ELLENRZ KÉRDÉSEK
1. Ismertesse a relatív nyújtást 2 dimenziós esetre, és az elemi cella
deformációját.

2. Ismertesse az egyszerű deformációkat 3 dimenziós esetre: a húzást és a nyírást.

3. Ismertesse a rugalmas és képlékeny alakváltozási szakaszt is tartalmazó anyagok feszültség-alakváltozás
függvényét.

4. Ismertesse az anyagok idfüggő alakváltozását.

5. Mi a Poisson arány, és mi az üvegesedési hőmérséklet?
A Poisson arány az anyag terhelésre merőleges és terheléssel
egyirányú alakváltozásának az aránya. Mindig kisebb 0,5-nél; fémekre
általában 0,33…0,4.
A rugalmassági modulus és a nyírási rugalmassági modulus (csúsztató rugalmassági modulus) között
az alábbi összefüggés áll fenn:

ahol μ az anyagminőségtől függő Poisson-tényező.

A Tg az üvegesedési hőmérséklet (glass transition temperature) az a
hőmérséklet, melynél az amorf szilárd testek, mint pl. üvegek, polimerek
anyagi tulajdonságai nagy mértékben változnak:
- rugalmasság
- térfogat
- Young modulus
- alakváltozás mértéke törésig
6. Ismertesse a Von Mises feszültséget.

Ezt a függvényt a derékszögű
koordinátarendszerben egy
ferde henger ábrázolja, ahol a
képlékeny alakváltozás a henger
palástján jön létre. Ezért a folyást
megindító feszültség (alakítási
szilárdság, kf) meghatározásához
a henger sugarát kell kiszámítani

7. Soroljon fel példákat a forraszanyagok és a forrasztott kötések mechanikai minősítő vizsgálatára.

19-1. Sorolja fel és ábrán is szemléltesse a szelektív forrasztásnak a
hőközlés módja szerinti fajtáit
A szelektív forrasztás lehetőségei a hőközlés módja szerint:
• Forrasztás szilárd testtel - páka
• Olvadt forrasszal – minihullám, bélyeg
• Gázzal - mikrogázláng
• Elektromos indukció keltette hvel – indukciós tekercs
• Hősugárzás elvén
- Infravörös (Light Beam)
- Lézer

19-2. A maszkos, a bélyeges és a minihullámos szelektív forrasztási technológia ábrás
bemutatása és összehasonlítása az alkalmazhatóság szempontjából

Bélyeges forrasztás
A furatszerelt alkatrészek
kivezetőihez a megolvadt
forraszt bélyegek
segítségével is
eljuttathatjuk. A hasáb alakú
bélyegek felső lapján
mélyedés van. A bélyegeket
forraszfürdbe merítve, majd
onnan függlegesen felfelé
kiemelve, a bélyegek
mélyedéseiben maradt
forrasz kidomborodik,
segítségével elvégezhet a
forrasztás.

A forrasz minihullámot függleges fúvóka tetején állítják el úgy, hogy, szivattyúval olvadt forraszt
nyomnak át a fúvókán. A minihullámmal szinte pontszeren kis felületen lehet hozzáérni a lemezhez és forrasztani. A
minihullámmal egyes alkatrész kivezetk, vagy vonalmentén mozgatva, például csatlakozók kivezet sora forrasztható be.
Használnak több fúvókás forrasztó fejeket is.

19-3. A forraszhuzal adagolós és az újraömlesztéses lézeres forrasztási technológia ábrás
bemutatása és összehasonlítása az alkalmazhatóság szempontjából

forraszhuzal adagolós : furatszereltnél
újraolvasztásos : felületszereltnél

19-4. Forrasztásra alkalmas lézer szerkezeti felépítése és működési elve

19-5. A lézersugaras melegítés formái: forrasztás formált sugárral, szkenneléssel, hőmérsékletszabályozással, hordozón keresztül.

A tömeges forrasztási technológiák mellett, speciális célokból, illetve
az elforduló hibák javítására, nélkülözhetetlenek a szelektív forrasztás technológiái is. A lézereket
jó fókuszálhatóságuk, és az elérhet nagy teljesítménysűrűségük alkalmassá teszik a legkisebb
forrasztási helyek szelektív forrasztására is. Segítségükkel képesek vagyunk a sűrűn
elhelyezett alkatrészkontaktusokat egyenként forrasztani anélkül, hogy a szomszédos
forraszhelyeket melegítenénk.

20-1. Ismertesse és szemléltesse a szelektív forrasztási kísérletekhez használt teszt lemez
részleteit és a technológia lépéseit
Kísérleti alapanyagok:
Flexibilis hordozó anyagok
- Poliimid (50-35)
- Poliimid-GTS (50CL-18)
- Poliimid-MSC(25CL-18)
- PEN (125-35)
- PVC (35-20)
Hterhelhetség
PI 270 °C; PEN 180 °C; PVC 100 °C
Ólommentes forraszanyagok
- Multicore LF300 (SnAg3.8Cu0.7)
Olvadáspont 217 °C
- Indium NC-SMQ 81 (58Bi42Sn)
Olvadáspont ~140 °C

20-2. A lézeres forrasztás lépései a hordozón keresztül való megvilágítással
Stencilnyomtatott hordozó Beültetett hordozó a hordozón át nézve Forrasztott kötések a hordozón
Flexibilis hordozó anyagok és hterhelhetségük
- Poliimid – (PI) 270 °C
- Poliészter – (PET) 180 °C
- Polietilén-naftalát – (PEN) 175 °C
Ólommentes forraszanyagok
- Multicore LF300 (SnAg3.8Cu0.7)
Olvadáspont 217 °C
- Indium NC-SMQ 81 (58Bi42Sn)
Olvadáspont 138 °C

20-3. A lézeres forrasztás alkalmazási lehetőségei: omega forraszszemek zárása

Omega kontaktusok
forrasztása,
mérpontok
Alkalmazása IC-k az áramkör más
pontján történ hegesztési áram
elleni védelemnél

mozgó alkatrészek
hozzávezetésénél

20-4. A lézeres forrasztás alkalmazási lehetőségei: egymásra merőleges merev lemezek
forrasztása

3D-s áramkörökben
Felületszerelt tokozásban nem
kapható furatszerelt alkatrészek
pl.: tüskesor, sorkapocs
Rögzítési furatok

20-5. A
lézeres
forrasztás
alkalmazási
lehetőségei:
hajlékony
nyomtatott
huzalozású
hordozó
forrasztása merev lemezhez
konyhanyelven:
- a forraszt a lyukon keresztül
rögzítjük
-vagy a pasztát a hajlékony
lemezen keresztül melegítjük

21-1. Sorolja fel és ábrán is szemléltesse a chipek négy legfontosabb beültetési és bekötési
technikájának elvét

21-2. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a mikrohuzalkötést alkalmazó
chip-and-wire chipbeültetési technológiát

21-3. Ismertesse és ábrán is szemléltesse az eutektikus kötés készítési
módját és az Au-Si ötvözet állapotábráját
Az arany és a szilícium 370 ºC-on eutektikumot képez. A chipet N2 atmoszférában
vákuumcsipesszel fogják meg és mozgatják, hogy feltörjön könnyebben az oxidréteg.
Moduláramkörökben ritkán alkalmazzák a magas hmérsékletigénye miatt.
Az eutektikus forrasztással bekötött chip nem távolítható el

21-4. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a vezető ragasztót alkalmazó
chipbekötés készítési módját
A ragasztók lehetnek
szigetelők vagy vezetők.

21-5. Ismertesse a vezető és az anizotrop vezető ragasztók felépítését,
fajtáit, előnyeit és hátrányait
A vezetőragasztók alkotói: műgyanta és töltanyag
műgyanta (resin)
• epoxi 175..250 ºC-ig
• poliimid 400 ºC-ig
• hőre lágyuló manyag
(100 ºC-ig)
töltanyag (filler)
• hővezetést javító:
AlN, Al2O3, bornitrid, gyémánt
• villamos vezetést javító:
pehely (flake) alakú Ag, Au, Cu

izotróp
tulajdonság
anizotróp
minden irányban azonosan vezet | vezetési
| - a tér csak egy irányában vezet
___________________________|_________________|___________________________________
-műgyanta (epoxi poliimid)
| szerkezet
|- műgyanta (epoxi)
-vezető fázis (ezüst, arany nikkel ) |
|-vezető fázis(ezüsttel arannyal bevont
szemcsék
|
|kerámia golyók) -> mátrixos elhelyezés
____________________________|_________________|__________________________________
-paszta
| előfordulás
|
- film
____________________________|_________________|__________________________________
diszkrét alkatrészek
| felhasználás
| - IC bekötés
____________________________|_________________|__________________________________
előny : alacsony hőmérsékleten rögzít
hátrány : megkötés során szabadulhatnak fel gázok.

22-1. Ismertesse és hasonlítsa össze a forrasztott és az érintkezés jellegű
kötések tulajdonságait és méretezésük elvét

22-2. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a chip-and-wire technikához is használt mikrohuzalkötési
technológiát, az ékes és a golyós termokompressziós kötés elvét

22-3. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a termokompressziós kötés
készítésének folyamatát és szerszámát (a kapillárist)
22-4. Ismertesse és ábrán is szemléltesse az ultrahangos kötés
készítésének lépéseit, előnyeit és hátrányait a termokompressziós kötéssel szemben
megbizhatóbb (egyenletes minőségű forrasztás), de 90 - 140 mikrom eren

22-5. Soroljon fel példákat a mikrohuzalkötések alkalmazására,
ismertesse és ábrán is szemléltesse a mikrohuzalkötések elhelyezésére és a hurok kialakítására
vonatkozó követelményeket és lehető ségeket
flip chipek, 3D és áramköröknél tokozáson belül , felületszerelhető SO(small outline) on belül
, Chip scale packege nél
lehetőségek : huzal + pad , huzal + interposer
ábrákat lásd 2 es kérdés második ábráján
(100 pitch 81 mikrom golyó , 60 pitch 41 mikro m golyó)

23-1. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a flip-chip szerkezeti felépítését
és röviden ismertesse technológiáját
A flip-chipek (hagyományos értelemben véve) tokozatlan IC-k. Ezeket a chipeket aktív felületükkel
a hordozó felé (face down) ültetjük rá a szerelőlemezre. A chip kontaktus felületein (pad-jein)
vezető anyagból készített bump-ok (dudorok) állnak ki. A flip chipek bekötése a hordozón
(szerelőlemezen) kialakított kontaktus felületek és a bump-ok villamos összekötését és egyben
mechanikus rögzítését jelenti.

23-2. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a flip-chipekben alkalmazott
aláfémezési (UBM) technológiát
A chip kontakt felületeire (pad-jeire) a golyó megtapadása érdekében vékonyréteg szerkezetet
visznek fel:
UBM= Under Bump Metalization

23-3. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a forrasz-bumpolási technológia lépéseit és a forraszanyag
felviteli lehetőségeit
1.Forraszgalvanizálás, 2. A forrasz megömlesztése
Kevésszámú I/O kivezetővel rendelkező IC-hez és viszonylag nagyméretű bumpoknál használatos.

Transzfer eljárással előállított forrasz bumpok, galvanizálással,
mikrohuzalkötéssel, forraszgolyók felvitelével.

23-4. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a galvanizálással és az árammentes fémezéssel készített
bumpok struktúráját, anyagait és technológia lépéseit.

23-5. Soroljon fel példákat és ábrán is szemléltesse a flip-chipek alkalmazási lehetőségeit
Multichip modulokban,
merev nyomtatott huzalozású lemezen

szalagkivezető kereten

FC – CSP:
flip chip és microviás interposer nagy integráltságú alkatrészeket lehet létrehozni
A flip-chipek (hagyományos értelemben véve) tokozatlan IC-k. Ezeket a chipeket aktív
felületükkel a hordozó felé (face down) ültetjük rá a szerelőlemezre. A chip kontaktus felületein
(pad-jein) vezető anyagból készített bump-ok (dudorok) állnak ki. A flip-chipek bekötése a
hordozón (szerelőlemezen) kialakított kontaktus felületek és a bump-ok villamos összekötését és
egyben mechanikus rögzítését jelenti.

24-1. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a BGA tokok szerkezeti
felépítését és röviden ismertesse technológiáját
Ball Grid Array : A bumpok az interposer alján helyeszkednek el mátrix szerűen és a bumpok
rácspontokban találhatóak.

24-2. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a chip-méretű alkatrészek kialakítási formáit.

24-3. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a BGA és a CSP tokok újraelosztó vezetékezésének és a

chip bekötésének változatait és a mikro-BGA újraelosztó vezetékezésének szerkezeti kialakítását

A μBGA

tokozás újraelosztó szerkezete

24-4. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a termikusan feljavított Flip
Chip BGA
szerkezetét
és röviden
ismertesse
technológiájá
t

A flip chip röl elvezetjük a hőt a tetején kialakított vezető felület és a ráillesztett hő elvezető réteg
segítségével, ezáltal a flip chip élettartam jelentősen meg növekszik.
24-5. Ismertesse és ábrán is szemléltesse a hő tágulási problémák csökkentésére rugalmas
anyagokat és hajlékony vezetékeket alkalmazó BGA tokok szerkezeti kialakítását

