

GthMC =

1

RthMC

=

1
1
−
.
Rth Rth3

Az Rth3 meghatározásához a teljes mérési struktúra termikus tranziens mérése
szükséges a nitrogén gáz áramoltatása nélkül. Ezt a lépést gyakorlatilag minden esetben
megtesszük a mérési összeállítás helyességének ellenőrzése végett (eléggé le van e szorítva a
struktúra, a disszipáló tranzisztor jól működik e, tényleg azt mérjük, amit szeretnénk).

5. Mérési eredmények
A méréseim célja az volt, hogy megállapítsam, hogy hogyan változik a
mikrohűtőborda hőátadási tényezője a nitrogén gáz áramlási sebesség változtatásával.
Az áramlási sebesség mérésére a tanszéken rendelkezésünkre állt egy Universil N2
rotameter. Az egyetemen zajló kísérleti mérések során ennek a rotameternek a használatával
tudtam az aktuális áramlási sebességet meghatározni és beállítani, így az egyetem történt
mérések alatt alkalmazott áramlási sebességek mérése is ennek az eszköznek a segítségével
történt.
Azonban a mérések elvégzése előtt szükségességét éreztem a rotameter kalibrálásának.
Kíváncsi voltam ugyanis, hogy a rotameteren leolvasható érték mennyire felel meg a
valóságnak? A kalibrációt a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet,
Levegőtisztaságvédelmi Referencia Központ, Kalibráló Laboratóriumában végeztem. A gáz
áramlási sebességének a biztosítására egy kalibrált Environics Series 2020 CEMCS
(Continuous Emissions Monitoring and Calibration System) gázkeverő készüléket
alkalmaztam. A készülék gázkeverés funkcióját nem használtam ki, tehát csak a 99,995%-os
tisztaságú nitrogén jelent meg a készülék kimenetén.

IV.8. ábra - Brooks 5850 MFC kalibrálása
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Az tanszéken végzett kísérleti mérések során alkalmazott rotameter kalibrálása
céljából először a gázkeverő kimenetét összekötöttem egy Brooks 5850 tömegáramlás
mérővel. A tömegáramlás-mérő kimenetén megjelenő feszültség egyenesen arányos az
áramlási sebességgel 0 és 60 l/h közötti tartományban. Így az áramlási sebesség
megváltoztatásával kalibrálni tudtam a tömegáramlás mérőt. A mérési összeállítás az IV.8.
ábrán látható. A tömegáramlás mérő kalibrálási eredménye a IV.9 ábrán látható. A
karakterisztika tényleg lineáris lett a vizsgált 0 – 60 l/h tartományban.
5
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IV.9. ábra – Tömegáramlás mérő kalibrációs eredménye

A következő feladat a már bekalibrált tömegáramlás-mérővel a saját rotameter
áramlásmérőt kalibrálni. A kalibráció meglepő eredményt hozott. A leolvasható érték és a
valóságos érték között kb. 2…6 szoros eltérés volt tapasztalható. A mérési eredmény a IV.10.
ábrán látható. Elképzelhető, hogy a rotameterben található „lebegő mutató”esetleg nem ebbe a
szerkezetbe való, ugyanis lötyög benne. Ennek ellenére az tanszéken folytatott kísérleti
mérések során az eszköz a gázáram beállítására alkalmasnak bizonyult.
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IV.10. ábra – Rotameter kalibrása

A kalibrációt követő további méréseket ugyancsak a Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kalibráló Laboratóriumában végeztem. A mérések
elvégzéséhez szükséges – a mérések időtartama alatt egyenletes és pontos értéken tartott –
nitrogén gáz áramlását a már említett Environics Series 2020 CEMCS készülékkel
biztosítottam. A méréseket légkondicionált helyiségben 23,5°C fokon és 1006 mbar
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nyomáson hajtottam végre. A méréseket különböző áramlási sebességek mellett ismételtem
meg. Egy-egy minta termikus tranziensének a felvételéhez adott áramlási sebesség mellett 60
percre volt szükség. A méréseket mindkét mintánál rendre 0, 29, 44, 60 és 67 l/h áramlási
sebesség mellett hajtottam végre. A IV.11. ábrán látható a 70µm-es mikrohűtőborda termikus
tranziens válasza 60 l/h áramlási sebesség mellett.

IV.11. ábra – A mérési összeállítás termikus tranziens függvénye (60 l/h)

A T3Ster termikus tranziens teszter segítségével rögzített termikus tranziensek
kiértékeléséhez a hozzáadott T3Ster szoftvert, illetve a T3Ster-Master programot használtam.
A mért tranziensekből kapott differenciális stuktúra függvényen jól elkülöníthetőek a mérési
összeállításban található alkotóelemek a IV.12. ábrán látható módon. A differenciális
struktúrafüggvényen megjelenő csúcsok a különböző anyagú összetevők közötti átmenetet,
határokat jelzik. Számunkra az utolsó csúcs és a környezetet jelképező szingularitás közötti
hőellenállás érték az érdekes. Az utolsó csúcs a rézlapka és a mikrohűtőborda közötti
termikus átmenethez tartozik. Megfigyelhető, hogy a differenciális struktúrafüggvényen a
tranzisztor tokján belüli elemek is felismerhetők. Fontos még egyszer megemlíteni, hogy ez
az Rth érték a Rth3 és az RthMC párhuzamosan kapcsolódó hőellenállások eredője!
A 70µm és 45µm csatornamélységű mikrohűtőbordák mért termikus tranzienseiből
kapott kumulatív struktúrafüggvények különböző áramlási sebességek mellett az IV.13. ábrán
és IV.14. ábrán láthatóak.

IV.12. ábra– Differenciális struktúrafüggvény
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Réz/mikrohűtőborda
átmenet

IV.13. ábra – Mért hőellenállás változás az áramlási sebesség függvényében 70µm csatornamélységű eszköz
esetén

Réz/mikrohűtőborda
átmenet

IV.14. ábra – Mért hőellenállás változás az áramlási sebesség függvényében 45µm csatornamélységű eszköz
esetén

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy az áramlási sebesség növelésével
valóban csökken a hőellenállás, azaz a mikrohűtőborda hőátadási tényezője növekszik. Az
Rth3 érték minden esetben a 0 l/h áramlási sebességhez tartozó Rth értéknek felel meg, ez az
K
érték például a 45µm csatornamélységű eszköz esetében 22,85
.
W
A mérési eredmények alapján, a mért hővezetés értékekre másodfokú görbét
illesztettem a Maple 9.0 program használatával. A görbe egyenlete a következő

Gth = a ⋅ ϕ 2 + b ⋅ ϕ + c

[W / K ] ,

ahol

a

és a paraméterek értéke a IV.1. táblázat szerint alakult.
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Minta

a

B

c

70µm

0,325E-05

0,235-03

0,397E-03

45µm

0,355E-05

0,312E-03

0,699E-05

IV.1. táblázat – A modell paraméterei

W/K

Ez a másodfokú görbe tehát megadja, hogy adott áramlási sebesség mellett a
különböző csatorna geometriájú mikrohűtőbordáknak mekkora lesz a hővezetése. A mért
értékek és a másodfokú görbével közelített modellezett értékek a IV.15. ábrán láthatók. Így
gyakorlatilag egy áramlási sebességtől függő, másodfokú termikus modellt kaptam
eredményül.
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IV.15. ábra – Mért és modellezett hővezetési értékek az áramlás függvényében

Általában a makroméretű hűtőbordák esetén nem a hővezetés értékét, hanem a
hőátadási együttható értékét adják meg. Ennek a mérési eredményekből való számításához
szükség van a mikrohűtőborda hőátadási felületének értékére, mely érték jelen esetben kb.
0,000225m2. Látható, hogy ez az érték rendkívül kicsi, mégis a mikrohűtőborda a benne
rendkívül nagy sebességgel áramló gáz miatt jó hatásfokkal hűt. A hőátadási együttható
számításakor a természetes konvekciót (h=5..10 W/m2K) elhanyagoltam. A hőátadási
együttható változása mindkét vizsgált minta esetén a IV.16. ábrán látható.

IV.16. ábra – Mikrohűtőbordák hőátadási együtthatójának változása az áramlás függvényében
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6. Mérési eredmények ellenőrzése
A mérési eredmények ellenőrzése céljából kiegészítettem a mérési összeállítást egy
6×7 pixel felbontású hőárammérő szenzorral (IV.17. ábra). Ezt a hőárammérő szenzort az
Elektronikus Eszközök Tanszékén tervezték [IV.13][IV.14] és a MTA Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézetében készült el. A hőáram eloszlás mérő szenzor egy p típusú
szilícium lemezből lett kialakítva, melynek két oldalán Si/Al kontaktusok termoelemeket
alkotnak. Így lehetővé válik a két oldal hőmérsékletkülönbségének a mérése, ami arányos a
lemezen áthaladó hőárammal. Az egyik oldal Al kontaktusainak mátrix elrendezésével a
szenzor alkalmassá vált a hőáram eloszlás mérésére. A szenzorfelület mechanikai és kémiai
védelmére, valamint az elektromos szigetelés biztosítása érdekében az egész szenzort PSG
bevonattal látták el. A szenzor aktív felülete 15,6mm×21mm. A méréseket nagy
körültekintéssel kellett elvégezni, mert a szenzor rendkívül törékeny.

IV.17. ábra – Hőárammérő szenzor

A szenzort a mérési összeállításban a mikrohűtőborda alá, a réz lemez fölé helyeztem.
A hőárammérő szenzorkártya kimeneti jelét egy INA111 műveleti erősítővel felépített
kiolvasó áramkör segítségével mérhettük meg egy multiméter segítségével. A hőárammérő
behelyezésével az egész mérési összeállítás kompakt modellje megváltozott. A
mikrohűtőbordával párhuzamosan bekerült egy újabb parallel hőút: a hőárammérő
szenzorkártyán keresztül természetes konvekcióval távozó hő. Így a kompakt modellt
kiegészítve a IV.18. ábrán látható helyettesítőképre jutottunk.

Rth
IV.18. ábra – Az új mérési összeállítás kompaktmodellje
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A hőárammérő szenzor hőellenállásának (RthHF) a meghatározására el kell végezni két
mérést. Először 0 gázáram mellett (RthMC=0) kell megmérni a mérési összeállítás
struktúrafüggvényét hőárammérő szenzor nélkül, majd hőárammérő szenzor behelyezése
után. Így a kumulatív struktúrafüggvényről meghatározható a rézlapka-mikrohűtőborda
átmenet és a környezet (Rth3) illetve a rézlapka-(hőárammérőszenzor+mikrohűtőborda)
átmenet és a környezet (Rth) közötti hőellenállás értéke. A mérési eredmények a IV.19. ábrán
látható. Ezekből az értékekből meghatározható a hőárammérő szenzor hővezetése:

G thHF =

1
R thHF

=

1
1
−
[W/K], ami 0,006 W/K értékre adódott.
R th R th 3

Az eredmények kiértékelésekor mindig figyelembe kellett venni ennek a parallel
hőűtnak a hatását és a struktúrafüggvényeket korrigálni kellett ezzel az értékkel. Erre a
T3Ster–Master program lehetőséget nyújt.

IV.19. ábra – A mérési összeállítás integrális struktúra függvénye hőárammérő szenzorral és nélkül (0 l/h
áramlási sebesség mellett)

A mérések során a 70µm csatornamélységű mikrohűtőbordát használtam. Annak
érdekében, hogy nagyobb hőáramot érjünk el – a hőárammérő szenzoron keresztül – nagyobb
áramlási sebességekkel is mértük a struktúrát. A párhuzamos hőutat figyelembevevő mérési
eredmények a IV.21 ábrán láthatók.

IV.20. ábra – Hőárammérő szenzorral kiegészített mérési összeállítás
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IV.21. ábra – Mért hőellenállás változás az áramlási sebesség függvényében 70µm csatornamélységű eszköz
esetén

A mérési eredmények alapján, akárcsak az előző méréseknél a mért hővezetés
értékekre másodfokú görbét illesztettem a Maple 9.0 program használatával. A görbe
paraméterei az alábbiak szerint alakultak:

a

Minta
70µm HF

b

0,159E-05

c

0,194-03

-0,783E-03

IV.2 táblázat – A modell paraméterei

A mért értékek és a másodfokú görbével közelített modellezett eredmény a IV.22
ábrán látható.
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IV.22. ábra – Mért és modellezett hővezetési értékek az áramlás függvényében

A mért értékekből – hasonlóan az előző méréseknél – a hőátadási felület ismeretében
számítható a hőátadási tényező, ami a IV.23. ábrán látható. A fő kérdés az volt, hogy az
általunk a termikus tranziens mérésekből származó hőátadási tényező tényleg megfelel e a
valóságnak? A hőárammérő szenzor segítségével nem csak a szenzoron átfolyó össz
hőáramot, hanem a hőáram eloszlását is meg lehetett állapítani.
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A hőárammérő szenzor által mért hőáramok a IV.24. ábrán láthatók 60l/h illetve
120l/h mellett. A hőárammérő szenzor felület nagyobb, mint a mikrohűtőborda felülete. A
mikrohűtőborda elhelyezkedését kék kontúrrajz jelzi.
Az egyes pixelek által mért hőáramok összegzésével kiszámítható a hőárammérő
szenzor által mért hőátadási tényező (IV.23. ábra). A két hőátadási tényező jól közelíti
egymást (maximális eltérés 15%), a függvények jellegükben hasonlóak.
Az eltérések a mikrohűtőborda hőátadási felületének számítási pontatlanságából,
illetve mérési pontatlanságokból eredhetnek. Az eltéréseket magyarázhatja az is, hogy
működés közben a mikrohűtőbordából kiáramló gáz a hőárammérő szenzorkártyát is éri, ami
így paralel hőutat — hőárammérő szenzor és környezet közötti konvektív úton történő
hőátadást — eredményez, azaz a RthHF is függ közvetve az áramlási sebességtől. Ezt a
jelenséget mérések során elhanyagoltuk.

IV.23. ábra – Mikrohűtőbordák hőátadási együtthatójának változása az áramlás függvényében

A hőárammérő szenzorral folytatott mérések tehát igazolták a termikus tranziens
mérésből származó eredményeinket, azaz a termikus tranziens módszerrel jól lehet
karakterizálni különböző mikrohűtőeszközöket.

IV.24. ábra – Hőárammérő szenzorral mért hőáramok 60 és 120 l/h áramlási sebesség mellett
(A kék keret a mikrohűtőborda elhelyezkedését jelképezi)
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7. Y csatornás hűtőborda mérése

2007 elején kaptuk kézhez a Heriot-Watt Egyetemtől
egy újfajta csatorna-kialakítással készült mikrohűtőbordát
(IV.25. ábra). Fontos cél volt, hogy megvizsgáljuk, hogy az
előző mintához képest a rajzolat megváltoztatásával sikerült-e
javítani az eszköz termikus tulajdonságain, azaz a hőátadási
tényezőt sikerült-e növelni.
Az új mikrohűtőborda geometriai mérete nem
változott, a felülete 15mm×15mm. A csatornák mélysége és
szélessége egyaránt 100µm. Azonban a csatornák rajzolata
megváltozott. Az előző mintákon 128 darab egyenes csatorna
IV.25. ábra – Y csatornás
volt. A mostani mintán a belső 6mm átmérőjű lyuktól
hűtőborda fényképe
ugyancsak 128 darab csatorna indul el, de ezek Y alakban
kettéágaznak és így 256 darab csatorna lesz az eszköz külső kerületén.
Az új mintadarabot a 70µm csatornamélységű eszközzel hasonlítottuk össze. A
további magyarázatok megkönnyítése érdekében a 70µm egyenes csatornás eszközt
I csatornájú mintának, a 100µm csatornamélységű Y alakban szétváló csatornákkal
rendelkező eszközt Y csatornájú mintának fogom nevezni.
Akárcsak az előző mérések során, a termikus tranziens méréseket elvégezve, majd a
tranziens függvényekből kumulatív struktúrafüggvényt számolva az IV.26. ábrán látható
eredményekre jutottam. A méréseket 0, 60, 90 és 120 l/h áramlási sebesség mellett hajtottam
végre.

IV.26. ábra – Az I és Y csatornájú mikrohűtőbordák integrális struktúrafüggvénye különböző áramlási sebesség
mellett
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A mért hővezetés értékeket táblázatosan összefoglalva illetve grafikonon (IV.27. ábra)
feltüntetve az alábbiak szerint alakultak:
mW/K

0 l/h

60 l/h

90 l/h

120 l/h

I csatornájú minta

0

10,39

19,99

30,78

Y csatornájú minta

0

14,57

24,68

33,35

IV.3. táblázat – Mért hővezetési értékek különböző áramlási sebességek mellett
W/K

4E-2
Y-channel

I-channel

3E-2

2E-2

1E-2

0
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40
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80
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IV.27. ábra – Mért hővezetési értékek az áramlás
függvényében az Y és I csatornájú mikrohűtőborda esetén

A hővezetésből számított értékek alapján a IV.28. ábrán a hőátadási tényező változása
látható.

IV.28. ábra – Az Y és I csatornájú mikrohűtőbordák hőátadási együtthatójának
változása az áramlás függvényében

A mérések alapján megállapítható, hogy az Y csatornás mikrohűtőbordának
általánosan 10%-l jobbak a termikus paraméterei, mint az I csatornás hűtőbordának.
Mérésekkel igazoltam, hogy a 45µm és 70µm mélységű „I” geometriájú
mikrohűtőbordák hőátadási együtthatója azonos áramlási sebességek esetén alig tér el
egymástól (10% alatti a különbség). Kimutattam, hogy egy újszerű „Y” geometriájú
mikrohűtőborda hővezetése a kb. ugyanolyan mélységű, de „I” geometriájú hűtőeszközénél
adott áramlási sebességen mérve nagyobb (az eltérés gázáramlástól függően 40%, 24%) és a
gázáramlás növelésével ez a különbség fokozatosan csökken.
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8.

Az elért eredmények gyakorlati hasznosítási lehetősége, jövőbeli tervek

A 4. fejezetében bemutatott új eljárás alkalmazásával különböző mikroméretű (mikromegmunkálással készült, mikroméretű csatornákat tartalmazó) hűtőeszközök termikus
karakterizációjára nyílik lehetőség. A mikroméretű hűtőeszközök hőátadási együtthatója a
bennük áramoltatott gáz illetve folyadék sebességének függvényében jól kimutatható.
Segítségével különböző méretű, különböző csatorna geometriájú hűtőeszközök hőátadási
együtthatója jól mérhetővé válik. A mérési eredményekre alapozva termikus szimulációs
programokhoz elkészíthető a mikrohűtőborda termikus modellje.
A méréseim igazolták, hogy a termikus tranziens tesztelés alkalmas mikroméretű
hűtőeszközök termikus karakterizációjára. Sikerült kimutatnom az „I” és „Y” geometriájú
csatornákat tartalmazó mikrohűtőborda hővezetésének változását a csatornákban áramló gáz
áramlási sebességének függvényében. A mérési eredmények alapján egy másodfokú kompakt
modellt állítottam elő, amely a mikrohűtőeszköz hővezetését írja le a gáz áramlási
sebességének (ϕ) függvényében:

Gth = a ⋅ ϕ 2 + b ⋅ ϕ + c

A külföldi partner tervei között szerepel egy új csatorna geometriájú (biometrikus)
mikrohűtőborda illetve ún. szendvics szerkezetű mikroméretű hűtőeszközök kidolgozása. A
közeljövőben szeretném ezeket az új típusú mikroméretű hűtőeszközöket a fejezetben
bemutatott új eljárás alkalmazásával megmérni és a már meglévő eszközökkel való
összehasonlítását elvégezni.
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V.

A kutatómunka új tudományos eredményei
1. Tézis

Módszert dolgoztam ki működő, zárt elektronikai egységekben található áramköri
modulok, illetve ún. magas–hőmérsékletű tesztkamrák hőmérséklet-eloszlásának
érintésmentes, kvalitatív meghatározására. A módszer lényege, hogy az érzékelendő felületek
közelébe olyan érzékelő kártyát helyezünk, ami a kialakuló hőmérséklet-eloszlást az IR
sugárzás alapján érzékeli.
Az érzékelő kártya FR4 hordozón, hagyományos nyomtatott huzalozású lemez
előállító technológiával készül. A felületén mátrix elrendezésben m×n darab négyzet alakú
(pl. 1cm×1cm) réz felületet alakítunk ki, melyekre a hőmérsékletmérésért felelős termikus
tesztchipek kerülnek beültetésre. A feketére festett rézfelületek a sugárzó hőt elnyelik, aminek
hatására a chip hőmérséklete is emelkedni kezd. A mátrix elrendezésben lévő chipek
egyenként elektronikusan címezhetők, és a kimenti jelük hőmérséklettel arányos frekvenciája
kiolvasható.
Az érzékelő kártya 4×4 cellás kivitelben kísérletileg megvalósítottam és a vele végzett
kalibrációs és valós (számítógépházban, tesztkamrában történő) méréseket szimulációs
eredményekkel verifikáltam.
1.1. Megállapítottam, hogy az érzékelő kártya alkalmas zárt elektronikai
egységekben a vele szemben elhelyezett felületen a fő disszipáló források (áramköri modulok,
fűtőszálak, stb.) helyének meghatározására.
1.2. Kimutattam, hogy az ún. magas-hőmérsékletű tesztkamrák belsejében a
fűtőszálaktól 1 cm távolságban már homogén hőmérséklet-eloszlás áll elő, így ezen kamrák
különböző mikrorendszerek fárasztásos vizsgálatára alkalmasak.

2. Tézis
Eljárást dolgoztam ki integrált áramkörök tokba való rögzítési minőségének
meghatározására egy újszerű hőtágulás-érzékelésen alapuló módszerrel. Az integrált
áramkörök gyártásánál súlyos gond, hogy az IC lapka tokba való beforrasztása (ragasztása)
nem mindig tökéletes. A rossz rögzítés rossz hőátadást okoz, túlmelegedéshez és korai
meghibásodáshoz vezet.
A különböző rögzítésű minőségű minták adott ideig történő gerjesztésének hatására a
vizsgált minták hőtágulásai között különbségek lesznek. A méréseket Talystep tapintó tűs
mérőrendszerrel végeztem.
A mérési eredményeket kézi számításokkal, szimulációkkal és más elvű
(interferometriás) méréssel verifikáltam. A vizsgált minták felrögzítésének minőségét röntgen
átvilágító berendezéssel is ellenőriztem. Továbbá megvalósíthatósági vizsgálatokat végeztem
egy újszerű hőtágulás-érzékelésen alapuló interferometriás módszerrel. A módszer előnye,
hogy az integrált áramkör felrögzítési minőségének ellenőrzésére a vizsgálandó chip
elektromos bekötése előtt nyílna lehetőség.
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2.1
Igazoltam, hogy az integrált áramköri tokok felületén kialakuló inhomogén
hőeloszlás hatására bekövetkező hőtágulás-különbségek az általam kidolgozott érintéses és
érintésmentes módszerrel egyaránt meghatározhatók. Interferometriás méréssel a félvezető
felületén kialakuló hőeloszlás is feltérképezhető.
2.2
Megállapítottam, hogy különböző felrögzítésű minőségű minták esetén
különböző nagyságú hőtágulás detektálható. A jó (90%-os lefedettség feletti) minták és a
rossz (csak az egyik oldalél mentén vagy csak a sarkán felrögzített) minták között 1µm
hőtágulás különbség mérhető.

3. Tézis
Eljárást dolgoztam ki különböző mikroméretű (mikro-megmunkálással készült,
mikroméretű csatornákat tartalmazó) hűtőeszközök termikus karakterizációjára és modellt
alkottam ezen eszközök termikus viselkedésére.
Az eljárás során egy teljesítmény tranzisztort gerjesztek egységugrás jellel, és a
kialakuló termikus tranzienst Termikus Tranziens Teszter berendezés segítségével rögzítem. A
kialakuló tranzienst nagyban befolyásolja a disszipáló forrás és a környezet közötti hővezetési
út hőellenállása. A tranzisztor tetejére rögzített mikroméretű csatornákat tartalmazó
15mm×15mm-es mikrohűtőbordán átáramoltatott gáz áramlási sebességének függvényében a
környezet és a mikrohűtőborda közötti hőellenállás csökkenni fog. A csökkenés mértéke,
illetve az adott áramlási sebesség mellett a mikrohűtőborda hőellenállása a kidolgozott eljárás
segítségével mérhetővé válik.
A mérési eredményeket egy hőárammérő szenzor segítségével verifikáltam.
3.1
Kimutattam az „I” geometriájú (egyenes) csatornákat tartalmazó
mikrohűtőborda hővezetésének változását a csatornákban áramló gáz áramlási sebességének
függvényében.
3.2
A mérési eredmények alapján egy másodfokú közelítő összefüggést alkottam,
mely a mikrohűtőeszköz hővezetését írja le a gáz áramlási sebességének (ϕ) függvényében:

Gth = a ⋅ ϕ 2 + b ⋅ ϕ + c
3.3. Mérésekkel igazoltam, hogy a 45µm és 70µm mélységű „I” geometriájú
mikrohűtőbordák hőátadási együtthatója azonos áramlási sebességek esetén az eltérés nem
szignifikáns (10% alatti a különbség).
3.4. Kimutattam, hogy egy újszerű „Y” geometriájú mikrohűtőborda hővezetése az
ugyanolyan mélységű, de „I” geometriájú hűtőeszközénél adott áramlási sebességen mérve
nagyobb (az eltérés gázáramlástól függően 40%, 24%) és a gázáramlás növelésével ez a
különbség fokozatosan csökken.
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