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2. Bevezetı
A mikroelektronikai iparág fejlıdésének hatására a fejlettebb, kisebb raszter osztású
elektronikus eszközök elterjedése megkövetelte az áramköri hordozók fejlesztését. A mai
trendek a miniatürizációs folyamatok felé visznek, egyre több az integrált áramköri
kivezetés kisebb mintázattal, vékonyabb, könnyebb hordozóval, magasabb hıdisszipáció és
mőködési frekvencia mellett. A merev hordozókon kívül már jelenleg is nagy jelentıségőek
a hajlékony hordozók, melyek a chipek beültetési helyén túl összeköttetésekként is
szolgálnak. Mivel a hajlékony huzalozású hordozó használata sok alkalmazási területen
számos elınyt jelent a merev hordozóval szemben, ezért egyre inkább a nagy integráltságú
moduláramkörökben használják, mint például smart kártyák, nagyothalló készülékek,
folyadékkristályos kijelzı (LCD) modulok, nyomtatófej csatlakozás, merevlemez fej
csatlakozás, digitális fényképezık és videókamerák, és egyéb hordozható elektronikai
modulok, telefon kijelzı vagy billentyőzet. Jellemzı ezen termékekre a finom rajzolat és a
flip-chip technológia. Az akár 50-100 µm vékony, hajlékony hordozók lehetıséget
biztosítanak a nagy vezetéksőrőség és a finomrajzolat kialakításához, mely hozzájárul az
elektronikai modulok tömegének és méretének csökkentése mellett, a csatlakozók
felszámolásához. A hajlékony hordozók bevezetése lehetıvé teszi térbeli hordozók
kialakítását is.
A

hajlékony

hordozókat

sok

alkalmazási

területen

megfelelı

elıkezelés

után

háromdimenziós elrendezéssé hajtogathatják, amelyek így kerülnek beépítésre a
készülékekbe. Munkámban a hajtogatással kapcsolatos minıségi és megbízhatósági
problémák megoldásán dolgoztam. Legfıbb célkitőzésem a megbízható térbeli formálás
lézeres mikromegmunkálással történı létrehozása.
Az új technológiai eljárások és/vagy új anyagok mikroelektronikai alkalmazását a méret
csökkentése és a mőködési sebesség növelése teszik szükségessé. Ebben egyre nagyobb
szerepe

van

a

lézeres

mikro-technikáknak.

A

lézeres

mikro-vagy

akár

nanomegmunkálásoknak közös elınyös tulajdonsága, hogy gyorsabb, rugalmasabb, jobban
kézben tartható és bizonyos esetekben olcsóbb, mint az egyes hagyományos technológiák.
Az ipari anyagmegmunkálás területén a CO2 és az Nd:YAG lézerek a legelterjedtebbek,
melyeknek hullámhossz és elvbeli mőködési különbségük alapvetıen meghatározzák
alkalmazási lehetıségeiket. Felhasználásuknál figyelembe kell venni, hogy a forgalomban
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levı áramköri hordozókban a lézer-anyag kölcsönhatás a felhasznált lézersugártól függıen
más és más lehet.
A villamos ipar a polimereket hosszú ideig kizárólag szigetelıanyagként alkalmazta. A
polimerek azonban a mikroelektronikában többféle célra használhatók. Ezek az alábbiak:
szigetelırétegként, tokozó anyagként, védırétegként, hordozóként, vezetırétegként és az
aktív alkatrészek anyagaként. Napjainkban a fejlett hajlékony áramköri hordozók polimer
alapanyagúak, a fejlett áramköri hordozók egyik legelterjedtebb típusa.
A következı fejezetben összefoglalom a kutatási témámhoz szorosan kapcsolódó
területeket. Elıször áttekintem a mikroelektronikában széles körben használt poliimid
villamos, termikus és mechanikai paramétereit, illetve azok alkalmazhatóságát. Röviden
ismertetem a lézeres poliimid megmunkálás szakirodalmát. Végezetül a kutató munkám
során alkalmazott módszereket ismertetem.
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Célkitőzés
A kutatómunkám célja egy olyan mikromegmunkálási technológia kidolgozása, amely
tervezhetıvé teszi a poliimid anyagok lézerrel segített, elıre tervezhetı formálását. Ezáltal
lehetıvé válik hajtogatással háromdimenziós összeköttetések és hordozók kialakítása. Az
elkészülı modell alapján lehetıség nyílik egy olyan tervezési szabályokat tartalmazó
eszköz fejlesztésére, amely az egyes gyártmányok gyártási dokumentációi alapján elıállítja
a lézeres megmunkálás terveit a háromdimenziós hordozó elıállításához.
Ezen motivációimat nagyban alátámasztotta, hogy a BME Elektronikai Technológia
Tanszékének Lézertechnológia laboratóriuma számos megkeresést kapott (Freudenberg
Mectec Hungary, Bosch), amelynek során felmerült az adott típusú, már gyártásban levı
polimer-alapú áramköri hordozó anyagokkal kapcsolatos lézeres megmunkálás igénye.
Ezeken felül Európai Uniós finanszírozású nemzetközi projektekben (Flexil, BSTC,
mikroBUILDER) vettünk részt, ahol a poliimidek lézeres megmunkálásának technológiai
kidolgozása volt a feladat. Ennek megoldása az alapanyagok és formák különbözısége
miatt mindig egyedi tervezést igényelt.
Saját lézeres megmunkálási modell alkotását az elızményekben felsoroltakon kívül az is
motiválta, hogy a szakirodalom tanulmányozása során nem találkoztam olyan jellegő
kutatásokkal, amelyek figyelembe vették volna a poliimidek háromdimenziós áramköri
alkalmazhatóságát támogató mikromegmunkálást. A legelterjedtebb eljárások is kizárólag a
fúrás, vágás, gravírozás területre koncentrálódnak. Kevés publikáció foglalkozik az
anyageltávolítás azon problématerületével, amely során teljes anyageltávolítás történik. A
munkámban azonban szelektív anyageltávolítást használok a gépészetben alkalmazott
mechanikai „kikönnyítéshez” hasonlóan a hajlíthatóság megkönnyítésére.
A lézeres modell feladata annak megválaszolása, hogy adott energiájú pásztázó lézernyaláb
miként befolyásolja az alaphordozó hımérsékletét, illetve, hogy az egymás után indított
pásztázások különálló esetekként kezelhetıek-e, vagy figyelembe kell-e venni a hordozó
elıéletét. A szimuláció eredményeként elıre definiálhatóvá válik, hogy milyen mennyiségő
anyagot tudunk eltávolítani a poliimidbıl a lézersugár sebességének, teljesítményének és
impulzusenergiájának függvényében.
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A szakirodalomban, illetve a legújabb kutatásokban kétféle irányzat szerepel a térbeli
kialakításokra a következık szerint:


Integrált áramköri alkatrész szinten a szilícium chipek egymásra helyezhetısége a
cél. Tokozáson belül késıbb bonthatatlan kötésekkel oldják meg a vertikális irányú
tér kihasználását. A szétválasztott szilícium chipeket utólag mikrohuzalokkal, vagy
forraszgolyókkal kötik egymáshoz.
Egy, még csak kutatási szinten létezı eljárás alkalmazásával a szilícium chipeket
még a szeletbıl való kivágásuk elıtt átmenı viákkal egymáshoz rögzítik (TVS,
Through Silicon-wafer Vias). Ezzel alakítanak ki vertikális irányú huzalozási
pályákat.



Alkatrészek

tokozás

utáni

háromdimenziós

elrendezésére

szintén

létezik

technológia. Ebben az esetben kétdimenziós tervezés és elrendezés után a hajlékony
hordozót további elıkezelés nélkül belehajtogatják a dobozba. A hajlékony hordozó
stabilitását mechanikai rögzítéssel, pl. ragasztással oldják meg. Erre azért van
szükség, mert bár a hordozó hajlékony, nagyfokú rugalmasság hatására a hajtogatás
után visszaállna az eredeti formájára, vagyis kétdimenziósra.
Arra keresem a választ a második probléma megoldása során, hogy a már tokozott
alkatrészekkel szerelt hajlékony hordozót hogyan lehet eredményesen háromdimenziósra
formálni. Mivel a lézeres kísérletek és a modell alapján a hordozó mikromegmunkálása jól
kontrollálható, ezért a lézeres technológia alkalmazásával kiküszöbölhetı a hordozó eredeti
alakba való „visszaalakulása”. A hordozó képes egy „önmagát megtartó” térbeli alakzat
felvételére.
A szakirodalmi kutatásaim során feltártam, hogy a hajtogatott hordozó használatával
további probléma az összehajtogatott szerkezeten belüli hı akkumulálódása, és így az IC-k
túlmelegedése. Egy összehajtogatott rendszer esetén a hıelvezetı rendszer beépítése
nehezen megoldható feladat. Kutatásaimban erre is kerestem a megoldást. A hımérséklet
eloszlás feltérképezéséhez szimulációt használtam, amellyel nagy teljesítményő IC-k esetén
is megmondható a maximális mőködési hımérséklet.
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3. Irodalmi áttekintés
Irodalomkutatási munkámat az értekezésemhez szorosan kapcsolódó tématerületekre
koncentráltam. Négy olyan témakörrıl van szó, mely munkámhoz szorosan kapcsolódik,
ezek a következık:
• Hajlékony poliimid alapú elektronikai hordozó: a poliimidek szerkezete, mechanika
és elektromos tulajdonságaik, poliimid alapú hajlékony hordozójú elektronikák
felhasználási területei.
• Lézeres mikromegmunkálás: lézer felhasználási lehetıségei, abláció jelensége,
ablációs modellek, polimerek szelektív anyageltávolítása.
• Térbeli elektronikai alkatrész elrendezés: tokozáson belül egymásra épített integrált
áramkörök technológiája, vertikális összeköttetéső tokozások kialakítása.
• Mechanikai vizsgálatok: szakítószilárdság vizsgálat, statikus és dinamikus fárasztó
vizsgálatok.
A négy egység szakirodalma külön-külön is jelentıs, melyek terjedelmük miatt
önmagukban is meghaladnák a dolgozat kereteit, de a pontos értelmezés miatt
szükségesnek láttam, egy általános bemutatás készítését.

3.1. A poliimidek szerkezete és tulajdonságai
A poliimid elnevezés a polimerek olyan, kémiai felépítésüket tekintve eltérı képviselıinek
együttesét jelöli, amelyek a fıláncban szabályosan ismétlıdı imid-csoportokat [1] (3.1.
ábra) tartalmaznak. Ezek egy nitrogénatomon keresztül kapcsolódó karbonil-csoportokból
álló funkciós csoportot tartalmazó vegyületek.

3.1. ábra Lehetséges imid-csoportok szerkezete

Eredetileg a poliimid elnevezést a DuPont cég által a hatvanas évek elején az őrhajózás és a
hadiipar számára kidolgozott mőanyagokra alkalmazták. Az ilyen polimerek merevek a
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molekuláknak a fıláncban elhelyezkedı győrős szerkezető építıelemei következtében,
feldolgozhatóságuk

korlátozott,

különleges

módszereket

igényelnek.

Rendkívüli

hıállóságuk miatt nélkülözhetetlenek a csúcstechnológiák számos területén, mint például a
mikroelektronikában. A DuPont kutatói már kezdettıl fogva törekedtek arra, hogy a
poliimidek kitőnı tulajdonságait jobb feldolgozhatósággal párosítsák. A végeredmény
minden esetben olyan kompromisszum lett, ami egyszerőbb feldolgozhatóságot, de egyúttal
hıállóság romlást is okozott. Az 1. táblázat a forgalomban kapható poliimid (PI) félkész
termékeket foglalja össze.
1. Táblázat A kereskedelmi forgalomban kapható legfontosabb Pl félkész termékek
Márkanév
Megjelenési forma
Gyártó cég
Kapton® F
Fólia FEP-bevonattal (perfluorozott eliténDuPont (USA)
propilén) 5.1.16.2
Kapton® H
Fólia
DuPont (USA)
Kapton®
Fólia, lemez
Toray Industries (Japan)
Upilex®
Fólia, lemez
Ube-Industires (USA)
U-film®
Lemez
Nitto Electric Industrial (Japan)
Vespel®
Lemez, formadarabok
DuPont (USA)
Fólia rézbevonattal
Nitto Electric Industrial (Japan)
Fólia, 1 vagy 2 oldalán akrilát ragasztóréteggel
Sheldahl (USA)
Fólia rézbevonattal, nyomtatott áramköri panelek
Sumimoto Bakelite (Japán)
Lemez
Ube Industries (Japán)

A DuPont féle poliimidet két lépcsıben állítják elı. Elıször a piro-mellitsavanhidrid és egy
aromás diamin polikondenzációjával egy elıpolimert (3.2. ábra) készítenek, amely dimetilformamidban, dimetil-szulfoxidban és más, erısen poláris oldószerben még oldható.
O
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H
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3.2. ábra Az elıpolimer szerkezete

Ebbıl

az

oldatból

150-300 °C-on

az

oldószer

elpárologtatása

közben

további

vízlehasadással alakul ki a polimer végleges szerkezete (3.3. ábra). Ezt már sem feloldani,
sem „megolvasztani” nem lehet, mert a bomlási hımérséklete kisebb, mint az
olvadáspontja.
O
C

C

N

N
C

C

O

O

O

n

3.3. ábra A PI végleges szerkezete
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Az elıpolimer oldatát beégethetı lakk formájában, vagy az oldatból húzható fóliák, szálak
készítésére használják. Ha az elıpolimer reaktív OH-csoportjainak hidrogénjét metilcsoportokkal helyettesítjük, az így létrejött észter sokkal stabilabb, mélyhőtés nélkül is
hónapokig eltartható. Ha por alakú végterméket állítanak elı, azt különleges porkohászati
módszerekkel, 800 °C-on lapokká és más félkész termékekké szinterezik.
A polimerek a legszőkebb értelmezés szerint tehát a szerves kémia olyan hosszúláncú
vegyületei, amelyben tipikusan sok ezer elemi építıegység, ún. monomer kötıdik
egymáshoz elsıdleges kémiai kötéssel. A vegyipar ezeket a szerves vegyületeket (pl.
polietilén) szintetikus úton nagy sebességgel, például polimerizációs láncreakcióval az
elképzelhetı legegyszerőbb monomerbıl, polietilén esetén az etilénbıl évi 107 t
nagyságrendben állítja elı.
A DuPont cég által gyártott PI féltermékek Kapton® néven váltak ismertté a mérnöki
gyakorlatban, bár létezik az UBE Industries Upilex® termékcsoportja és a Kaneka Texas
Corporation Apical® márkanevő fóliája is. A poliimid termékek a nagy hıállóságú
anyagcsoportba tartoznak. Az alapmolekulák gyártók szerinti szerkezetét az 3.4. ábra
mutatja.

DuPont - Kapton®

UBE Industries - Upilex®

Kaneka Texas Corp. Apical®

3.4. ábra Poliimid termékek szerkezete a gyártók szerint

A poliimidek kitőnı mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyre széles
hımérsékleti tartományban –100 °C és + 700 °C között számítani lehet. Ezek olyan fólia
vagy film alakjában kerülnek forgalomba (DuPont - Kapton®), amelyek oldószerrel nem
oldhatóak és hıre nem lágyulnak. Az általam használt kapton poliimid terméknek az a
különleges tulajdonsága, hogy nincs érzékelhetı üvegesedési hımérséklete vagy
olvadáspontja magas hımérséklethatárig, viszont lágyulási hımérséklete 700 °C felett van.
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Összefoglalom a poliimid néhány fontos tulajdonságát:
•

kiemelkedıen nagy hıállósággal rendelkezik, órákon át elviseli a 400 °C körüli
hımérsékletet és évekig a 250 °C-ot. Élettartama vákuumban, vagy oxigénmentes
környezetben növelhetı [2], az irodalom szerint a lágyulási hımérséklete 700 °C felett
van az analitikai [3] illetve a kísérleti módszerek szerint [4],

•

hıállósága mellett tőzállósága is rendkívüli, a legszigorúbb elıírásoknak is megfelel,

•

nagy a hidegállósága, sikeresen alkalmazták -260 °C-on is,

•

dielektromos tulajdonsága kitőnı, permittivitása 102..107 Hz frekvenciatartományban
állandó, hımérséklet növekedése mellett pl. 250 °C-on a 25 °C-on mért 3,5-rıl csak
15 %-kal csökken,

•

fajlagos térfogati ellenállása 25..300 °C között 1018 -rıl 1011 Ωcm-re csökken,

•

átütési feszültsége 120..195 kV/mm tartományba esik [5]

•

jó a vegyszerállósága, kivéve közepesen erıs lúgokkal (pH>9), oxidáló szerekkel,
ammónia oldatokkal szemben,

•

elviseli a β-,γ- és vegyes neutronsugárzást 6·107 J/kg, 4·107 J/kg, 108 J/kg dózisig [6],

•

mechanikai

és

villamos

tulajdonságai

107 J/kg

ionizációs

sugárdózisig

nem

módosulnak, összehasonlításképpen az emberi szövetek számára az egyszeri 20 J/kg
érték már kritikus [6],
•

mechanikai

szilárdsága

megközelítıleg

lineárisan

csökken

a

hımérséklet

emelkedésével.
Példaként a 3.5. és 3.6. ábra a szakítószilárdság és a hajlító rugalmassági modulus
változását mutatja be a hımérséklet függvényében:

3.5. ábra Poliimid hımérsékletfüggı szakítószilárdsága [7]
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3.6. ábra Poliimid hımérsékletfüggı rugalmassága [7]

A 2. táblázatban röviden összefoglalom a poliimidek fıbb villamos és mechanikus
paramétereit:
2. Táblázat Poliimidek fıbb villamos és mechanikus jellemzıi [9]
Tulajdonság megnevezése
Termikus stabilitás (levegı) °C
Üvegesedés, °C
Mechanikai szakítószilárdság, MPa
25 °C
300 °C
500 °C
Young modulus, MPa
25 °C
100 °C
200 °C
Maximális megnyúlás (szakadáskor) %
Átütési feszültség, kV/mm
Átütési feszültség, kV/mm (Kapton®)
Vízpára diffuzivitás (Kapton®), %
Hıtágulási tényezı, °C-1
Fajlagos ellenállás (50%-os relatív páratartalom mellett), Ωcm
25 °C
200 °C
Átütési szilárdság, V/µm
25 °C
200 °C
Permittivitás, 1 kHz
25 °C
200 °C
Disszipációs tényezı (100 Hz)
25 °C
200 °C
Dielektromos veszteségi tényezı (50 Hz)
Abszorpciós együttható 355 nm-en (Upilex®) µm-1
Abszorpciós együttható 355 nm-en (Kapton®) µm-1
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érték
>500
360..500
172
69
28
3 520
2 810
2 020
75
147
197
2,86
5·10-5
1017..5·1018
1014..1015
180..270
180..230
3,1..3,7
2,8..3,2
0,0013..0,002
0,0005..0,001
0,003
0,2
3,6

Az elızıekben felsorolt kedvezı tulajdonságok mellett azonban a poliimid rendelkezik
hátrányos tulajdonságokkal is. Nedves környezetben, a magas páratartalom mellett
jelentkezı vízelnyelı tulajdonsága (kb. 3%) miatt a permittivitás csökkenése tapasztalható,
bár kiszárítva visszanyeri eredeti értékét. Egyrészrıl hordozóként való felhasználását ez
negatívan érinti, bár a vízelnyelı tulajdonságát fel lehet használni mikroelektronikai
szenzorként. Másrészrıl a poliimidek gyárthatósága nehézkes, drága alapanyagnak
minısül.
A múlt század második felét a kisfeszültségő térben mozgó elektronok technikája, a gyenge
áramú elektrotechnika, vagyis a mikroelektronika forradalmasította. Számítógépek,
mobiltelefonok, navigációs és egyéb elektronikai eszközök egyre növekvı funkcionális
kapacitása

mellett

a

megvalósítandó

árcsökkentés

nyilvánvalóan

összefügg

a

készülékelemek és áramköri hordozók megvalósításában nagy szerephez jutó mőanyagipari
technológiák

magas

termelékenységével [8].

A

3.7.

ábrán

két

példa

látható

fényképezıgépek hajlékony hordozóval megoldott elektronikájára.

a) Olympus fényképezıgép

b) Canon fényképezıgép

3.7. ábra Poliimid hordozójú elektronika fényképezıgépekben

Az elektronikai technológiában hasznosított nagy jelentıségő polimerek a polietilén, a
poliimid, a PMMA és az epoxigyanta. Ezen anyagok hagyományosnak tekinthetıek
szigetelıanyagként,

védırétegként,

tokozó

anyagként,

dielektrikumként

és

hordozóanyagként. Alkalmazásaiknál azok mechanikus stabilitásával, degradációjával
szemben komoly követelményeket támasztanak. Technológiai csoportosításuk a 3.
táblázatban látható.
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3. Táblázat Polimerek technológiai csoportosítása [2]

Technológia
csoportosítás

Anyagtípus

Amorf hıre
lágyulók

Közel-kristályos
hıre lágyulók

Nem olvadó vagy
hıre keményedı
imidek

poli(éter-imid) (PEI)
poli(éter-szulfon)
(PEES)
poli(fenil-szulfon)
(PPSU)
poli(fenilén-szulfid)
(PPS)
poli(éter-éter-keton)
(PEEK)
poliftálamid (PPA)
Poli(amid-imid) (PAI)
Poliimid (PI)

Elınyök

Hátrányok

Szilárdság, merevség,
Mérsékelt vegyszerállóság,
izotróp méretállóság széles mérsékelt tartós hıállóság
hımérséklet tartományban

Magas olvadási
hımérsékletek,
jó vegyszerállóság,
jó kopásállóság

Gyenge méretállóság, mérsékelt
kúszásállóság az üvegesedési (Tg)
hımérséklet fölött, kis merevség
magas hımérsékleteken

Tartós hıállóság magas
hımérsékleteken is, jó
vegyszerállóság (sok
anyagra), nagy
nyomószilárdság

Imidizálási lépéssel állítható elı
(másodlagos térhálósítás vagy
kristályosítás révén); behatárolt
tovább feldolgozás, behatárolt újra
feldolgozhatóság

Kísérleteimben a DuPont cég által gyártott, pyralux® márkanevő egyoldalas poliimid
Kapton® fóliát használtam különbözı rétegvastagságokkal. A 3.8. ábrán bemutatom a
hordozó rétegszerkezetét és a 4. táblázatban felsorolom a felhasznált anyagvastagságokat.

Poliimid
Ragasztó
Réz
3.8. ábra Poliimid alapú hordozó szerkezete
4. Táblázat A kísérletekben használt Kapton® poliimid hordozók elnevezése és vastagságai
Típusszám
Poliimid
ragasztó
réz
FR9120R
50
25
25
FR9130R
75
25
30
FR9150R
125
25
35

Napjainkban az elektronikai technológiában széleskörően elterjedt a hajlékony áramköri
hordozók alkalmazása. Specifikálásukra és minısítésükre az IPC (korábban Institute for
Interconnecting and Packaging Electronic Circuits nevő) szabványosító testület több
szabványt és ajánlást is kiadott. Ezekbıl néhány példa:
•

IPC-4202: használatos dielektrikumok követelményei,

•

IPC-2223A: tervezési követelmények egyoldalas, kétoldalas vagy többrétegő esetben,
javaslatok a hajlítási sugár minimális méterére (2004),

•

IPC-FA-521: egy- és kétoldalas hajlékony hordozók szerelése,

•

IPC-TM-650: hajlékony hordozók minısítése.
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A polimerek egyszerő, gyors megmunkálhatósága jelentıs mértékben hozzájárult
széleskörő elterjedésükhöz. A poliimidek megmunkálására használt leggyakoribb
technológia a lézeres mikromegmunkálás.
Poliimid alapú áramköri hordozók és technológiájuk
A hajlékony áramköri hordozók történetének kezdete a XX. század elején használt
telefonközpont rendszereken belüli nagysőrőségő összeköttetések kapcsán keletkezett
szabadalmakra tehetı. Ezek elıször a II. Világháború német hadászati eszközeiben
kaptak [67] fontos szerepet.
A németek a tankok lıtornyaiban illetve a V2 rakéták vezérlésében használtak „hajlékony
hordozót”, melyek a mai hordozókhoz képest kezdetlegesek voltak. A hajlékony huzalozás
technológiájának tanulmányozása az Amerikai Egyesült Államokban egy ilyen V2-es
rakéta elfogásával kezdıdött. A technológia úttörıje Pat Bryan, az akkori őrkutatási részleg
kutatója volt.
Napjainkra a hajlékony hordozók és áramkörök az egész világon teret hódítottak, a
hétköznapokban használt elektronikus eszközök nagy részében megtalálhatók.
A hajlékony áramköri hordozók számos típusa ismert, ezeket elsısorban a vezetırétegek
száma, egy- vagy kétoldalas szerelhetısége, és a környezetéhez való funkcionális
kapcsolódása alapján soroljuk különbözı kategóriákba. A legegyszerőbb hordozó az
egyetlen rézréteget tartalmazó, védıréteg nélküli kivitel. Csak egyszerő áramkörök
készíthetıek a felületre, hiszen a vezetékek keresztezése nem megoldható. Jellemzıen
inkább csak összeköttetésként használják, pl. mozgó nyomtató fej bekötésére. A fejlettebb
változat két rézréteget is tartalmaz, de ennek hajlíthatósági paraméterei kissé gyengébbek,
csak nagyobb sugárban hajlíthatóak. Ilyen esetekben már bonyolult elektronika építhetı a
felületre, az alkatrészeket a hordozó mindkét oldalára szerelhetjük.
Az elterjedt FR4 technológiákban alkalmazott felsı szigetelı, vagy forrasztásgátló
rétegekhez képest a hajlékony hordozó alkalmazásakor egy további poliimid fóliát
használnak. Ez a védıréteg elektromos szigetelési szempontból egyes termékeknél
nélkülözhetetlen, azonban hajlítási szempontból további merevséget ad a rendszernek, a
hajlítási sugarat tovább kell növelni.
Munkám során többfajta hordozóval dolgoztam, de vizsgálataim tárgyát elsısorban a
rézréteg és az ezt fedı poliimid hordozó képezte. A 3.9. ábrán egy fedıréteggel rendelkezı
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hordozó látható felülnézetben és keresztmetszetben. A rézréteg középen található, mert
rendelkezik egy alsó védıréteggel is.
A felsorolt hajlékony hordozójú technológiák mindegyikében szükséges lehet, hogy a
poliimid hordozón keresztül elektromos hozzáférést biztosítsunk a réz réteghez ablak, vagy
via formájában. Az ablakokon keresztül alkatrészeket lehet beültetni vagy forraszpontokat
lehet kialakítani csatlakozók számára, viákon keresztül pedig egyszerő mérıpontok
kialakítása lehetséges. Az elektromos hozzáférésen kívül a poliimid mikromegmunkálása
lehetıséget ad a hajlítási helyek kijelölésére.
A 3.9. ábra mutatja, hogy az eredetileg a teljes felületet fedı poliimid rétegen a kötések
létrejöttéhez szükséges különbözı mérető és alakú ablakokat kell készíteni.
TAB-chip

Flip-Chip

Chip&Wire

ablak a felsı PI
rétegben
termoszónikus
kötés a pad és
alkatrész között

PI – réz – PI
hordozó

3.9. ábra Hajlékony hordozóra szerelt integrált áramkörök [67]

Ezeken keresztül tesszük szabaddá a vezetırétegnek azon felületeit, amelyekhez valamilyen
technológiával (pl.: termoszónikus kötéssel, forrasztással) alkatrészeket fogunk kötni. Az
ablaknyitás illetve lyukasztás technológiáját nehezíti, hogy a rézréteg felületét úgy kell
szabaddá tenni, hogy azon semmilyen szerves anyagmaradvány ne legyen, de az akár csak
5-10 µm vastagságú réz vezetıréteg se sérüljön. Forrasztott kötés helyén nyitott ablakot és
egy beforrasztott alkatrész elektronmikroszkópos képét mutatja a 3.10. ábra.

3.10. ábra QFP tokozású alkatrész forrasztott kötése (DuPont).

15/84

Elektronikai technológiai felhasználásban a poliimid az egyetlen – gazdaságosan
elıállítható – hajlékony alapanyag. Az ebbıl készült hordozón forrasztott kötések is
kialakíthatók, akár a magasabb forrasztási csúcshımérsékletet (~260˚C) igénylı
ólommentes technológiával is.
A polimer alapú hordozók megmunkálásához az alábbi technológiák használatosak:
•

elılyukasztás: gyors, termelékeny eljárás, de mechanikai szerszámra van szükség és
több réteg esetén komoly illesztési problémák adódnak,

•

kémiai marás: bár a poliimidek vegyszerállók, erısen lúgos oldatokban oldódnak, így a
módszer maszkolást kíván, ami további technológiai lépéseket von a folyamatba,
valamint az FR4 technológiához hasonlóan alámaródás következik be,

•

mechanikus megmunkálás: nem költséghatékony, csak kis szériákra használják,

•

lézeres megmunkálás: a szakirodalom ezt a legkiválóbb technológiának minısíti a
versenyképes fajlagos költsége, a rendkívüli sebessége és flexibilitása miatt. Lézerrel
akár 10.000 furatot is készítenek percenként [10].
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Poliimid alapú hajlékony hordozójú elektronikák felhasználási területei
Hajlékony hordozókat egyre több elektronikus készülékben alkalmaznak, rugalmasságából
és a más egységekkel való vezetékezés szerepének egyesíthetıségébıl fakadó elınyöknek
köszönhetıen. Ezt az 5. táblázat mutatja.

5. Táblázat Poliimid alapú hordozók felhasználási területei
Felhasználási terület
Alkalmazott eszköz
Gépjármővek [11]
Mőszerfal, kijelzık
Motorvezérlés
ABS
Számítógépek és perifériák [12] Merevlemez vezérlés
Tintapatronok
Fogyasztói cikkek [13]
Digitális és videokamerák
Számológépek
Szórakoztató elektronika
Telekommunikáció [13]
Mobiltelefonok
Nagysebességő adatátvitel
RFID kártyák
Egészségügy [14]
Hallókészülékek
Pacemakerek
Defibrillátorok
Mőszertechnika [14]
Röntgen berendezések
Infravörös érzékelık
Részecskeszámlálók
Repülés és őreszközök [15]
Mőholdak
Radar rendszerek
Hajtómővezérlık
Éjjellátó készülékek
Hadiipar
Torpedók
Lézer giroszkóp
Rakéták
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3.2. Lézeres mikromegmunkálás
A lézer olyan fényforrás, amely indukált emissziót használ koherens, monokróm fénysugár
létrehozására. Neve az angol Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
kifejezés rövidítése, a lézer a LASER magyarosításából származik. Elméleti alapjait már
Einstein a XX. század elején leírta, de az elsı mőködı lézert az amerikai Theodore H.
Maiman fejlesztette ki 1960-ban.
A lézer korai alkalmazásai fıként a vágás, fúrás, hegesztés voltak. A vékonyréteg
technológiában elıször 1965-ben használták, de az elkészített filmek ekkor még gyenge
minıséggel rendelkeztek. Lézeres technológiára épül például az IBM-ben kifejlesztett
multichip modulokba készített viák (kis átmérıjő átvezetı furatok), vagy a tintasugaras
nyomtatók poliimidbıl készült szórófejének kialakítása [10]. A lézert távközlésben,
gravírozásban, forrasztásnál és a mikromegmunkálásban is alkalmazzák (3.11. ábra).

a) Si3N4 ArF lézeres
megmunkálása [17]

b) Sztent [18]

c) Fresnel lencse [19]

3.11. ábra Lézeres mikromegmunkálások képei

Polimerek mikro-megmunkálására számos további módszert is kipróbáltak, mint például a
röntgen-litográfia, az elektronsugaras litográfia és a pásztázó ionsugaras litográfia [20].
Ezek általános használatáról azonban nem találni hasznos információt a szakirodalomban.
Egy test felületére beesı lézersugár különbözı folyamatokat indíthat el ezen a felületen, ill.
annak környezetében. Az anyag a sugárzást elnyelheti (abszorpció), visszaverheti
(reflexió), vagy áteresztheti (transzmisszió). Abszorpció esetén az anyag felmelegedhet,
megolvadhat, elpárologhat, plazmaképzıdés jelentkezhet vagy akár egyfajta robbanás
(abláció) is bekövetkezhet. A lézeres abláció kifejezést David Johnson 1974-ben vezette
be [21], Mark Emery [22] és Srinivasan [23] 1982-tıl kezdte használni a lézeres
kísérleteket leíró cikkeikben. Az ablációs folyamatok lefolyása, esetleges mellékhatásai
különbözı paraméterektıl függnek, mint például a lézerfény hullámhossza, a sugárzás
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intenzitása, a lézer üzemmódja (folyamatos vagy impulzusüzem), a fókuszálhatóság, és a
megmunkálandó anyag összetétele, tulajdonságai.
Elnyelıdés
Az elnyelt fény az anyag elektronjait gerjeszti. Fémekben a szabad elektronfelhı elektronjai
a fotonok elnyelésekor a vezetési sáv magasabb energiaszintjeire kerülnek ill. mozgási
energiára tesznek szert. Szigetelık és félvezetık esetében az abszorpcióhoz a tiltott sávnál
nagyobb energiával rendelkezı foton szükséges. Ez szigetelıknél, mint a poliimid esetében
is általában az UV fényre igaz, míg félvezetıknél a látható fénytıl az IR tartományig
terjedı fényre. Lézerfénnyel történı sugárzás esetén megkülönböztetünk fototermikus és
fotokémiai folyamatokat [24], [25]. Akkor beszélünk fototermikus folyamatról, ha a
sugárzás idıtartamához képest gyorsan keletkezik hı. Ennek eléréséhez folyamatos vagy
hosszú impulzusokból álló, csekély intenzitású fényre van szükség. Lokális egyensúly
alakul ki, a felület felmelegszik és a lézer „főtésként” mőködik. Nagy intenzitású, rövid
impulzusokkal fotokémiai folyamatokat válthatunk ki. Ilyenkor rövidebb ideig közlünk
energiát, mint ahogy az hıvé alakulhatna. Az energia elnyelıdése a kémiai kötések
megváltozását idézi elı, ezért egyensúly csak a sugárzás befejezése után alakulhat ki. Ezt a
jelenséget használjuk ki az ablációnál. A fototermikus és fotokémiai folyamatok tipikusan
együttesen jelentkeznek.
Felmelegedés
A gerjesztett elektronok energiájukat ütközések során, rezgéssel vagy lumineszcenciával
adhatják le. Ha a lézersugárzás elegendıen nagy intenzitású (~106 W/cm2-tıl), akkor a
lumineszcencia okozta veszteség elhanyagolhatóan kicsi lesz (~103 W/cm2). Ekkor az
elektronok energiájukat túlnyomó részt az egymással, ill. a rácsatomokkal történı
ütközések által, tehát fononok szóródásával adják le. Ezáltal a test felmelegszik [26].
Olvadás
Egy bizonyos intenzitás felett a lézersugár által átadott hı hatására megolvad az
anyag [27], [25]. Ehhez az elıtt fel kell melegednie az olvadási hımérsékletre, mielıtt a
közölt energia a test más részei felé áramlana. A sugárzás ideje alatt az olvadék és a szilárd
rész határfelülete növekszik. Az olvadás és az azt követı megdermedés hatására a felületen
az atomok ill. molekulák újrarendezıdése következik be. Ezt a jelenséget kristályosításhoz,
rétegek elegyítéséhez (pl. hegesztés) vagy üveg elıállításához használják.
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Szők az intenzitásnak azon tartománya, ahol számottevı párolgás nélküli olvadás érhetı el.
Impulzus üzemő lézereknél legtöbbször még azelıtt bekövetkezik a párolgás, hogy az
olvadék mélyen a test belsejébe nyomulna [26].
Párolgás
Párolgás folyékony és szilárd fázisból egyaránt lehetséges. A lézersugárzással kiváltott
párolgás használható lyukak fúrására, vágásra. Figyelembe kell venni, hogy általában a
megmunkált részt övezı területek is felmelegszenek, így tulajdonságaik megváltoznak [26].
Abláció
Lézer-abláció akkor lép fel, ha az anyagot rövid, intenzív lézerimpulzusokkal sugározzuk
be [28]. Az elnyelt energia gerjeszti a test elektronjait. Rövid idıintervallumban azonban az
energia nem tud szétoszlani a testben. Így a gerjesztési energia a besugárzott területen az
atomok mozgatására fordítódik és az anyag „felrobban”. Az abláció egy bizonyos intenzitás
felett következik be, ez az ún. ablációs küszöb. A nagy elnyelı képességgel rendelkezı
anyagoknál a behatolási mélység csekély. A besugárzott energia ezért kis térfogatra
korlátozódik. Tehát az ablációs küszöb az anyag elnyelı képességének növekedésével
csökken.
Bár a polimerek lézeres ablációjakor lejátszódó folyamatokat már kb. 30 éve vizsgálják,
mint pl. Kawamura és mtsai [29], azok természete sok tekintetben még mindig tisztázatlan.
A domináló mechanizmus valószínőleg fototermikus ill. fotokémiai jellegő, vagy ezen
folyamatok keveréke a vizsgált polimerek felépítésétıl és a kísérleti paraméterektıl (pl. a
lézer energiasőrősége, a hullámhossza, a pulzusszélessége stb.) függıen.
Fototermikus abláció esetén a mechanizmus melegítı hatásként értelmezhetı. Az elnyelt
fotonok a polimerben hıenergiaként, lokálisan nagyon gyors hımérséklet-emelkedéshez
vezetnek, ami a polimer hıbomlását okozza [30]. A polimerek nagyobb hullámhosszú (IR)
és nagyobb impulzusszélességő fény hatására szenvednek fototermikus ablációt, ami pl.
CO2 lézerrel állítható elı [31].
Fotokémiai abláció akkor következik be, ha a vibrációs energia elér egy bizonyos küszöb
energiasőrőséget. Ekkor a polimerben felszakadnak a kémiai kötések, ami az ún.
fotofragmentáció jelenségéhez vezet. A keletkezı nagyszámú, gáznemő töredék tipikusan
sokkal nagyobb térfogatot foglal el, mint a környezı anyag, így óriási nyomásemelkedés
következik be. Megfelelıen nagy nyomás az anyag robbanásszerő kilökıdését, ablációját
okozza [30]. A fotokémiai abláció feltétele, hogy a fotonenergia legalább a megmunkált

20/84

anyag molekuláinak kötési energiáját elérje. Ezért ez a folyamat általában csak kisebb
hullámhosszak esetében (tipikusan UV tartományban) jelentkezik [32]. A fotokémiai
abláció tehát a kémiai kötések felbomlásával jár: a polimer nanomásodperc (vagy rövidebb)
hosszúságú, nagy energiájú, ultraibolya (UV) lézerimpulzusokkal történı kölcsönhatásakor
lép fel, és gáznemő anyag keletkezését eredményezi. A folyamat során a környezı anyag
termikus és mechanikai roncsolása minimális [30]. UV tartományba esı lézerfény
elıállítása pl. excimer, Argon-ion vagy, mint kísérleteimben is, frekvencia-többszörözött
Nd:YAG lézerrel lehetséges.
Az abláció jelensége polimerek esetében
A poliimid lézeres ablációját kezdetben a hagyományos fotoreziszt technológia kiváltására
szerették volna felhasználni. Ez irányú kísérleteit Srinivasan [23] és Kawamura [29]
publikálták 1982-ben. A módszer azonban a magas ablációs küszöbértékek és az ablált
anyag felületre történı visszarakódása miatt nem terjedt el. Azóta viszont sok más
alkalmazást fejlesztettek ki és hasznosítottak az iparban. A poliimid kémiai struktúrájában
(3.3. ábra) található C – C, C – N és C – O kötések kötési energiája akkora, hogy a 355 nm
hullámhosszú fény (pl. frekvenciaháromszorozott Nd:YAG lézer) egy fotonja nem tudja
felbontani, míg a 193 nm és 248 nm hullámhosszú fény egy fotonja már alkalmas erre [33].
A 355 nm-es fény esetében elnyelt energia hıvé alakul és hımérsékletnövekedést okoz.
Elıfordulhat azonban, hogy az anyag egymást követıen két vagy több fotont nyel el, ami
Tomokazu Masubuchi és mtsai szerint [34] ennél a hullámhossznál is vezethet fotokémiai
bomláshoz.

A kereskedelmi forgalomban kapható polimerek (PMMA – polimetilmetakrilát, PI –
poliimid, PC – polikarbonát, stb.) számos hátránnyal rendelkeznek, mint pl. alacsony
érzékenység (magas ablációs küszöb), szenesedés, az ablált anyag lerakódása a felületen és
az optikán. Ezen anyagok leginkább az UV tartományban tekinthetık jó elnyelınek.
Magasabb hullámhosszon (>500 nm) inhomogén struktúra kialakulását a 3.12/a ábra és
erıteljes szenesedést a 3.12/b ábra mutatja.
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b) 220 µm átmérıjő via kialakítása CO2
lézerrel [36]
3.12. ábra. Lézeres ablációval kialakított struktúrák

a) adalékolt poliimid (methyl methacrylate) [35]

Szükségszerő volt tehát újszerő ún. fotopolimereket kifejleszteni, melyeket általában a
308 nm hullámhosszú fénnyel (XeCl excimer lézer) történı megmunkálásra terveztek.
Ennek oka, hogy ezen a hullámhosszon a fotokémiailag aktív csoportok és a polimer más
részeinek abszorpciója külön vizsgálható. Ez az elv alkalmas annak tesztelésére, hogy
fotokémiailag aktív csoportok beépítése a polimer láncba javítja-e az abláció
hatékonyságát.

Az ilyen, ún. lézer ablációs polimerekkel szemben támasztott követelmények az alábbiak:
•

nagy elnyelı képesség a sugárzás hullámhosszán,

•

hıfejlıdéssel járó bomlás a polimer lánc jól meghatározott pontjain,

•

nagyrészt gáznemő ablációs termék keletkezése.

A gáznemő ablációs termék nem szennyezi a felületet, és magával ragadja a nagyobb
töredékeket, melyek máskülönben lerakódnának a felületen. Így tehát ezen polimerek
ablációja nem okoz jelentıs változást a megmaradó anyagban.
Az abláció minıségének szempontjából (nagy ablációs mélység, alacsony ablációs küszöb,
felület tisztasága, csekély hıhatásövezet, ez angol szakkifejezéssel a HAZ, azaz Heat
Affected Zone) legígéretesebb a triazén csoportot ( – N = N – N < ) tartalmazó polimer
(TP). Ennek hátránya azonban a relatíve alacsony kémiai stabilitása, azaz a
vegyszerállósága. Szintén jó minıségő abláció érhetı el poliészterekkel (PE) és poliészterkarbonátokkal (PEC). Ezek érzékenysége kisebb, mint a triazén alapú polimereké, azonban
nagyobb kémiai stabilitással rendelkeznek [37].
A termikus és kémiai ablációs folyamat elméleti leírására is léteznek modellek, melyek
például a felület felmelegedését, olvadását és párolgását vagy a kémiai kötések felbomlását

22/84

és plazma képzıdését veszik figyelembe. A sok részben ismeretlen paraméter, a
nemlineáris folyamatok és a különféle visszacsatolási mechanizmusok miatt azonban ezek a
modell-számítások nagyon bonyolultak. Csak numerikus módszerekkel oldhatók meg és
alkalmazhatóságuk korlátozott [38].
A lézer ablációs folyamatokat leíró modelleket két csoportra oszthatjuk: felületi ill. térbeli
modellekre. A felületi modellek az ablációt a kis mélységben lejátszódó folyamatok
segítségével írják le, míg a térbeli modellek a teljes térfogatban végbemenı
mechanizmusokat veszik figyelembe. Ezek alapján a következı modelleket különböztetjük
meg:
•

Fotokémiai felületi modell: csak magas besugárzottság (>1 J/cm2) és hosszabb
impulzusok esetén alkalmazható [39].

•

Termikus felületi modell: elsısorban fémek ablációs folyamatainak megértésére
használják. Ezek a modellek adnak magyarázatot a megfigyelt Arrhenius-ívre,
ugyanakkor

nem

értelmezik

a

polimereknél

megfigyelt

éles

ablációs

küszöbértékeket [40], [41]. Az Arrhenius-ív jelenség szerint az ablácios ráta a várt
küszöbbesugárzottság alatt nem csökken nullára és így egy illesztett görbe elsı
deriváltja folyamatos növekedéssel indul.
•

Fotokémiai térbeli modell: nem ad magyarázatot az Arrhenius-ívre, azonban éles
ablációs küszöbértékeket, valamint lineáris ablációs rátát határoz meg logaritmikus
besugárzottság-függés feltételezésével [42], [43], [44].

•

Termikus térbeli modell: a modellek általában túlegyszerősítik a feladatot és
figyelmen kívül hagyják a mozgó határfelületeket, így túl magas hımérsékleteket
eredményeznek [45], [46].

A fent említett modellek egyike sem alkalmas azonban arra, hogy a különbözı polimerek
ablációs folyamata alatt megfigyelhetı valamennyi hatást leírja. A lejátszódó folyamatok
általános, kvalitatív leírására ezért általában egyszerőbb modelleket használnak, melyek egy
bizonyos anyag bizonyos tulajdonságait veszik figyelembe, míg másokat elhanyagolnak.
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A pulzusonkénti ablációs mélység (d(F)) és az energiasőrőség (F) között fennálló kapcsolat
leírására Jellinek és Srinivasan [47] szerint a következı empirikus egyenlet alkalmazható:

d (F ) =

1

α eff

 F 

ln
 Fth 

(1)

αeff – effektív abszorpciós együttható, Fth – küszöbenergia-sőrőség (ablációs), F –energiasőrőség

Ez az egyenlet független az ablációs mechanizmustól, ami Marc Robert Hauer [48] írásában
is olvasható.
A poliimid áteresztıképességének hullámhosszfüggése látható az alábbi ábrán az UV
tartománytól egészen a távoli infravörös tartományig.
1

0

3.13. ábra Poliimid áteresztı képességének jellege a hullámhossz függvényében [49]

A jó megmunkálhatósághoz az anyagnak el kell nyelnie a sugárzást, tehát kis áteresztı
képességgel kell rendelkeznie kis reflexió mellett. Az ábrából kitőnik, hogy a poliimid az
UV

tartományban,

kb.

400 nm-es

hullámhosszig

munkálható

meg

minimális

energiaveszteség mellett.

A 355 nm hullámhosszú fényre a poliimid effektív elnyelı képességét Dieter Bauerle [50]
tanulmánya alapján a következı összefüggés tartalmazza, melyet saját szimulációs
feladatomnál fogok használni:
αeff=3,6⋅104 [cm-1]

(2)

Összehasonlításképpen a rézre 266 nm-en az effektív elnyelı képesség 7,8⋅105 cm-1,
500 nm-en pedig 7,14⋅105 cm-1.
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A lézeres megmunkálás megfelelı elméleti hátterét már 1979-óta kutatják. Kezdetben
Tamura és mtsai [51] tanulmányozták a csatolt fototermikus problémakört, majd az
energiaelnyelési problémát vékonyréteg szerkezeten értékelte ki Grigoropoulos és
mtsai [52]. Manuscipur és mtsai [53] többrétegő vékonyréteg modellen számolt 2
dimenziós hıelnyelıdési folyamatot. Nakano [54] lényegében a lézert, mint kör alakú
Gauss nyalábot használta már a numerikus modelljében. Ezután McGaham és mtsai [55]
kiegészítették az elméletet anizótrópikus rétegek termikus modelljére.
Elméleti és analitikus számításaikat a mai fejlett számítógépes háttér segítségével azonban
már sokkal részletesebben, gyorsabban, vizuálisan alátámasztva is elvégezhetjük. Mivel a
számítógépek központi processzora, a végtelen háttértár, és a számításhoz rendelkezésre
álló memória hihetetlen sokat fejlıdött 25 év alatt, ezért a jelen problémát véges elem
rendszerő (FEM, Finite Element Method) programokkal órák vagy akár percek alatt
modellezhetjük. A polimer anyagok tulajdonságait ismerve, megfelelı képletek
segítségével egy teljes kísérleti összeállítást ellenırizhetünk, vagy akár a paraméterek
változtatásával elıre kiszámíthatjuk a mérés kimenetelét, mellyel idıt és alapanyagot
takaríthatunk meg.
Tudományos munkámban bemutatok egy példát FEM program használatára, és a
programmal leírható lézeres anyageltávolításra. Szimulációs programnak a Comsol
Multyphisics® végeselem modellezıt választottam. A beépített „Heat transfer” modult
használtam a lézeres hıközlés és integrált áramkör melegedés vizsgálatára, valamint
„Structural Mechanics” modult a poliimid alapú hordozó hajlítási vizsgálatára. A
szimulációs eredményeim alapján látható lesz, hogy számítógép segítségével megfelelı
pontossággal (90-95 %) képet kaphatunk a lézeres anyageltávolításról. Pontosabb
eredmények eléréséhez viszont a bonyolultabb összefüggéseket is figyelembe kellene venni
számításkor, ami már jelentısen megnövelné a futási idıt.
3.3. Térbeli alkatrészelrendezés
A háromdimenziós alkatrészintegráció legegyszerőbb eszköze, a még tokozatlan szilícium
chipek egymásra helyezése. Tokozáson belül késıbb bonthatatlan kötésekkel oldják meg a
vertikális irányú tér kihasználását. A szilícium chipeket összeragasztás után mikrovia
használata nélkül, csak mikrohuzalokkal [56] vagy forraszgolyókkal kötik egymáshoz [57].
Mikrohuzalos technológia esetén a vertikálisan rendezett chipek jel- és tápkivezetéseit
kétdimenziós merev hordozóra kötik ki (3.14. ábra).
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Mikrohuzal
kötés
Si chip

3.14. ábra 4 db chip vertikális elrendezésben

Az egymásra ragasztott szilícium alapú integrált áramkörök végleges formájuk elérése után
már egy bonthatatlan egységet alkotnak. A sok chip közül akár egynek a részleges
meghibásodása is végleges kárt okozhat az egész rendszerben, javítása nem megoldható.
További problémát jelenthet a tokba integrált chipek számával fokozatosan növekvı
teljesítmény, vagyis hıtermelıdés és annak elvezetése. Ilyen egymásra épített egységek
esetén a belsı szilícium chip-ek hıelvezetése nem megoldott.

A tér függıleges irányú kihasználási lehetısége bontakozik ki a PoP (Package-on-Package,
tok a tokozáson) technológiával (3.15. ábra). Ebben az esetben a már tokozott alkatrészek
egymásra helyezését valósítják meg [58].

Mikrohuzal
kötés

Si Chip
3.15. ábra PoP rendszerő elrendezés [59]

A tokozás ebben az esetben speciális kialakítást igényel, hiszen az egymásra
helyezhetıségnek a legfıbb feltétele átlagos tokoknál nem valósul meg, ugyanis a tokozás
tetején általában nincs kontaktusfelület. A tokozáson belül továbbra is lehet használni a
mikrohuzal-kötéseket egymásra helyezett szilícium chipek alkalmazása esetén. A PoP
technológia debütálása 2003-ra tehetı [60] a Nokia – Amkor cégek együttmőködésének
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köszönhetıen. Hivatalosan 2004 év végén ismertette elıször az Amkor Technologies a
technológia részleteit.
Probléma merülhet fel az újraömlesztéses forrasztás esetén [61], amikor a két vagy több tok
egymáshoz viszonyított eltérı deformálódásának hatására forraszgolyó törés vagy rövidzár
keletkezhet. További hátrány lehet, hogy nem lehet a végtelenségig építkezni felfelé, max.
3-4 tok építhetı egymás tetejére.
Kezdeményezések más típusú háromdimenziós tervezésre STMicroelectronics cégtıl
Baraton [62] és a ZyCube cégtıl Yoshiko [63] publikációi alapján kezdıdtek, viszont
nemzetközileg Chandler és mtsai 2006-ban publikáltak elıször háromdimenziós
tervezésrıl, de még midig csak merev hordozós megoldással. İket a belgiumi IMEC cég
követte 2006-ban, ahol az összeköttetéseket már mikroviákkal oldották meg, elvékonyított,
nagy rádiuszú hajlításra alkalmas hordozón. Yole piackutató csapat (2007) szerint a
lehetıség már megnyílt az igazi háromdimenziós integrált áramköri tervezés elıtt. Az elsı
kísérleti prototípusokat Yoshiko [64] ZyCube cége kezdte el, de a mai napig sem készült
igazi termék. Johnson (2007) szerint a hátrányt, a még manapság is csak kísérleti
stádiumban levı TSV (Through Silicon-wafer Vias, viákkal összekötött szilícium szeletek)
technológia jelenti. Vardaman [65] szerint is a TSV az egyetlen út a további jelentıs
miniatürizáció felé, azonban két hátráltató dolgot is megjelöl: a 3D TSV integrált
áramkörök ára még túl nagy a lehetséges elınyökhöz képest, valamint a tervezı szoftverek
még nem elég kifinomultak a megbízható, gyors munkához. Philip [66] szerint a 3D IC-k
használata várhatóan 2014-re lesz elterjedt, bár nem tudni, hogy a 2008-ban kezdıdött
gazdasági válság számlájára hány év késedelmet írhatunk.
Lehetıség van háromdimenziós hordozók kialakítására hajlékony, poliimid alapú
hordozókkal is. Ebben az esetben a legfontosabb vezetékeket (tápfeszültség, földvezeték és
nagy sebességő jelek) helyettesíteni lehet egy nagy integráltságú, sőrő raszter osztású
hordozóval. Ilyen technikával le lehet csökkenteni a jelutakat 1-1 integrált áramkör között
közvetlen vezetékezéssel. A technológiát magyarázó felülnézeti képet a 3.16/a [67], míg
keresztmetszeti képét a 3.16/b ábra mutatja. A felülnézeti képen látható, hogy a fontosabb
vezetékezések hajlékony poliimid alapú hordozóval oldhatóak meg. Ilyenkor 1-1 chip
közvetlenül kap tápfeszültséget és földvezetéket, valamint a nagysebességő, nagy
adatmennyiség szállításához szükséges (pl. memória - processzor közötti) összeköttetés is a
lehetı legrövidebb vezetékezéssel oldható meg. A vertikális irány kihasználásához az
integrált áramköröket a merev hordozókon keresztül ültetjük egymás tetejére.
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Merev hordozó
Hajlékony poliimid vezetékezés

integrált áramkör

a) technológia felülnézeti képe

b) keresztmetszeti kép

3.16. ábra Direkt chip összeköttetés és vertikális rendszerő elrendezés

A bemutatott térbeli elrendezések valamennyien alkalmasak ugyan az integrált áramkörök
felületegységre esı sőrőségének fokozására, azonban mindegyik technológia esetén
felmerülnek problémák. Ilyen az összeszerelés utáni bonthatatlanság, a mőködés közben
termelıdött hı elvezetése vagy a bonyolult, háromdimenziós tervezı programok hiánya.
Ezen okoknál fogva célkitőzéseim centrumában egy olyan megvalósítási megoldás
szerepel, mely lehetıvé teszi a már tokozott alkatrészekkel szerelt hajlékony hordozó
háromdimenziósra formálását a kétdimenziós tervezés és realizáció után. Ehhez a tartós
hajlíthatóságot biztosító, a gépészetben gyakran alkalmazott mechanikai „kikönnyítést”
használom lézeres megvalósítással. A tokozott alkatrészek az összeszerelés után bontható
kötéseket tartalmaznak. A disszertációm végén egy kísérleti alkalmazás bemutatásával
igazolom, hogy a termelıdı hı elvezetésének problémája is megoldható.
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Kis sugarú hajlítás technikája
Szakirodalmi kutatásomban megoldást kerestem a feladatra, hogy kis helyen, kis sugárral
hogyan lehet poliimidet vagy egyéb polimer hordozót felhasználni. A kutatók, mint például
Clyde és mtsai [68], már régóta foglalkoztak azzal, hogy összetett anyagú rendszerek,
poliimid-ragasztó-réz hordozó hajlításakor az anyag győrıdését hogyan kerüljék el.
Matematikai és kísérleti módszerekkel az akkori anyagparaméterekkel kiszámolták a (3)
egyenlet szerinti vetemedés nélküli hajlítási sugár értéket, mely 2,89 mm-re adódott
védıréteggel ellátott kétrétegő hordozó esetén:

R min =

hT − dP
2

3⋅ EP ⋅ tC
= 2,89mm
dP ⋅ ER

(3)

ahol: EP – Poliimid rugalmassági modulusa, ER – Ragasztó rugalmassági modulusa,

Rmin –

minimális hajlítási sugár, hT – hordozó teljes vastagsága, dP – Poliimid vastagsága, tC – réz
vastagsága. EP=2,76103 N/mm2,

ER=2,5101 N/mm2,

hT=2,8510-1 mm,

dP=2,5410-2 mm,

tC=3,8110-2 mm.

Az anyagi tulajdonságok és a ragasztóréteg minısége jelentıs fejlıdésen ment át, azonban
napjainkban is azt tanácsolják a tervezıknek, hogy a megbízhatóság érdekében minél
nagyobb sugarat tervezzenek a hajlítási felületek mentén. Egyrétegő hordozó esetén kb. 36–szor nagyobbat, mint a hordozó vastagsága, további rétegek esetén a sugár tovább
növelendı. A fenti (3) egyenlet alapján kapott érték és egy mai ajánlás nem sokban tér el
egymástól. A fenti példa szerinti kétrétegő hordozónál a teljes vastagság 285 µm, az alábbi
6. táblázat Fjeslstad [67] ajánlása alapján kétrétegő hordozóra 6-10-szeres vastagságot
ajánl, ami a 10-szeres értéket véve 2,85 mm-nek adódik, majdnem megegyezik az 1976-os
értékkel.
6. Táblázat Hordozó vastagsága és ajánlott sugár összefüggések
Hajlékony hordozójú áramkör
Minimum hajlítási sugár
Egyrétegő hordozó
Hordozó vastagságának 3-6-szorosa
Kétrétegő hordozó
Hordozó vastagságának 6-10-szerese
Kettınél több rétegő hordozó
Hordozó vastagságának 10-15-szorosa (vagy több)
Dinamikus rendszerben használt hordozó
Hordozó vastagságának 20-40-szerese
(csak egyrétegő javasolt)
(nagyobb sugár növeli az élettartamot)

Ez a tervezési megközelítés nagyon fontos a dinamikus alkalmazásokhoz használt
hajlékony hordozóknál, mint pl. a nyomtatófej összeköttetés, de azon alkalmazásoknál is,
ahol a hordozó statikus igénybevételt szenved csak, mint például a fényképezıgépekben,
videokamerákban, ahol az összehajtás után már nem formáljuk tovább. A leggyakoribb,
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90°-os hajlításhoz alkalmazható bevágás keresztmetszeti képét saját munkámon keresztül a
következı ábrasorozat mutatja. A 3.17/a még a hajlítás nélküli, míg a 3.17/b és 3.17/c ábra
a hajlítás utáni állapotokat mutatják. Látszik, hogy ha kis sugáron, egyetlen vonalra
fókuszáljuk a hajlítást, akkor a rézfólia megnyúlik, a nyúlási ponton elvékonyodik,
ellenállása megnı. További hajlítás hatására el is szakad. Ez az elektromos összeköttetés
megszőnését eredményezi.

Poliimid
Réz
Kiöntı gyanta
a) Bevágás hajlítás nélkül

b) Hajlítás során elvékonyodó
c) Hajlítás során elszakadt
rézfólia
rézfólia
3.17. ábra Hajlításhoz alkalmazott bevágás és problémája

A réz - poliimid összetett rendszerben a rézfólia megnyúlása a hajlítási sugár függvénye
(3.18. ábra), mely függ az anyag vastagságától is. Matematikai összefüggést a (4) egyenlet
írja le.

3.18. ábra Megnyúlás R sugarú hajlításkor [67]

Megnyúlás[%] =

R+t
*100
R

(4)

ahol R – hajlítási sugár, t – az alapanyag vastagsága.

A rézfólia megnyúlásának mértéke a hajlítási sugár csökkentésével jelentısen nı. Az
interneten fellelhetı anyagokra vonatkozó adatbázis [69] szerint nem szabad megengedni a
maximális megnyúlásnál nagyobb mértékőt, ha szeretnénk elkerülni a rézfólia törését. A
rézfólia maximális megnyúlása szakadáskor 40 %, ha ennél nagyobb megnyúlást szenved,
akkor szakadás történik. A 3.19. ábra szemlélteti a rézfólia megnyúlását a (4) képlet szerinti
hajlítási sugár függvényében.
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3.19. ábra A rézfólia relatív megnyúlása a hajlítási sugár függvényében a fóliavastagsággal
paraméterezve a (4) egyenlet alapján

Normál körülmények között a 200 µm-nél nagyobb sugarú hajlítás az ábrán felvázolt több
hordozóvastagsági (t = 50-120 µm) érték esetén is garantálja a 40 %-nál kisebb megnyúlást.
A kritikus értékek ennél kisebb sugarak esetén adódnak. Látható, hogy 50 µm-es sugár és
100 µm vastag hordozó esetén már közel 100 % lenne a megnyúlás.
Bebizonyosodott, hogy az egy ponton való éles hajlítás a réz vezetıréteg töréséhez vezet.
Kis sugarú hajlítás eléréséhez tehát további technológiai kísérletekre van szükség.
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3.4. Mechanikai vizsgálati módszerek bemutatása
A Szakítószilárdág mérése
A szakítószilárdság megállapításához az anyagból szabvány szerint [73] elkészített
próbatesten (3.20. ábra) a kívánt hımérsékleten statikus szakítóvizsgálatot kell végezni. A
szakítóvizsgálat elvégzéséhez alkalmas gépet a 3.21. ábra szemlélteti.
12,7 mm
152,4 mm

3.20. ábra Szakítószilárdság méréséhez használt próbatest

A szakító folyamat során a húzóerı lassú növelése mellett számítógép segítségével
rögzítjük a feszültség-alakváltozás diagramját. Ezt nevezzük szakítódiagramnak (3.22.
ábra).

3.21. ábra A szakítógép elvi keresztmetszete [70]

Az állandó sebességgel mozgó befogófejek állandó fajlagos alakítási sebességet
biztosítanak az (5) képlet szerint.

ε& =

dε d  ∆L 

= 
dt dt  L 0 

(5)

ahol ε – fajlagos nyúlás mértéke, ∆L/L0 – relatív megnyúlás.
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Mechanikai feszültség [N/mm]

A 3.22. ábra mutatja be egy szakítógörbe jellegzetes szakaszait.

Fajlagos nyúlás [mm]
3.22. ábra Szakítógörbe jellegzetes szakaszai acél húzásakor
(1: szakítószilárdság(Rm), 2: folyáshatás (Re), 3: Szakadás, 4: felkeményedés, 5: kontrakció)

Egy összetett anyag szakító görbéje, mint a poliimid-réz is, más típusú jelleget mutat.
Errıl bıvebben a 6.2. pontban lesz szó.
A fenti ábra alapján három legfontosabb mechanikai feszültség jellegő mennyiséget kell
figyelembe venni [71]:
•

Folyáshatár (Re): az a feszültség, melyet az anyag maradó alakváltozás nélkül elvisel.
Ez a határ nem mindig pontosan meghatározható, ezért helyette némely anyagnál azt a
feszültséget tekintik folyáshatárnak, melynél a maradó alakváltozás már 0,2%.

•

Szakítószilárdság (Rm): az anyag által törés nélkül kibírt legnagyobb feszültség.
Definíció szerinti a számítás menete: a szakítás során mért maximális erı és az eredeti
keresztmetszet hányadosa, Rm=Fm/S0

•

Szakadás: A szakítódiagramról leolvasható feszültség, ahol az anyag elszakad.
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Dinamikus mechanikai igénybevétel mérése
Hajlékony hordozók esetére a mérés menetét az IPC-TM-650 nemzetközi szabvány [72]
írja elı. A mérést a 3.23. ábra szerinti próbatesten végezzük, mely meander alakú vezetıt
tartalmaz, ezáltal annak idıbeni változása és elszakadása vagy jelentıs ellenállás
növekedése könnyen detektálhatóvá válik.

3.23. ábra. Próbatest a dinamikus igénybevétel méréséhez

A fárasztásos hajlító vizsgálat az ismételt terhelhetıségre ad útmutatást. Az ismételt
igénybevétel az anyagban még akkor is törést okozhat, ha maximális értéke nem éri el a
folyáshatárt. Ez, a fent említett statikusan meghatározható érték csak akkor ad helyes képet,
ha az anyagot állandó terhelésnek tesszük ki. Mivel a terhelés idıben változhat, ezért az
igénybevételek és azok szélsı feszültség értékei együtt határozzák meg az anyag törését.

Statikus és dinamikus hajlítás matematikai leírása
A mechanikai szimulációk matematikai alapját a testre ható feszültségek térbeli leírása
alkotja. Az egyensúlyi feltétel alapján a feszültségek három dimenzióban az alábbiak
alapján írhatóak le [74], [75]:

∂σ x ∂τ xy ∂τ xz
−
−
∂x
∂y
∂z
∂τ
∂σ y ∂τ yz
Fy = − yx −
−
∂x
∂y
∂z
∂τ
∂τ
∂σ
Fz = − zx − zy − z
∂x
∂y
∂z
Fx = −

(6)

ahol Fi (i=x,y,z) – az erı hajlításkor, σi (i=x,y,z) – mechanikai feszültség,
τij (i,j=x,y,z) – nyírófeszültség

bevezetve a feszültségtenzor mátrixot:
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σ x τ xy τ xz 


σ ij = τ yx σ y τ yz 
τ zx τ zy σ z 



(7)

valamint áttérve az egyszerőbb kétdimenziós alakra, megkaphatjuk a következı
differenciálegyenleteket az erıre:
∂σ x ∂τ xy
−
∂x
∂y
∂τ
∂σ
Fy = − xy − y
∂x
∂y
Fx = −

(8)

Operátoros formában a következı egyszerő egyenleteket kapjuk:
F = −∇σ

 σx
σij = 
τ xy

(9)

τ xy 
σ y 

(10)

Az erı kifejezése tenzoros formában:
r r r r r r
F P = (ρx o i + ρ y o j + ρz o k )

r

r

(11)

,

r r r

r

ahol ρ x , ρ y , ρ z az x, y, z pontokban jelentkezı normálvektorok, i , j, k – egységvektor.

A fizikai alapegyenletek felhasználásával és tovább bıvítve azokat, megadhatóak a hajlítás
során fellépı feszültségek. Ezt Euler-Bernoulli egyenletei alapján a nagy deformációval
járó, lehajláskor fellépı feszültségeket a következı keresztmetszeti ábrán láthatjuk a hozzá
tartozó (11) egyenlettel. Az F erı hatására a t vastagságú rúd a P ponton lehajlik yp
távolságra, ezzel mechanikai feszültséget okozva a rúdban [76], [77].

P

,
3.24. ábra Erı hatására jelentkezı alakváltozás

E⋅I

∂2y
= −F(L − x )
∂x 2

(12)

ahol F – erı, y – lehajlás mértéke, x – rögzítési ponttól mért távolság, I – másodrendő nyomaték, E
– rugalmassági modulus, L – rúd hossza, R – hajlítási sugár, u,w – P pont új x,y koordinátája.

Integrálás elvégzése után, majd rendezve megkapjuk a lehajlás mértékét (yP) F erı hatására:
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 Lx 2 x 3 
E ⋅ I ⋅ y = − F 
− 
6
 2
yP = −

(13)

F  Lx 2 x 3 

− 
E ⋅ I  2
6

(14)

ahol yp – lehajlás mértéke.

A rögzítési ponttól mért távolság függvényében meghatározható a feszültségtenzor ’x’
komponense:

σ x = σ x ( y) = E

∂ 2u
M
yP
yP =
2
∂x
I

(15)

ahol σx – mechanikai feszültség a lehajlás függvényében, M – elsırendő nyomaték, I –
másodrendő nyomaték, E – rugalmassági modulus, u – P pont új x koordinátája.
Az egyenletek érvényességéhez feltételezni kell, hogy a feszültség a tényleges hajlítási
ponton vagy vonal mentén adódik. Ehhez arra van szükség, hogy az anyag a hajlítási pontja
elıtt és után egyenes legyen. Ilyenkor a keresztmetszet normál vektora merıleges a hajlítási
erıre, tehát nincsen hatása a mechanikai feszültségre [78]. Továbbá a nagy deformációjú
hajlítás egyenleteit akkor lehet használni, amikor a hajlítási sugár ‘R’ kisebb, mint az anyag
vastagságának

10-szerese.

Esetünkben

R=50-100 µm,

érvényesül a kritérium.
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t=100 µm,

R < 10 ⋅ t

tehát

4. Poliimid hordozó lézeres mikromegmunkálásának szimulációja
Szimulációs programként a Comsol Multyphisics® 3.5 végeselem modellezıt használtam a
beépített „Heat transfer” modul segítségével. A programmal „V” alakzatok kialakításához
szükséges anyageltávolítást fogom modellezni. Ezzel lehetıség nyílik különbözı
teljesítmény értékek melletti ablációs térfogat számítására.
A program a felhasználó kívánsága szerint paraméterezhetı, lehetıség van állandósult és
tranziens hıeloszlás alkalmazására. A szimulációs modellben felhasznált matematikai
alapok szerint kör alapú, Gauss eloszlású lézernyalábot használok. Ahogy a 4.1. ábrán is
látszik a megmunkálandó anyagnak van kiterjedése x,y,z irányban. Vastagsága lz=75 µm,
hossza lx=1 mm, szélessége ly=0.7 mm.

4.1. ábra A haladó lézersugár a poliimid hordozón

A lézersugár az „x” tengely mentén „v” sebességgel halad tengelyszimmetrikusan.
Tranziens hıtranszportot feltételezve az energia hıvezetésre felírt mérlegegyenlete:
ρ ⋅ cP ⋅

∂T
+ ∇ ( − k ∇T ) = Q
∂t

(16)

Ahol ρ - sőrőség, cp - fajlagos hıkapacitás, k - hıvezetés, és Q - hıforrás.

A szimulációban a felületi terjedésen kívül a mélységi behatolást az alábbi parciális
differenciálegyenlet írja le:
∂I
= −α eff ⋅ I
∂z

(17)

ahol I – lézer intenzitás, αeff – abszorpciós tényezı.

A (16) egyenletben levı „Q” betáplált hımennyiséget az abszorpciós tényezı segítségével
adhatjuk meg:
Q = Pin ⋅ α eff ⋅ I

(18)

ahol Q – hımennyiség, Pin – lézersugár teljesítménye (a szimulációban konstans 1 W), I – relatív
lézerintenzitás.
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Ahhoz, hogy a lézersugár 4.1. ábra szerinti v sebességő haladását a 3 dimenziós
hımérsékleteloszlású szimulációba átvigyük, ahhoz az alábbi transzformációkat kell
véghezvinni:

x = v ⋅ t , y = 0, z = z x

(19)

ahol v – lézernyaláb sebessége, t – lézerbehatás ideje, zx – x koordinátán a z irányú behatolási
mélység.

Az idıfüggı transzformációs kifejezés egy mozgó lézerforrás haladását írja le. Az ’x’
irányú mozgás paraméterezésétıl függıen lehet a modellben a sebességet változtatni. Mivel
a vizsgált terület pontosan 1 mm hosszú, ezért a sebesség állításával ellentétesen szükséges
az idı állítása is. Az alkalmazott konstans sebességek 10 mm/s és 100 mm/s értékekhez
kapcsolódóan az idıegységet az elsı esethez képest tizedére kell változtatni. Az ’y’ irányú
mozgás leírásánál természetesen ’0’ szerepel, hiszen abba az irányba nem történik
elmozdulás, a lézerfény az ’x’ tengellyel párhuzamosan egyenes vonalú egyenletes mozgást
végez. A ’z’ irányú mozgás valójában nem igazi mozgás. A fókusztávolságot a szimuláció
során nem változtatom, a lézerfényt folyamatosan a felületre koncentrálom. A matematikai
leírás szerint ’z’ irányban az anyagba történı behatolást szimbolizálom. Ehhez azonban
külön egyenletet és leírást használok a (22) egyenlet alapján.
A 3D végeselem modell kialakításakor szükségszerő, hogy az anyagot felbontsuk apró
elemi cellákra. Ezen apró cellákon belül a hımérsékletgradiens nem változik, értéke a
szomszédos elemektıl függ. Az elemi cellák mérete határozza majd meg a modell
pontosságát. Jelen esetben a kísérletekhez használt lézersugarunk átmérıje optikai
mikroszkópos mérések alapján 25 µm. Túl nagy felbontás esetén a véges számítási
kapacitás miatt a szimulációs program leáll. A kellı pontossághoz viszont elegendı azon a
vonalon fokozni az elemek felbontását, ahol a lézersugár áthalad, hiszen ezen a vonalon
vagyunk igazán kíváncsiak a hımérséklet eloszlásra és a mélységi behatolásra. A többi
cella az anyag széle felé fokozatosan nıhet, ezáltal csökken a számításhoz szükséges
kapacitás mértéke a hımérsékleteloszlás még megfelelı ábrázolása mellett. A legkisebb
cella a modell alapján 1 µm mérető, míg a széleken eléri a 60 µm-t (4.2. ábra).
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4.2. ábra A 3D modell felbontása változó mérető cellákkal.

Ezzel az elrendezéssel elérhetı, hogy a fontos, információt hordozó helyeken a felbontás
megfelelı legyen, anélkül, hogy felesleges számításokkal terheljük a programot. A
hımérséklet ezzel a beállított felbontással maximum 0,2 %-ot tévedhet. A hibafüggvényt
ábrázoltam a 4.3. ábrán, melyen százalékos értékben figyelhetjük meg a cellaméret
változásával a hiba alakulását. Az értékeket a megváltoztatott cellamérettel futtatott

relatív hımérséklet hiba [%]

szimulációból kapott hımérsékletadat kiértékelésével kaptam.

cellaméret [µm]
4.3. ábra A hımérséklet hibája a cellaméret változásával

A szimulációs modellben 75 µm vastag DuPont, pyralux® anyag (4. táblázat szerinti
FR9130R) tulajdonságai megegyeznek a 2. táblázatban levı általános poliimid
tulajdonságokkal, de a legfontosabb szimulációs alapadatokat kiemeltem [9]:
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7. Táblázat A szimulációban felhasznált adatok
Anyag tulajdonság
Szimulációs anyagmodell
kx ky kz [W/mK]
Sőrőség [kg/m3]
Vastagság [µm]
Kezdeti hımérséklet [K]
Termikus vezetés [W/mK]
Fajlagos hıkapacitás [J/gK]

Kapton, pyralux
anizotróp
0,15 0,15 0,015
1300
75
300
0,120
1,28

A folyamatos, 1 W teljesítményő szimmetrikus Gauss eloszlású lézernyaláb matematikai
leírásához [79] az alábbi egyenleteket választottam,
I( x ) = I 0 ⋅ e

−

d min = 2,44 ⋅

2( x − m ) 2
σ2

; I0 = I x = m

(20)

f ⋅ M2 ⋅ λ
D

(21)

ahol m – lézersugár középpontjának „x” koordinátája, dmin – lézersugár átmérıje a fókuszpontban, f
– fókusztávolság, λ – lézer hullámhossza, M2– lézersugár minıségi paramétere, D – lézersugár
apertúrája.

Mivel a poliimid elnyelı és áteresztı képessége nagyon fontos alapadat a kísérletekhez,
ezért integrátor gömbbel ellátott PerkinElmer, Lambda35 (BME-AFT) spektrofotométerrel
lemértem a felhasznált poliimid transzmissziós (4.4. ábra) és reflexiós spektrumát a 200 –
1 100 nm hullámhossz tartományban. Ebbıl számítással állítottam elı az elnyelı
képességet. A 355 nm-es lézernyaláb és a poliimid kölcsönhatására jellemzı, hogy a
felületi reflexió kb. 6 %-os, a fennmaradó energiának pedig 99 %-a elnyelıdik, tehát a
lézersugár energiájának 93 %-a az elsısorban hıhatáson alapuló ablációs folyamatra

áteresztı képesség [%]

fordítódik.

hullámhossz [nm]
4.4. ábra Kapton® áteresztıképességének lemért hullámhossz függése
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Irodalomkutatásaim során feltárt értékeket alátámasztotta az általam lemért poliimid
hordozó áteresztı képessége. A grafikon alapján elmondható, hogy kb. 500 nm-es
hullámhosszig 0 az áteresztı képessége, majd a hullámhossz emelkedésével fokozatosan
átlátszóvá válik a lézerfény számára. Ezekben a tartományokban folyamatosan veszít
megmunkálhatóságából. Újabb megmunkálási tartomány a 3.13. ábra alapján távoli
infravörös hullámhosszakon lehetséges [49], vagyis használható a CO2 lézer vágásra,
hegesztésre és fúrásra.

4.1. Szimulációs eredmények
A szimulált, 355 nm hullámhosszúságú, 25 µm átmérıjő lézernyaláb intenzitását vizsgálva
a „z” koordináta mentén megkaptam az irodalom alapján is ismert, (22) képlet szerinti
közel exponenciális csökkenést (4.5. ábra),
I ( z ) = I z = 0 ⋅ e − αz

(22)

ahol I – lézerintenzitás, z – a felülettıl mért távolság, α – abszorpciós együttható.

4.5. ábra Szimulált relatív lézerintenzitás a mélység függvényében.

A grafikon alapján is elmondható, hogy az elnyelıdés exponenciális jelleget mutat, 40 µmes behatolási mélységig már csak a felületre esı energia 10 %–a jut el. Természetesen,
megfelelıen nagy intenzitású lézerfény alkalmazása mellett ez a 10 %-nyi energia is képes
ablációs mechanizmus beindítására. Anyageltávolítás, bár csak kis térfogatban, de így is
bekövetkezik.
A felületi hımérsékleteloszlási szimulációt különbözı lézerpásztázási sebességek esetére is
elvégeztem, az alábbiakban a 10 mm/s és 100 mm/s sebesség értékekkel vizsgált
eredmények láthatók. A környezeti hımérséklet mind a két esetben 25 °C-volt. A 4.6/a ábra
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szerinti kisebb sebességő esetben a szimuláció maximális hımérséklete 800 °C-ra, míg a
4.6/b ábra szerinti nagyobb sebesség esetében a maximális hımérséklet 700 °C-ra adódott.
A szimulációmban megfigyelhetı a felületi hıeloszlás mértéke is, mely a kisebb sebesség
esetén a hosszabb ideig tartó hıbehatás eredményeképpen jobban szét tud terjedni. A lézer
haladási irányában az anyagot „elımelegíti”. Megfigyelhetı továbbá, hogy a lézersugár
által közölt hı oldalirányban is szét tud terjedni. Negatív hatásként éri ez az energiatöbblet
vagy hımérsékletemelkedés a poliimid fóliát, hiszen egyfajta hıkezelésnek tekinthetı.
Minimális kémiai átrendezıdések is elindulhatnak.

a) v=10 mm/s, TMAX=800°C

b) v=100 mm/s, TMAX=700°C

4.6. ábra A hımérséklet felületi eloszlása a) 60ms b) 6ms idıtartományú lézeres hıkezelés után

Mivel a lézeres anyageltávolítás alkalmazásakor egy adott felületen a lézersugárnak
többször is végig kell haladnia, ezért fontos megfigyelni, hogy az anyag hımérséklete a
többszöri pásztázáskor milyen hımérséklető anyaggal találkozik. Meghatározható, hogy
mekkora idı elteltével tud az anyag a kezdeti hımérsékletre visszahőlni. Sajnos a
számítógép véges memória kapacitása miatt, illetve a szimuláció idıbeni lefutásának
gyorsítása végett nem a szimulált tér nagyságát változtattam, hanem a lézersugár
sebességét. Ezzel tudtam elérni, hogy a hordozó különbözı ideig legyen kitéve hıhatásnak,
és maga a lézersugár is megfelelı ciklusidıvel végezzen pásztázást.
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A kisebb és nagyobb sebességő lézersugár hatását a vonal menti hımérsékleteloszlás
alapján határoztam meg. A fenti szimulációhoz kapcsolódó vonal menti hımérséklet
eloszlás a 4.7. ábrán figyelhetı meg. Lassú haladás esetén (10 mm/s) lehetıség van a
poliimid felmelegítésére a lézersugár áthaladása elıtt, ilyenkor tapasztalható a „hideg oldal”
elıfőtése, a lézersugár áthaladása után pedig a „meleg” oldalon a szobahımérsékletre való
visszahőlési folyamata.

a) v=10 mm/s

b) v=100 mm/s

4.7. ábra A hımérséklet vonal menti eloszlása a) 90 ms b) 9 ms lézeres hıkezelés után

Ha az anyagnak kellı idıt biztosítunk a lehőlésre, akkor képes visszatérni a kezdeti
hımérsékletre, míg gyorsabb pásztázási sebesség esetén (100 mm/s) a kezdeti
hımérsékletnél magasabb értékő (50 °C) marad, tranzienshatás érvényesül.
A két eset szimuláció-technikai megközelítésben abban különbözik, hogy a nagyobb
sebességő, 10 ms ciklusidıvel érkezı sugarak egy felmelegített, míg a kisebb sebességő,
100 ms ciklusidıvel érkezı sugarak már egy kihőlt felülettel találkoznak. Ez azért teszi
egyszerőbbé a szimulációt, mert egymástól elkülönülı, különbözı esetekrıl beszélhetünk, a
hı akkumulációjának figyelembevétele nélkül. Ez a szimulációt meggyorsítja.
A felülnézeti és vonal menti hımérsékleteloszlások mellett fontosnak találtam, hogy képet
kapjak a lézersugár behatolásának és terjedésének jellemzıirıl. Ehhez egy 3°-ban döntött yz metszetet választottam. A 4.8/a ábra szemlélteti a részletes hımérsékleti vonalakat, amely
egy szürkeskálás kép, ezért elsı ránézésre nehezen értelmezhetı. Mivel a szimulációs
program keretein belül lehetıség van háromdimenziós forgatásra, ezért ott informatív,
értékelhetı eredményt kaptam. Fontosnak találtam egy ilyen eredmény bemutatását, bár
forgatás nélkül nehezebben értékelhetı. A 4.8/b ábrán a hımérsékleteloszlást színezéssel
érzékeltettem. Ez a kép már kétdimenzióban, forgatás nélkül is megfelelı információval
bír. Érzékelni lehet a lézersugár behatolását, felületi szétterjedését és haladását is.
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a) Részletes hımérséklet-vonal kép

b) Hımérséklet eloszlás felületeken

4.8. ábra Hımérséklet viszonyok 3°-ban megdöntött y-z metszetben

Ez a képalkotási módszer, bár nem szolgáltat igazi kvantitatív értékeket, alkalmas a
poliimid alapú hajlékony áramköri hordozók dielektrikum rétegének 355 nm-es
hullámhosszú, UV Nd:YAG lézeres mikromegmunkálásának szimulálására. Ennek
segítségével meghatározható a lézersugár pásztázása közben kialakuló hımérsékleteloszlás
és a lézersugár behatolásának térbeli kiterjedése. A 4.7/a és 4.7/b ábrák alapján érzékelhetı
a (22) egyenlettel számolt és 4.5. ábrán bemutatott mélység szerinti exponenciálisan
csökkenı jelleg.
4.2. A szimuláció ellenırzéséhez megfelelı lézerforrás kiválasztása
A lézerforrás helyes megválasztását egyrészrıl a megmunkáláskor alkalmazott lézereket
jellemzı fı paraméterek, másrészrıl a felhasználás szempontjai befolyásolják. A
megmunkáló lézerek esetén elsısorban a kibocsátott nyaláb hullámhossza és a nyaláb
teljesítmény-eloszlása voltak az alapvetı befolyásoló tényezık. Az alkalmazások oldalán
sokkal több meghatározó szempontot találunk. Fontos, hogy a strukturálást milyen
anyagban, annak mekkora felületén vagy térfogatában, milyen felbontással tervezzük
elvégezni. Felmerül továbbá, hogy a helytakarékosság és a megbízhatóság igénye mekkora
hatászónákat enged meg, gondolva itt a megmunkálás során érintett, de nem eltávolított
anyag megváltozott tulajdonságaira (HAZ).
Különbözı hullámhosszúságú lézerrel készített azonos átmérıjő furatokat, illetve azok
lenyomatát láthatjuk a 4.9. ábrán. Ezen látszik, hogy nagy hullámhossz esetén a hıterhelt
zóna kiterjedése nagyobb lesz, míg a kis hullámhosszú lézer használatakor ez a zóna jóval

44/84

kisebb. Ez lehet egy döntı szempont a lézer választásánál. A 4.9. ábra szemlélteti a
hullámhossz különbözıségekbıl adódó HAZ zónát.

4.9. ábra Különbözı hullámhosszúságú lézersugarak hatása poliimid fólián [80]

Az iparban a lézeres anyagmegmunkálásokhoz alapvetıen CO2 és Nd:YAG lézereket
használnak optimális teljesítmény-ár arányuk miatt. Ezen lézerek a látható spektrumon
kívül, az infravörös tartományban sugároznak. Az Nd:YAG lézer 1 064 nm-es nyalábja a
közeli infravörös spektrumba esik, ennek körülbelül tízszerese a CO2 lézeré (10 600 nm).
Egy poliészter fólia vagy plexi anyag könnyen vágható vagy fúrható CO2 lézerrel, mert
szinte teljesen átlátszatlan a nyaláb számára. A megmunkálás alapvetı feltétele, hogy a
sugár elnyelıdjön az anyagban, csak így fejtheti ki hatását a nyalábban hordozott energia. A
10 600 nm-es hullámhosszon nagyon sok anyag rendelkezik jó elnyelési tulajdonsággal,
ezek közé tartoznak a különbözı mőanyagok, a kerámia, az üveg, a fent említett plexi, a
textíliák, a poliimidek, a víz és így az emberi szövetek is.
A CO2 lézerek általában folyamatos üzemmódban mőködnek, és sokkal nagyobb
átlagteljesítménnyel rendelkeznek, mint a leggyakrabban impulzus-üzemmódban mőködı
Nd:YAG lézerek. A kimenı teljesítményeket tekintve azonban nehéz lenne megmondani,
hogy melyik lézertípus az „erısebb”. A CO2 lézerek teljesítményét általában wattban adják
meg, kimenı teljesítményük a folyamatos üzemmód következtében megegyezik az
átlagteljesítményükkel és ez 100 milliwatt-tól egészen 100 kilowattig terjedhet. Ha ez az
átlagteljesítmény elegendıen nagy, akkor a nyaláb elnyelıdött kis része is elég például
ahhoz, hogy hıvé alakulva megolvasszon egy kis területet a megmunkálandó fém felületén.
Az olvadékká alakult fém elnyelési tényezıje akár 50%-os is lehet a szilárd fém kb. 3%ához képest, így a hirtelen megnıtt „teljesítmény-hasznosítás” hatásaként a sugár a
másodperc törtrésze alatt keresztülfúrja a fémet, és egy kis olvadt falú lyuk keletkezik. Ezek
után a lézersugár mozgatásával ezt a kis lyukat fogjuk a fémben útnak indítani, amely akár
100 µm keskeny vágatot is létrehozhat.
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Az Nd:YAG lézerek esetében inkább az elıállított impulzusok hosszát és az azokban
hordozott energiát adják meg, illetve az impulzusok ismétlési frekvenciáját. Az általában
nanoszekundum, mikroszekundum nagyságrendő impulzushosszak és a millijoule
nagyságrendő impulzusenergiák 10-150 kW-os impulzusteljesítményt adnak. Nem lehet
azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az ipari Nd:YAG lézerek csak 10 kHz
nagyságrendő ismétlési frekvenciára képesek, és ez átlagteljesítményüket a 100-500 W
tartományra korlátozza. A folyamatos üzemmódban mőködı YAG lézerek sem képesek pár
ezer wattnál nagyobb átlagteljesítményt nyújtani.
Nd:YAG lézerek esetében azonban lehetıség van a lézersugár hullámhosszának
megváltoztatására frekvenciatöbbszörözı kristályok segítségével. Az alapharmónikus
1 064 nm –es hullámhossz konvertálható 2-3-4-szerezéssel (energiaveszteség mellett)
rendre 532 nm, 355 nm, 266 nm hullámhosszúságú lézersugárrá.

Sugárkonverzió

jelentıségét az elnyelési spektrumok összehasonlításánál részletesen tárgyalom, azonban
általánosságban elmondható, hogy az UV tartományban az anyagok nagy része jobb
elnyelınek tekinthetı, mint 1 064 nm-es hullámhosszon. A HAZ zóna pedig jelentısen
kisebb a csökkent mértékő hıhatásnak köszönhetıen.
A 4.10. ábra szemlélteti a fontosabb, és a kutatásaimban felhasznált lézersugár
hullámhosszakon négy jellemzı anyag (poliimid, réz, epoxi, üveg) elnyelıképességét,
valamint a 8. táblázat a lézerforrások fontosabb tulajdonságait.

4.10. ábra Anyagok relatív elnyelıképessége a hullámhossz függvényében.
Az egyes lézerforrások hullámhossza

Az ábrán a poliimid elnyelı képességét a 200 – 1100 nm hullámhossz tartományban
spektrofotométerrel lemért értékekbıl számítással állítottam elı, míg a 1100 nm feletti
tartományt a 3.3. ábrából vetítettem hozzá.
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8. Táblázat. Az iparban általánosan használt lézerforrások fontosabb tulajdonságai
Lézer tulajdonság
CO2 lézer
Jellemzı hullámhossz [nm]
Intenzitás eloszlás
Jellemzı mőködés
Nd:YAG lézer
Jellemzı hullámhosszak
Alap hullámhossz [nm]
Frekvencia kétszerezett hullámhossz [nm]
Frekvencia háromszorozott hullámhossz [nm]
Frekvencia négyszerezett hullámhossz [nm]
Intenzitás eloszlás
Jellemzı mőködés
Tipikus impulzus hossz [ns]
Ismétlései frekvencia [Hz]
Excimer lézer
Jellemzı hullámhosszak
Ar2 [nm]
Kr2 [nm]
F2 [nm]
Xe2 [nm]
ArF [nm]
KrF [nm]
N2 [nm]
Intenzitás eloszlás
Jellemzı mőködés
Tipikus impulzus hossz [ns]
Ismétlései frekvencia [Hz]

Értékek
10.600
Gauss
folyamatos

1064
532
355
266
Gauss
Q-Kapcsolt
10-25
1-100.000

126
146
157
172
193
248
337
kör, téglalap
Q-Kapcsolt
20-200
1-100

A táblázatban jelölt különbözı hullámhosszúságú lézerekkel a 9. táblázatban feltüntetett
hajlékony

hordozójú

anyagokon

végeztem

lyukasztási

kísérleteket

a

megfelelı

nyalábminıségő lézertípus kiválasztásához.

9. Táblázat Kísérletekben használt Poliimidek méretei
Poliimid vastagság [µm]
Ragasztó vastagság [µm]
Upilex®
75
12
Kapton®
75
12

Rézfólia vastagság [µm]
12
12

Kísérleteimben a cél a szigetelı réteg lyukasztása volt az alatta található rézfólia
megsértése nélkül, a szelektív anyageltávolítási folyamatokhoz hasonlóan. Mivel a
lyukasztás egyszerő és gyors mővelet, ezért a vizsgálatot gyorsan elvégezhetıvé és
kiértékelhetıvé teszi. Az eredmények hően tükrözik az anyag-lézer kölcsönhatást.
Nem megfelelı az anyag-lézer párosítás, ha már a lyukasztás is körülményes, vagy
túlságosan nagymértékő az anyag visszarakódása, illetve ha az anyageltávolítás nem
eredményes (4.12. ábra). Ha a megmunkálás meredek falú, jó minıségő furatot eredményez
minimális sorja keletkezésével (4.16. ábra), akkor várhatóan alkalmas szelektív
anyageltávolításra is.
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Kísérletek 10.600 nm-es CO2 lézerrel
Egy lézeres lyukasztásra nem optimalizált, poliészter fólián és Upilex® fólián CO2 lézerrel
végzett kísérlet eredménye látható a 4.11. ábrán. Az elektronmikroszkópos felvételek alatt
feltüntettem az Alpha-Step (Tencor Alpha-Step 500) felületi profilvizsgálóval készült
felvételek képeit. A 4.11/a ábrához képest a 4.11/b ábra (Upilex® fólia) kb. 2x-es nagyítású.
Az ’a’ furat teljes átmérıje kb. 600 µm, míg a jobb oldalié csak 300 µm. A kialakult,
számomra hasznos kontaktusterület átmérıje mind a két esetben 100 µm lett. Ezenkívül
látható, hogy a 4.10/b ábrán levı furatnak a sorjamérete nagyságrenddel kisebb a 4.10/a
ábrán bemutatotténál. A furatok keresztmetszeti képe alattuk látható.

a

b

220 µm
450 µm

90 µm

100 µm

c

d

4.11. ábra CO2 lézerrel készített furatok és keresztmetszeti rajzuk
a) poliészter fólia, b) Upilex® fólia

A felülnézeti képen kevésbé látszódik, azonban az Alpha-Step-es keresztmetszeti kép
világosan megmutatja a furatfal meredekségét, valamint a furat körül kialakult sorja
magasságát. A 4.11/c ábrán megfigyelhetı, hogy a lyuk mélysége (100 µm) mindössze
kétszerese a furat körül kialakult sorja magasságának (50 µm).
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Az arányokat tekintve az Upilex® fóliánál (4.11/d. ábra) jobb a helyzet, hiszen
nagyságrenddel kisebb a sorjamagasság (3-5 µm). A keresztmetszeti képbıl leolvasható
furat mélység itt kb. 90 µm-nek adódik, a pontos adat 75 µm poliimid Upilex® + 12 µm
ragasztó.
A Kapton® fólia esetén CO2 lézerrel a Upilex® fóliához hasonlóan jó eredményre
számítottam, azonban a különleges kémiai szerkezeti tulajdonságának következményeként a
lézersugár hatására az anyag felülete egyszerően csak kidudorodott, és még kis teljesítmény
esetén is elégett (4.12. ábra).

4.12. ábra Kapton® lyukasztása CO2 lézerrel

Kísérletek 1064 nm-es Nd:YAG lézerrel
A

Upilex®

Nd:YAG

lézerrel

történı

lyukasztás

eredményének

felülnézeti,

és

keresztmetszeti profilja látható a 4.13. ábrán. Pozitív hatásként írható, hogy a furat teljes
átmérıje lecsökkent, valamint a sorja mérete is minimális, a képeken az nem
számszerősíthetı.

200 µm

4.13. ábra Upilex® lyukasztása Nd:YAG lézerrel
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Negatív hatásként értelmezhetı azonban, ami csak a keresztmetszeti csiszolati ábrán (4.14.)
látszik, hogy a ragasztó réteg az 1064 nm-es hullámhosszúságú lézernyaláb számára
többnyire transzparens, anyageltávolítás nem történt.

Poliimid

Ragasztó

4.14. ábra A furat keresztmetszeti képe

Réz

A várttól eltérıen, a Kapton® megmunkálásának az Nd:YAG lézer kedvezett, habár ezzel a
lézerrel sem sikerült tökéletes furatokat kialakítani. A 4.15. ábrán látható felülnézeti képen
feltőnik, hogy a via alakja nem kör, hanem kicsit torzult négyzet, valamint a zsákfurat alján
a poliimid anyag kis foltokban visszamaradt. Sorja ebben az esetben sem keletkezett, és a
via átmérıje is 150 µm alatt maradt.

4.15. ábra Torzult via képe
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Kísérletek 355 nm-es Nd:YAG lézerrel
A 355 nm –es lézerfény használatával nagyon jó eredményeket kaptam Kapton® fólián. A
4.16. ábra zsákfurat képét mutatja, melynek az átmérıje kb. 75 µm. Megjegyzem, hogy a
poliimid vastagsága is 75 µm, tehát kb. 1:1-es mélység szélesség értéket kaptam. A
szelektív anyageltávolítás pontosságán látszik, hogy a rézfólia csak minimálisan sérült.
Az eredmények alapján a 355 nm-es UV Nd:YAG bizonyult a legjobb „szerszámnak” a
poliimid hordozójú hajlékony huzalozású lemezek megmunkálásához.

70 µm

4.16. ábra Kapton® fóliába készített zsákfuratok SEM és keresztmetszeti képe 355 nm Nd:YAG
lézerrel

Az elıkísérletek alapján tehát a szimuláció ellenırzéséhez szükséges minták elkészítéséhez
a BME-ETT-n 2001 óta üzemelı Coherent AVIA 355-4500 típusú, 355 nm-es
hullámhosszúságú Nd:YAG szilárdtest lézerforrást választottam ki. A lézerhez kiépített
mechanikai és optikai rendszer alkalmas nagy pontosságú (10 µm) mintaillesztésre, nagy
felbontású

(x-y: 1 µm,

z:

30 nm) megmunkálásra

és

gyors

(max.

2000 mm/s)

sugáreltérítésre a mintadarabon.
A szoftveres segédeszközökkel lehetséges a legkülönbözıbb megmunkálási paraméterek
széles tartományú precíz beállítása.
A lézerdiódával gerjesztett frekvenciaháromszorozott Nd:YAG lézerberendezéshez tartozó
használati útmutató tartalmazza a berendezés gyári kalibrációs jegyzıkönyvét. Ennek
néhány fontosabb elemét kiemeltem a 10. táblázatban.
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10. Táblázat A kísérletekben felhasznált Coherent AVIA 355-4500 típusú lézerérıl készült gyári
jegyzıkönyv részletei és további paraméterei [81]
Paraméter
Érték
Megjegyzés
Nyalábátmérı
3,5 mm
a maximális intenzitás 1/e2-nél
Nyaláb kerekség
97,5%
a gerjesztı diódaáram 85%-ánál
Gauss görbe pontosság
94,5%
a gerjesztı diódaáram 85%-ánál
2

= 1)

M2

<1,3

a Gauss-nyaláb modus tisztasága ( M TEM 00

Divergencia
Ismétlési frekvencia (PRF)
Névleges átlagteljesítmény
Jegyzıkönyvbeli maximális
teljesítmény
Maximális teljesítmény 2010-ben
Jegyzıkönyvbeli maximális
impulzusenergia
Impulzushossz

<0,3 mrad
1-100 kHz
4,5 W

a teljes szög
Teljesítmény maximum 28 kHz-nél
PRF=25 kHz, maximális gerjesztı diódaáram mellett

5,7 W

PRF =25 kHz, maximális gerjesztı diódaáram mellett

4,5 W

PRF =28 kHz, maximális gerjesztı diódaáram mellett

329 µJ

PRF =10 kHz, maximális gerjesztı diódaáram mellett

20-35 ns

25 kHz, 100% - 60 kHz, 70% diódaáram

A gerjesztı lézerdiódák áram-teljesítmény karakterisztikája lineáris az üzemelési
tartományban, azonban a maximális teljesítmény a maximálisan megengedett diódaáram
mellett az impulzusenergia ismétlési frekvencia függésének nem lineáris volta miatt
28 kHz-es ismétlési frekvenciánál adódik (4.17. ábra).

4.17. ábra Az AVIA 355-4500 lézerberendezés átlagteljesítményének frekvenciafüggése

A lézeres megmunkáló állomás optikai rendszerének lelkét a pásztázó nyalábeltérítı
rendszerbıl (Raylase Razorscan) és a hozzátartozó F-Theta fókuszáló objektívbıl álló
egység alkotja. A pásztázó fej, a fókuszálás és az XY-asztal fı paramétereit a 11. táblázat
tartalmazza, a teljes mechanikai és optikai kiépítés a 4.18. ábrán látható.
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11. Táblázat A kísérletekben felhasznált Coherent AVIA állomásának optikai és nyalábeltérítési
paramétereit összefoglaló táblázat [82]
Paraméter
Érték
XY-asztal maximális eltérítési sebessége
125 mm/s
XY-asztal beállási pontossága
1,0 µm
XY-asztal által lefedett maximális terület
30 · 30 cm2
Pásztázó fej maximális eltérítési sebessége
2000 mm/s
Pásztázó fej beállási pontossága
10,0 µm
Pásztázó fej által lefedett maximális terület
6 · 6 cm2
Nyalábátmérı a fókuszálás elıtt (D)
3,5 mm
Fókusztávolság (f)
100 mm
25,0 µm
Minimális fókuszfolt átmérı tapasztalati értéke (dmin)

A felépített mechanikai rendszer két módját is kínálja a lézernyaláb és a minta egymáshoz
képesti elmozdításának. A precízebb módszer az álló lézernyaláb alatt történı
mintamozgatás. Habár az asztal beállási pontossága (1 µm) 10-szer jobb a pásztázó fej
beállási pontosságánál (10 µm), az asztal és a mozgató motorok tömegébıl (kb. 10 kg)
eredı tehetetlenség a gyors irányváltásokat lehetetlenné teszi. A beépített PID szabályozás
az éles fordulatokat lekerekíti, valamint a gyorsulási és lassulási fázisok a mintára jutó
energia eloszlását inhomogénné teszik.

Lézerfej

Lézerfejbıl kilépı
lézersugár

nagy sebességő
tükörmozgató
rendszer a lézersugár
X-Y pásztázásához
Pásztázó lézersugár
Megmunkálandó
Poliimid alapú
hordozó
X-Y irányú
mozgató
mechanika

4.18. ábra Az AVIA 355-4500 lézerberendezés mechanikai felépítése

Az optikai fej ugyan kisebb pásztázási területen, kisebb beállási pontossággal rendelkezik
(10 µm), de a lézersugár 25 µm-es minimális nyalábátmérıje ezt elfogadhatóvá teszi. A
megmunkálás közben ugyanis a lézersugár Gauss nyalábmenete miatt a középponttól való
távolság függvényében a 4.19. ábrán szemléltetve folyamatosan, exponenciálisan csökken
az intenzitás. A lézernyaláb szélességét az intenzitáseloszlás alapján a ±2σ szakasz között
szokás definiálni (σ – szélességi paraméter). Itt összpontosul a nyaláb teljes energiájának
kb. 86%-a. Ilyen sugárparaméterek mellett a homogén megmunkálás eléréséhez kb. 50 %-
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os átfedésre van szükség. A nyaláb méretébıl adódóan ez 12,5 µm-ra adódik, ami az
optikai beállási pontosságnál gyengébb követelmény.

4.19. ábra Gauss nyaláb intenzitáseloszlása az ’x’ tengely mentén.

4.3. A szimuláció kísérleti ellenırzése
A szimuláció kiértékelése és ellenırzése nem egyértelmő feladat, hiszen a nagy
lézerpásztázási sebesség miatt a szabad szemmel történı megfigyelés lehetetlen, még a
termo kamerás megfigyelés sem elég gyors. A nagy sebesség és az UV közeli hullámhossz
tartomány megfigyelési nehézségei miatt választottam a keresztmetszeti mintakészítéses
ellenırzést.
A szimulációkból adódó termikus képet azonban konvertálni kellett. Meg kellett határozni
egy hımérsékletszintet, amit ablációs küszöbhımérsékletnek tekintek. A szimulációból
adódó eredményeken a küszöbhımérséklet fölé melegedı poliimidet eltávolítottnak kell
tekinteni. Ennek az eltávolított anyagmennyiségnek kell megfelelnie a keresztmetszeti
képen is láthatóan eltávozott anyagnak.
Szakirodalmi kutatásomban több lehetséges értéket is találtam. Az elsı modell alapján
Excimer lézeres kísérleteket végzett Dyer és Sindhu [83], melybıl 700˚C fölötti értéket
kapott PET és poliimid fólia ablálóciós hımérsékletére.
Hasonló kísérletekkel Gorodetsky [84] kicsit vastagabb, 75 µm vastag, Kapton® fóliával
próbálkozott. İ jelentısen magasabb hımérsékletet kapott, 850-2100˚C közötti
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hımérsékletre becsülte az ablációs küszöböt. Küper és mtsai [85] szintén kapton fóliát
használt ablációs kísérleteiben. Eredményében a Gorodetsky által felállított alsó
határértéket, kb. 850˚C-ot kapott. Számításait 248, 308 és 351 nm-es hullámhosszúságú
lézerforrás esetére is elvégezte és minden esetben ugyanazt az értéket kapta. Frissebb
kísérleteiben Yung és mtsai [86] kísérleti út helyett analitikai úton próbálták meghatározni
a 355 nm-es lézersugár Upilex® fólián történı ablációját. Az elızı kísérletektıl eltérıen
sajnos, nem Kapton® fólián végezte a számításait. Elképzelhetı, hogy ennek
következményeként kapott kisebb, 671˚C-os küszöbhımérsékletet. A legfrissebb kísérleti
és analitikai számításokat 2008-ban Gordon [4] végezte többek között Kapton® fólián.
Levezetése alapján az ablációs küszöbhımérséklet 790±50˚C -ra adódott.
Az ilyen esetekben, ahol a szakirodalom jelentıs különbségekkel határoz meg fontos
értékeket, nehéz kiválasztani a legpontosabbat. A szimulációs modellemben végül átlagolás
után 750˚C-on határoztam meg az anyageltávozás küszöbhımérsékletét.
A szimulációs és kísérleti eredmények összehasonlíthatósága érdekében a kísérletekhez a
továbbiakban a 75 µm vastag DuPont, Kapton® pyralux® anyagot (4. táblázat szerinti
FR9130R) használtam. Mivel több különbözı lézerparaméterrel futtattam a szimulációt,
ezért a mintákat is ezekkel a paraméterekkel készítettem el. A kis lézerteljesítmény (0,4 W)
a mintákból csak kis anyagmennyiséget távolított el (mélységében 1-2 µm). Ilyen kis
anyagmennyiség mérése optikai mikroszkópon még 500-szoros nagyítás mellett is
pontatlan. A szimulációs modellel való összevetés megkönnyítésére nagyobb (1, 2, 2.7,
3 W) teljesítménnyel készítettem el a mintákat. A keresztmetszeti csiszolatokon mért
értékeket összehasonlítottam a szimulációs modell eredményeivel (12. Táblázat).
12. Táblázat, a mért és szimulációval számolt szélesség-mélység értékek
a
b
c
d
Mért szélesség
Számolt szélesség
Eltérés
Mért mélység
Számolt mélység
Eltérés

25
23
8,0%
33
33
0,0%

29
25
13,8%
51
49
3,9%

33
30
9,1%
69
68
1,4%

40
32
20,0%
75
75
0,0%

A mélységi értékek csak kis eltérést mutattak (0-4 %), amellett, hogy a szélességi
értékeknél a profil menete helyenként nem simítható az eredeti képre és így a maximális
szélességénél nagyobb eltéréseket (15-20 %) tapasztaltam. Az értékek átlagolása után a
modell pontossága kb. 90 %-ra adódott. A lézeres megmunkáló állomás sugármenetének
tanulmányozása és régebbi tanszéki munkák alapján [4] állítom, hogy ez a hiba a
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lézersugárnak a szimulációnál figyelembe nem vett aszimmetrikus intenzitáseloszlására
vezethetı vissza. Ez a hiba a szimulátor program bıvítésével, a lézersugár
intenzitáseloszlását figyelembe véve kiküszöbölhetı lenne, azonban nem jelentısek, és az
értékek megfelelı információval bírnak a vágat tervezhetıségére vonatkozólag.
Az átmérı és mélység táblázatos kiértékelése mellett az ábrákat egymásra vetítettem a jobb
láthatóság kedvéért (4.20. ábra). A 4.1. fejezet szimulációs eredményeibıl az y-z metszet
750˚C-os profilját választottam 1, 2, 2.7, 3 W teljesítményeknél.

a)
b)
c)
d)
4.20. ábra Lézeres mikromegmunkálással készített (szürke)
keresztmetszet és szimulációval (sárga) modellezett vágatok profiljai

A kutatási eredményeim azt mutatják, hogy a számítógépes modell alkalmas a poliimid
alapú hajlékony áramköri hordozók dielektrikum rétegének 355 nm-es hullámhosszú, UV
Nd:YAG lézeres mikromegmunkálásának szimulálására. Segítségével meghatározható a
lézersugár pásztázása közben kialakuló hımérsékleteloszlás. Az adatok alapján a 100 ms
ciklusidıvel érkezı lézernyalábok esetén a hordozó már vissza tud hőlni a kiindulási
hımérsékletre, ezáltal nem kell figyelembe venni hı-akkumulációt.
Lézerbehatás utáni, keresztmetszeti minták mérésével verifikálható a szimulációs
eredmények helyessége, melyek nagy biztonsággal (90%) leírják a lézersugár hatására
kialakuló vonal menti hımérsékleteloszlást. A modellben használt változó felbontású rács
végeselem módszerő szimulációs számításokhoz praktikus, segítségével a lézersugár
behatolási területén 1 µm, míg ettıl távolodva lineárisan növekvı rácsméret használható.
L1, R1
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5. Lézeres mikromegmunkálás alkalmazása térbeli alakzatok
kialakításához
Az elektronikai rendszerek növekvı komplexitása a hordozható elektronikában,
őrtechnikában, katonai eszközökben megköveteli az egyre kisebb, könyebb, összetettebb
rendszerek fejlesztését. Ahhoz, hogy megfelelhessünk a kívánalmaknak szükséges a
háromdimenziós tokozás, hordozók háromdimenzióssá formálása, hiszen egy általános
nyomtatott huzalozású lemezen a tokozott alkatrészek helykihasználása kb. 20-90 % között
mozog. 100 %-os helykihasználás még a szükséges vezetık méretcsökkenése esetén sem
érhetı el. A hajlékony hordozó használatakor viszont az alapterület szempontjából nem
vagyunk mereven kétdimenzióra kötelezve. A hordozó megfelelı hajlításával az
alkatrészek egymás fölé kerülhetnek, ezzel az alapterületi helykihasználás a 100 %-ot
meghaladhatja.
5.1. Térbeli alkatrész-elrendezés
A célkitőzéseimben egy olyan megoldás szerepel, mely lehetıvé teszi a már tokozott
alkatrészekkel szerelt hajlékony hordozó eredményes háromdimenziósra formálását. Mivel
a lézeres kísérletek és a modell alapján a hordozó mikromegmunkálása jól kontrollálható,
ezért a 3.4. pontban tárgyalt szimuláció segédeszközként való felhasználásával és szelektív
anyageltávolítással kiküszöböltem a hordozó eredeti alakba való „visszaalakulását”.
5.2. Hajlítási vágatok módszere
A technológia kidolgozásához a motivációt a „Flexil” nevő EU-s kutatási projekt (2003)
adta, melyben a cél LCD kijelzık meghajtó áramköreinek illesztése volt az összeköttetést is
biztosító hajlékony hordozóhoz. A pontos hajlítási hely kijelöléséhez egy vonal mentén
szelektív anyageltávolítást kellett alkalmazni. Itt még egy egyszerő téglatestnyi térfogatot
kellett lézerrel szelektíven eltávolítani. Kutatásaim alapján azonban bebizonyosodott, hogy
ez a technika nem megfelelı és továbbfejlesztést igényel.
A hajlítási vágatok alapgondolata szerint a hordozófólián elhelyezett, lézerrel kialakított
megfelelı szögő és mélységő vágatok segítségével megkönnyíthetjük a flexibilis áramkör
hajlítását. Az értékeket a kívánt hajlítási sugárhoz kell igazítani.
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A hajlítási ablak meghatározza:
•

a meghajlás pontos helyét,

•

a meghajlás szögét,

•

a hajlítás sugarát.

A folyamat során az anyagot rétegrıl rétegre távolítom el. A „V” alakot középvonalra
szimmetrikusan elhelyezett, folyamatosan kisebb kitöltött téglalapok egymás utáni
bevágásával kapjuk. A téglalapokat a lézer „besatírozza”, 12 µm-enként fut végig rajtuk
hosszában.
Az anyageltávolítással úgy lehet „V” alakzatot elérni, hogy elıször egy bizonyos
szélességő anyagot távolítunk el bizonyos mélységig. Ezután a következı réteget valamivel
kisebb szélességben távolítjuk el és így tovább egészen addig, míg el nem érjük a szükséges
mélységet. Ezt a folyamatot szemlélteti az 5.1. ábra.

5.1. ábra. A megmunkálás folyamata

A téglalapokat a lézernyaláb 12 µm-es osztásközzel végigpásztázza ahhoz hasonlóan,
ahogy az elektronsugár a képernyıt a televízióban. Ez a megoldás elvileg lépcsızetes
oldalfalat eredményezne, azonban a lézernyaláb Gauss eloszlása miatt domború vagy
megközelítıleg egyenes falú vágatokat nyerünk.
A lézersugár teljesítményétıl függıen kevesebb (min. 4) vagy több (40) lépésben lehet a
kívánt

anyagmennyiséget

eltávolítani.

A

teljesítménybeállítást mutat.
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13.

Táblázat

néhány

lehetséges

13. Táblázat Megmunkáláskor alkalmazott különbözı lézerparaméter beállítások
Gerjesztı dióda
Impulzus ismétlési
Átlagteljesít- Impulzus energia
Ismétlés szám
áram [%]
frekvencia [kHz]
mény [W]
[db]
[µJ]
90

40

2,14

83

4

80

30

1,84

62

6

65

45

0,85

19

10

60

45

0,42

10

40

A táblázat adataiból kitőnik, hogy minél kisebb átlagteljesítményő és impulzus energiájú
lézernyalábot használok anyageltávolításra, annál több lépésszámra lesz szükség. Ezzel
együtt sokkal finomabb felbontást, pontosabb vágási szögbeállítást lehet elérni.

A megmunkálás lépései a 5.2/a ábrán, illetve azok keresztmetszeti képei a 5.2/b ábrán
láthatóak. A 4.2. pontban tárgyalt lézersugár átmérıbıl és a tükrös sugáreltérítési technika
tulajdonságaiból adódóan a felületi pásztázáshoz alkalmazott rasztertávolságot, vagyis a
párhuzamos pásztázást végzı sugármenet távolságot 12 µm-re állítottam. Ezzel 50 %-os
átfedést értem el.

Poliimid
Réz
Kiöntı gyanta
a) a kialakítás lépései

b) az eredmény keresztmetszeti képe

5.2. ábra Poliimid lézeres mikromegmunkálása

Ha elégtelen mennyiségő anyag távozik el és a vágat nem lesz elég mély, akkor a rézfólia a
hajlítások során jobban megnyúlik, így megnı a szakadás veszélye. Ha viszont túl mélyre
hatol a lézersugár, akkor a megmunkálás során megsérülhet a vezetı réteg. E két
szélsıséges eset között kell megtalálni az optimális mélységet a lézerparaméterek
megfelelı beállításával.
Ez a kidolgozott új módszer eredményesen használható térbeli alakzatok megalkotására,
melynek az alapja a lézeres mikromegmunkálás. Ezzel a több lépéses szelektív
anyageltávolítási folyamattal a hordozó hajlítása elıre definiált vonal mentén és szögben
végezhetı el. L2, L3, R1, R4, R7, R9, (L4, R5, R8, R10)
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5.3. Kis sugarú hajlítás technikája
A 5.2-es pontban tárgyalt technikát kiegészítettem további párhuzamos bevágások
kialakításával. Ezt szemlélteti a 5.3. ábra, melyen a kialakítás elvi lépései, és a bevágások
keresztmetszeti képe látható.
Bevágások
Poliimid
Réz

a) Kialakítás elvi lépései

b) Az eredmény keresztmetszeti képe

5.3. ábra Hajlításhoz alkalmazott bevágások

A hordozó hajlítás utáni tartását a rézfólia minısége határozza meg. Ha a hajlítási vonal
mentén nagyon kevés rézvezetı található, akkor azon a vonalon a szakítószilárdság
jelentısen

lecsökken.

Ez

természetesen

nagyon

könnyen

orvosolható

mérnöki

elıregondolkodással, hajlításra való tervezéssel. Az 5.4. ábra szemlélteti, hogy a hajlítás
helyén érdemes a vezetı szélességét megnövelni, így a nagyobb mennyiségő réz már képes
lesz elviselni a mechanikai terhelést.
Hajlítási terület

Réz vezetı

Hajlítási terület

Poliimid fólia

5.4. ábra Hajlításhoz alkalmazott területen a vezetı réteg szélesítése célszerő

Ilyen rendszerő hajlítás alkalmazásával a megnyúlás nem egy pontra koncentrálódik, hanem
eloszlik több kisebbre. Ezek mennyisége és pontos helye elıre kiszámítható, tervezhetı az
anyagi jellemzık tudatában. Ezzel a módszerrel készítettem el egy 180°-ban meghajlított,
nagyon kis hajlítási sugarú (kb. 50 µm) elrendezést, melynek keresztmetszeti képe az
5.5. ábrán látható (a bevágások helyét szaggatott vonallal jelöltem).
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réz
poliimid
Hajlításai sugár
R ~50 µm
R

5.5. ábra 180°-os hajlítás 50 µm-es sugárral.
anyag vastagságok: 30 µm réz, 25 µm ragasztó, 75 µm poliimid.

Sikerült mérési eredményekkel bizonyítanom, hogy poliimid-réz rendszerő hajlékony
áramköri hordozó esetén az egymás mellé elhelyezett több egyforma „V” alakú vágás
eredményeként a szakirodalomban található biztonságos hajlítási sugár 1/7-e elérhetı. ( a
14. Táblázat alapján szélsı értékkel számolva akár 1/15-e is. A hordozó vastagsága
125 µm, hatszoros értéket nézve ez 750 µm-re adódna, ami tizenötszöröse az 50 µm-nek.)
Ez a hajlítási sugár nem roncsolja az elektromosan összekötı rézréteget. A következı
fejezetben megoldást mutatok a vágatok számának és elhelyezkedésének optimalizálására
is. Az 5.5. ábrán bemutatott eredményt a hajlítási él mentén elhelyezett 7 db, egyenként kb.
25°-os bevágással sikerült elérni.
L2, L3, L5, R2, R3 (L4)
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6. Statikus és dinamikus hajlítás matematikai leírása és szimulációja
Korábban megmutattam, hogy a (13), (14) egyenletekkel könnyen megadható az egyszerő
lehajlás során keletkezı mechanikai feszültség, azonban bonyolultabb rendszerekben, mint
például az anyageltávolítás után adódó hordozó esetében már bonyolult a feladat. Ez
azonban a mai fejlett szimulációs eszközök segítségével már megoldható, folyamatában
ábrázolható.
Comsol Multyphisics® végeselem modellezı beépített „Structural Mechanics” modult
használtam a mechanikai szimulációkban. A kezdeti állapotban még mikromegmunkálás
nélküli, 6.1. ábra szerinti hordozó statikus hajlítási szimulációját fogom elvégezni, majd a
továbbiakban a bevágással rendelkezı poliimiddel hasonlítom össze. Az „F” erıt
fokozatosan, a bevágások számának növelésével együtt csökkenteni kell, hogy a lehajlás
konstans mértékő legyen. Így tárgyilagosan össze lehet hasonlítani a különbözı
struktúrákban jelentkezı feszültséget.

F
Réz

COPPER

Poliimid

Polyimide

6.1. ábra Szimulációban alkalmazott összetett rendszer

A felhasznált anyagi jellemzıket a 13. táblázat mutatja [87].
15. Táblázat Szimulációban felhasznált anyagtulajdonságok
Kapton®
Anyagmodell
Izotróp
Rugalmassági (Young) Modulus [GPa]
3,1
Poisson tényezı
0,33

Réz
Izotróp
120
0,34

1,2⋅10-5
1300
100

16,5⋅10-6
8960
30

Hıtágulás [1/K]
Sőrőség [kg/m3]
Vastagság [µm]

A peremfeltételek fontos részét képezik a szimulációnak, mint például a rögzítési pontot
(23), a mozgó véget (24) és a forgatónyomatékot gyakorló erıt (25) kifejezı egyenletek.
A 6.2. ábra mutatja a folyamatosan újra számolt koordinátákat ( u, w ) lehajlás
közben [88], [89].
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u

x =0

∂ 2u
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−
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x =L

∂u
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x =0
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∂x 3

=0

x =L

(23)

=0

(24)

∂ 
∂ 2u 
 E ⋅ I 2  = F
∂x 
∂x 

(25)

ahol u – P pont új x koordinátája (6.2. ábra), L a rúd hossza, x – rögzítési ponttól mért távolság, I –
másodrendő nyomaték, E – rugalmassági modulus,

6.2. ábra Hajlítás közben számolt koordináták

A szimuláció grafikus eredménye a 6.3. ábrán tekinthetı meg, míg a számszerő
eredményeket a 6.4. ábra mutatja.
A szimulációkban a bevágások szögének és darabszámának szorzata mindig 90°. Ezzel a
peremfeltétellel biztosítottam, hogy a hajlítás mindig azonos feltételekkel következzen be.
A szimuláció során megfigyelhetı, hogy az egyre kisebb szögő, azonban a több bevágás
hatására szélesebb ívben meghajló réz kisebb mechanikai feszültségnek van kitéve.
A bevágások egymástól legalább 10 µm-es távolságú elválasztása (lézeres megmunkáló
állomás felbontása 10 µm) tovább csökkenti a feszültséget. Ez annak köszönhetı, hogy a
hajlítás még szélesebb ívben következik be.
A bevágások közti távolság további növelésével további feszültség javulást érhetnénk el,
azonban ez a hajlítási sugár növekedéséhez vezetne. A derékszögő hajlításkor 50 µm-es
sugárhoz szükséges poliimid maximális hossza:

2⋅R ⋅π
≈ 80µm
(26)
4
Belátható tehát, hogy 10 µm-es bevágási távolsággal 9, míg 20 µm-es távolság esetén
K=

maximum 5 db „V” alakú bevágás lehetséges. további távolság növelés csak a darabszám
csökkenéséhez, vagy a hajlítási sugár növekedéséhez vezetne.
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A maximális feszültséget vörös szín jelzi, mely a bevágás nélküli egyszerő hajlításkor, az
alátámasztás fölötti poliimid-réz kapcsolatnál keletkezik (6.3/a ábra). Annak értéke a
szimulációban 5⋅109 Pa-ra adódott.
5⋅⋅10

5⋅⋅10

9

Réz

Poliimid

0
a) Bevágás nélküli poliimid

0
5⋅⋅10

9

0
b) 90°-os Bevágással ellátott poliimid alapú hordozó
5⋅⋅10

9

0

5⋅⋅10

9

0

5⋅⋅10

9

0
c) A bevágások közti távolság = 0
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5⋅⋅10

0

9

9

5⋅⋅10

9

5⋅⋅10

0

9

0

5⋅⋅10

9

5⋅⋅10

0

9

0

d) A bevágások közti távolság = 10 µm
6.3. ábra Erı hatására jelentkezı alakváltozás és feszültségek

A bevágások számának növelésével (6.3/c ábra) sikerült elérni, hogy mechanikai feszültség
ne egy él mentén koncentrálódjon. A bevágások 1-rıl 10-re való növelésével az eredeti
5⋅109 Pa lecsökkent kb. 4,1⋅109 Pa-ra , amely majdnem 20 %-os csökkenésnek felel meg.
Ez annak köszönhetı, hogy a feszültség támadási felülete nem egy élre koncentrálódik,
hanem több élre oszlik el. A bevágások számának növelése mellett a lézer felbontásából
adódó

minimális

távolság

(10 µm)

beiktatásával

(6.3/d

ábra)

sikerült

további

feszültségcsökkenést elérni. Az eredeti érték kb. 65 %-ára sikerült csökkenteni a feszültség
értékét.
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6.4. ábra Erı hatására jelentkezı alakváltozás

Ezzel a szimulációs technikával optimalizálni lehet a 5.3 pontban kidolgozott kis sugarú
hajlítás technikáját. Ha az elérhetı kb. 50 µm-es hajlítási sugárnál nagyobb is
megengedhetı, akkor a bevágások közti távolság növelésével a mechanikai feszültség
tovább csökkenthetı. Szimuláció alapján például 10 db 20 µm-es távolságú bevágással a
feszültség 51 %-ra csökkenthetı. Ezzel azonban a hajlítási sugár 110 µm-re növekedne.
A 5.3 pontban kidolgozott kis sugarú hajlításnál alkalmazott bevágások szögének és
darabszámának számítógépes modellezésével sikerült bizonyítanom, hogy az egymás mellé
helyezett 10 db 9 fokos bevágással a statikus mechanikai feszültség 85%-ra csökkenthetı a
bevágás nélküli esettel szemben. Ez további 20%-al csökkenthetı, ha a bevágásokat
egymástól legalább 10 µm távolságra helyezzük el. L2, L3, L5, R2, R3 (L4)

6.1. Dinamikus mechanikai igénybevétel, kísérletek
Az elızı pontok alapján a poliimid alapú hordozó szakítószilárdsága minimálisan romlott,
a hajlíthatóság sugara javult (csökkent), amellett, hogy a hajlítás során az áramköri
hordozóban csökkent a mechanikai feszültség (roncsolódás mentes hajlíthatósága javult).
Ezen változások mellett azonban a rendszer dinamikus stabilitását is ellenırizni kell. Ennek
egyszerő, kísérletileg ellenırizhetı mérıszáma a vezetıréteg ellenállásának idıbeni
változása. Ehhez a dinamikus igénybevétel következtében bekövetkezı rézvezetı
elektromos ellenállásának növekedését mértem az IPC-TM-650-es szabvány szerint [72].
A fárasztásos hajlítási módszerrel tetszıleges sugarú, hajlékony nyomtatott huzalozású
áramkörök vizsgálhatók. A 6.5. és 6.6. ábrán látható, szabvány szerinti elrendezésben a
minta egyik felét rögzítettem, majd 180°-ban meghajlítva a másik végét egy
léptetımotorhoz erısítettem. Ezzel biztosítottam az egyenletes mozgást és pontos
ciklusszámlálást. Fontos elıírás, hogy a váltakozó mozgás nem haladhatja meg a 10
ciklus/perc értéket és az egy ciklus alatt megtett útnak el kell érni a 25.4 mm-t. A
mintadarabon áramot folyattam át. A vezetıréteg megszakadásakor a számítógéphez kötött
multiméterrel és LabView® analizátor programmal rögzítettem az éppen aktuális
ciklusszámot.
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Mozgó asztal
Poliimid minta

6.5. ábra Dinamikus hajlítás közbeni ellenállás mérés

A dinamikus hajlítás során használt poliimid illusztrációját mutatja a 6.6. ábra. A szabvány
szerinti fontosabb értékeket megjelöltem. A hajlítási sugár a hordozó vastagságának
minimum tízszerese kell, hogy legyen.

R

6.6. ábra Dinamikus hajlítás közbeni ellenállás mérés

A kísérletekbıl egyértelmően bebizonyosodott, hogy dinamikus terheléses szempontból a
bevágások kifejezetten jó hatással vannak a hajlékony hordozó idıbeli stabilitását illetıen.
Optikai ellenırzést követıen több minta összevetésével megállapítottam, hogy a vezetı
réteg szakadása kezeletlen hordozó esetében véletlenszerő helyrıl indul, majd annak
lefutása szintén véletlenszerő (6.7/a ábra). A bevágásokkal rendelkezı hordozó esetében a
szakadás mindig valamelyik bevágás helyén keletkezett, lefutása párhuzamos a bevágással.
Felülnézeti képük a réz oldalról a 6.7/b ábrán látható.

a) bevágások nélküli poliimid
b) bevágásokkal ellátott poliimid
6.7. ábra Dinamikus fárasztó vizsgálat során kialakult szakadás
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A kísérlet egy tipikus grafikus ábrázolásán, az ellenállás változásának ciklusszám szerinti
változása az 6.8. ábrán tekinthetı meg, míg a pontosabb számszerő eredményeket az 6.9.
ábra mutatja.

a) Lézeres mikromegmunkálás nélküli
poliimid alapú hordozó

b) bevágásokkal ellátott
poliimid alapú hordozó

6.8. ábra Poliimid alapú hajlékony áramköri hordozó dinamikus igénybevétele

Dinamikus hajlítás során a mikromegmunkálás nélküli poliimid alapú hordozónál átlagosan
110 ciklus után jelentkezett jelentıs ellenállás növekedés, ami szakadásra utal.

Lézeres mikromegmunkálás nélküli poliimid alapú
hordozó (piros)

bevágásokkal ellátott poliimid alapú
hordozó (zöld)

6.9. ábra Poliimid alapú hajlékony áramköri hordozó dinamikus igénybevétele közben jelentkezı
szakadások számának összesített ábrája.

Ez a jellemzı ciklusszám mechanikai kikönnyítéssel rendelkezı hordozó esetében kb. 6szoros értéket mutat, átlagosan kb. 720 ciklus után volt mérhetı jelentıs ellenállás
növekedés.
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6.2. Szakítószilárdság mérése
A hajlékony hordozó mikromegmunkálása utáni mechanikai stabilitását az IPC-TM-650-es
szabvány szerinti mérésekkel hasonlítottam össze a még érintetlen hordozó mechanikai
stabilitásával. Az egyik eljárás a hordozó szakítószilárdságának a meghatározása volt. A
szabvány szerinti alakzattal rendelkezı és 152,4 mm⋅12,7 mm mérető próbatesteket vágtam
ki lézer segítségével a hordozóból, figyelve arra, hogy mechanikai behatás (olló)
alkalmazását elkerüljem, mellyel esetleg csökkenteném annak felületi integritását. A
hordozót számítógépes összeköttetéssel rendelkezı szakítószilárdság-mérı berendezés
segítségével teszteltem, folyamatos erı - elmozdulás függvény felvétele mellett.
A teszter befogó részeit egymástól 120 mm-re állítottam, majd befogtam a mintát. A húzási
sebességet 50 mm/perc-re állítottam. A teszter elindítása után regisztrálhatjuk az erı–
elmozdulás függvényt. A szakítószilárdságot a szakadáskor tapasztalt erı és az eredeti
keresztmetszet hányadosaként kapjuk meg.
A kísérlet grafikus eredménye, a szakító szilárdság értékei a 6.10. ábrán tekinthetıek meg
két különbözı struktúra esetén. A pontosabb, több szakító kísérlet számszerő eredményét a
6.11. ábra mutatja.

5 mm

5 mm
a) Lézeres mikromegmunkálás nélküli poliimid

b) bevágásokkal ellátott poliimid

6.10. ábra Poliimid alapú hajlékony áramköri hordozó szakító igénybevétele

Szakítószilárdság mérés során a mikromegmunkálás nélküli poliimidnél átlagosan
260 N/mm2 érték adódott. Ez a mechanikai kikönnyítéssel rendelkezı hordozó esetében kis
csökkenést mutat, átlagosan kb. 220 N/mm2 értékre adódik, ami kb. 15 %-os csökkenés.
Erre természetesen számítani lehetett, hiszen az anyagban folytonossági hiányt okozó
lézeres behatás eredményeképpen az addigi terhelést kevesebb anyagnak kell elviselnie.
Mivel azonban a poliimid-réz anyag együttesbıl a poliimid eleve kis szilárdsággal
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rendelkezik, a szelektív anyageltávolítás pedig a rezet sértetlenül hagyja, ezért csak
kismértékő csökkenés tapasztalható.

Lézeres mikromegmunkálás nélküli poliimid (piros)

bevágásokkal ellátott poliimid (zöld)

6.11. ábra Poliimid alapú hajlékony áramköri hordozó szakítási igénybevétele közben jelentkezı
szakadások számának összesített ábrája.

A 6.1-es és 6.2-es pontban bemutatott kísérletekkel, valamint szabvány szerinti
méréssorozattal sikerült bebizonyítanom, hogy a poliimid réteg vékonyításával a hajlékony
hordozón kialakított hajlítási pontokon a szakító szilárdság csak 15 %-al csökken, míg a
dinamikus igénybevétel során 500 %-al több hajlítási ciklus is elérhetı. L4, L5, R2, R3, R4
6.3. Elkészült prototípus és termikus szimulációja
A fent említett eljárással prototípusként terveztem egy LED meghajtó IC-kbıl álló
áramkört, mely a 6.12. ábra szerinti 6·6·5 mm-es elrendezésben hajlékony poliimid
hordozón 5 db integrál áramkört tartalmaz.

a) Prototípus 3D modellje
(fekete: IC, szürke: hőtıtönk és hıcsı ,
barna: Kapton® poliimid)

b) Prototípus beforrasztva merev hordozóra
(zöld: NyHL lemez, szürke: hőtıtönk és hıcsı,
barna: Kapton® poliimid)

6.12. ábra 5 db IC 3D elrendezésben
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A Poliimid hordozóból kialakított áramkör csak 5 db meghajtó integrált áramkört tartalmaz,
a hozzá tartozó LED-ek, illetve egyéb passzív alkatrészeket és huzalozást a merev hordozón
alakítottam ki. Ez a 6.12/b ábrán látható. A szakirodalmi kutatásaimban, ahol hajtogatott
hordozóval foglakoztak, ott problémaként felmerült, hogy a „csomagoláson” belüli hı
akkumulálódása az IC túlmelegedéséhez vezet. Kutatásaim és szimulációs eredményeim
alapján (6.13. ábra szemlélteti) sikerült bebizonyítanom, hogy a megoldást nagy
teljesítményő IC-k esetén egy központi hőtıborda meg tudja oldani.

Hőtıkocka
IC

6.13. ábra Termikus szimuláció keresztmetszetben

Szimulációban a prototípusnál is alkalmazott központi alumínium hőtıbordát vettem alapul,
melyhez csatlakozik az öt darab aktív alkatrész. A hőtıbordát a hozzá csatlakozó 1,5 W
teljesítményő LED meghajtó melegíti. A 6.12/a ábra szerinti elrendezésben szigetelésként
vettem figyelembe a Kapton® fóliát, mivel hıvezetése az alumínium 237 W/mK értékéhez
képest elhanyagolhatóan kicsi, mindössze 0,15W/mK (6. táblázat). A szimuláció szerinti
legmelegebb pont az alsó integrált áramkör esetében adódott, ez kb. 68° lett.
A kísérletekre alapozva tehát sikerült elkészíteni egy több IC-bıl álló, kocka alakzatú
háromdimenziós áramkör fizikai reprezentációját. Annak termikus modelljére alapozva
bebizonyítottam, hogy megfelelı hőtési technológia alkalmazásával az integrált áramkörök
mőködési hımérséklete nem fogja meghaladni az ajánlott 85 °C-ot.
Öt db IC-t helyeztem el a kocka lapjain. A 6. felsı lapon keresztül csatlakoztattam a
speciális hőtıcsöves hıelvezetı rendszert. A modell szerinti keresztmetszetben a
legmelegebb pont a legalsó integrált áramkörnél következett be, mely kb. 68°C-ra adódott.
Ez a hımérséklet a biztonságos mőködési tartományba esik. L3, L4, R2,R3, R4
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7. Új tudományos eredmények
1. TÉZIS: Számítógépes modellt alkottam a poliimid alapú hajlékony áramköri hordozók
dielektrikum rétegének 355 nm-es hullámhosszú, UV Nd:YAG lézeres
mikromegmunkálására. Meghatároztam ennek segítségével a lézersugár pásztázása
közben kialakuló hımérséklet eloszlást. Bebizonyítottam, hogy a 100 ms ciklusidıvel
érkezı lézernyalábok esetén a hordozó vissza tud hőlni a kiindulási hımérsékletre,
ezáltal nem kell figyelembe venni hı-akkumulációt.
Lézerbehatás utáni, keresztmetszeti minták mérésével megerısítettem a szimulációs
eredmények helyességét, melyek nagy biztonsággal (90%) leírják a lézersugár vonal
menti hımérséklet eloszlását. A modellben változó felbontású rácsot használok
végeselem módszerő szimulációs számításokhoz, melyben a lézersugár behatolási
területén 1 µm, míg ettıl távolodva lineárisan növekvı rácsméretet alkalmazok.
A tézishez kapcsolódó közlemények: L1, R1

2. TÉZIS: Új módszert dolgoztam ki térbeli alakzatok megalkotására, melynek az alapja a
lézeres mikromegmunkálással történı „V” keresztmetszető bevágások kialakítása
poliimid hordozóba. A szelektív anyageltávolítási folyamat közben a „V” alakzat
létrehozását több lépésben tengely szimmetrikusan a középvonal felé egyre több
párhuzamos lézersugár pásztázással érem el. Ennek segítségével a hordozó hajlítását
elıre definiált vonal mentén és szögben végzem el.
Mérésekkel bizonyítottam, hogy poliimid-réz rendszerő hajlékony áramköri hordozó
esetén az egymás mellé elhelyezett több egyforma „V” alakú vágás következményeként
a szakirodalomban található biztonságos hajlítási sugár 1/6-a is elérhetı. Ez a hajlítási
sugár nem roncsolja az elektromosan összekötı réz réteget. A bevágások szögének és
darabszámának számítógépes modellezésével bizonyítottam, hogy az egymás mellé
helyezett 10 db 9 fokos bevágással a mechanikai feszültség 85%-ra csökkenthetı a
bevágás nélküli esethez képest. Ez további 20%-al csökkenthetı, ha a bevágásokat
egymástól legalább 10 µm távolságra helyezzük el.
A tézishez kapcsolódó közlemények: L2, L3, L5, R1, R3, R7, R9, (L4, R5, R8, R10)
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3. TÉZIS: Kísérletekkel és szabvány szerinti méréssorozattal bizonyítottam, hogy a
tervezett deformáció használatával a rendszer mechanikai stabilitása nem romlik. A
poliimid réteg vékonyításával a hajlékony hordozón kialakított hajlítási élek mentén a
szakító szilárdság csak 15 %-al csökken, míg a dinamikus igénybevétel során 500 %-al
több hajlítási ciklus is elérhetı.
A tézishez kapcsolódó közlemények: L4, L5, R2, R3, R4

4. TÉZIS: Elkészítettem az elızı tézisekre alapozva egy több IC-bıl álló, kocka alakzatú
háromdimenziós áramkör fizikai reprezentációját, valamint annak termikus modelljére
alapozva bebizonyítottam, hogy megfelelı hőtési technológia alkalmazásával az
integrált áramkörök mőködési hımérséklete nem fogja meghaladni az ajánlott 85 °C-ot.
5 db IC-t helyeztem el a kocka lapjain, és a 6. felsı lapon keresztül csatlakoztattam a
speciális hőtıcsöves hı elvezetı rendszert. A modell szerinti keresztmetszetben a
legmelegebb pont a legalsó integrált áramkörnél alakult ki, mely kb. 70 °C.
A tézishez kapcsolódó közlemények: L3, R2, R3, R4 (L4)
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8. Az eredmények hasznosítása – további kutatási feladatok
A kutatás eredménye egy modell, amely a lézer sebességébıl és teljesítményébıl kiindulva
meghatározza

az

anyagban

a

hımérsékleteloszlást,

kijelöli

az

ablálási

küszöbhımérsékletnél magasabb hımérséklető térfogatot, mely a hordozóból eltávozik.
Ennek a modellnek a felhasználásával lehetıség nyílik különbözı formájú és mélységő
alakzatok kialakítására poliimid hordozóba.
Poliimid lézeres megmunkálására vonatkozó kutatásom eredményeit sikeresen alkalmazták
ipari körülmények között (Freudenberg Mectec Hungary, Bosch), valamint nemzetközi
finanszírozású EU projektekben (Flexil, BSTC, mikroBUILDER).
Az ismertetett eredmények felhasználási célja az iparban már tanulmányozott, bevezetésre
még nem került háromdimenziós hordozók kialakítása tokozott alkatrészek számára. A
struktúrák lézerrel segített kialakításának bevezetése költséges és idıigényes feladat, de
megfelelı elektronikai alkalmazás esetén elınyt jelenthet. További elıny teljesítmény
elektronikák alkalmazásánál, hogy a hıelvonó felületet nem kell különálló alkatrészenként
megoldani, hanem egy hőtıfelület is elegendı pl. a tézisekben említett 5 db integrált
áramkör számára.
A BME-ETT-n több prototípus szintő termék elkészítésével demonstrálni tudtam, hogy az
általam kidolgozott technológiai megoldások hasznosak, az ipar számára hosszú távon
felhasználhatóak lesznek.
A kutatás során nyert eredmények alkalmazhatóságát más, az elektronikai technológiában
alkalmazott lézerek és polimerek esetén is meg kell vizsgálni. Költséghatékony
elıállíthatósága miatt elterjedt hajlékony hordozónak számít a PET és PEN hordozó.
Alacsonyabb olvadáspontja miatt azonban fokozottabb odafigyelést igényel, míg
abszorpciója alapján nem csak UV lézerekkel, hanem látható vagy infra tartományú lézerrel
is megmunkálhatóak.
További kutatási terület lehet az alkatrészek „x”-„y” méretein kívül a „z” méreteit is
tartalmazó CAD program kifejlesztése, hogy a térbeli kiterjedését figyelembe véve lehessen
három dimenzióban elhelyezni az alkatrészeket az optimális alapterület / térfogat arány
eléréséhez.
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Rövidítések jegyzéke
Rövidítés

Kibontás

ArF
CAD

Argon Fluorid
Computer Aided Design – Számítógéppel Segített Tervezés

FEM

Finite Element Methode, Végeselem módszer

HAZ

Heat Affected Zone – Hıhatásnak kitett övezet

IC

Integrated Circuit – Integrált Áramkör

IPC

Institute for Interconnecting and Packaging Circuits, Szabványosító testület

KrF

Kripton Fluorid

LASER

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – Lézer

LCD

Liquid Crystal Display - Folyadékkristályos kijelzı

Nd:YAG

Nd3+:Y3Al5O12 – Neodimium:Yttrium-Aluminium-Garnet

PET

Poli(ethylene Theraphtalate) - Polimer

PI

Poliyimide – Poliimid

PMMA

Polimetil-Metakrilát

PoP

Package on Package, Tok a tokozáson technológia

PRF

Pulse Repetition Frequency – Impulzus-ismétlési frekvencia

RFID

Radio-Frequency IDentification, - Rádiófrekvenciás azonosítás

SEM

Scanning Electron Microscopy – pásztázó elektronmikroszkópia

TAB

Tape Automated Bonding (IC tokozási forma)

TSV

Through Silicon-wafer Vias - szilicium szeleteken átmenı furatok

UV

Ultraviolet - Ultraibolya
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