
Oponentní posudek disertační práce

Uchazeč: lng. Alexandr Otáhal

Název d|sertační práce: oPTlMALlzAcE FAKToRŮ oVLlVŇUJÍcÍcn PRocEs PÁJENÍ
MODERNÍCH ELEKTRONlCKÝCH POUZDER

Oponent: doc. !ng. Tomáš Blecha, Ph.D.

Pracoviště oponenta: KET, FEL, zÁpnooČEsKÁ UNIVERZ|TA V PLzNl

Oponent se v posudku vyjádří dle Studijního a zkušebního řádu VUT zejména:

a) k aktuálnostitématu diser7ační práce,
b) zda diserlační práce splnila stanovený cíl,

c) k postupu řešení problému a k výsledkům diseríační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,

d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,

e) k formální úpravě diseríační práce a její jazykové úrovni,

f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona,
g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje

nebo nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru
je posudek neplatný.
Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentář.
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Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce

Dizertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj nové metody pro realizaci kulových pájkových vývodŮ na

BGA pouzdrech elektronických součástek. Tato řešená problematika je velice aktuální, což je doloženo
popisem současného stavu a relevantními odkazy v textu na publikace jiných pracovišť. Na deskách
plošných spojů se v současné době ve velké míře používajíelektronické součástky v pouzdrech typu BGA.
Tyto pouzdra majívýhodu zejména v úspoře prostoru a tak dochází ke zmenšovánírozměrů elektronických

systémů. Nevýhodou těchto součástek je jejich problematická výměna či oprava. Procesy související
s výměnou čiopravou BGA součástek jsou velice náročné a nákladné. Každý procesní krok, který by mohl

být ušetřen při těchto operacích, má tedy velký význam. Dizertační práce obsahuje dŮkladný popis

současného stavu a vymezení problematiky, na kterou je práce zaměřena. Hlavním cílem tedy bylo

optimalizovat proces výměny kuličkových vývodů BGA pouzder s využitím přímo vyhřívané šablony.

Navržená a realizovaná technologie popsaná v dizertační práci tak umožňuje celý proces zjednodušit
minimálně v jednom procesním kroku.
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Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce

Dizertační práce má 3 hlavní cíle. První cíl souvisí s nalezením a optimalizací technologie pro realizaci
kuliČkových vývodŮ BGA pouzder. Práce obsahuje detailní popis jednotlivých výzkumných aktivit studenta
v této oblasti. Výsledkem je inovativnítechnologie pro obnovení kulových pájkových vývodů BGA pouzder
využívající přímý ohřev šablony. Funkčnost této technologie byla ověřena řadou experimentů.

Druhým cílem byl výzkum vlivu směru toku tepla při procesu pájení přetavením zejména na mechanické
vlastnosti kulových vývodů BGA pouzder a na analýzu vnitřní struktury pájkových vývodů včetně
intermetalických vrstev na rozhraní pájka-pájecí ploška. Dosažené výsledky tohoto cíle nelze úplně pokládat
za inovativní, jelikož byly podobné experimenty a výsledky již publikovány a student tuto skutečnost ve své
práci připouští. Nicméně spatřujitento cílza velmidůležitý v souvislostis ověřením dosažených výsledků a
potvrzeníexperimentů a hypotéz v prvním cíli.

Třetím cílem bylo porovnání dosažených výsledků v prvním a druhém cíli. Práce obsahuje srovnání
výsledků z hlediska mechanického namáhání - střihové zkoušky, Dále jsou porovnávány a diskutovány
rozdíly v tloušt'kách a drsnostech intermetalických vrstev vznikajících na rozhraní pájky a pájecí plošky BGA
pouzdra při různých podmínkách pájení.

Dosaženíjednotlivých vytčených cílů dizertační práce je řádně popsáno a lze tedy konstatovat, že všechny
cíle dizertační práce byly splněny.

Ad c) Postup řešení probIému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu
doktoranda

Student řádně zdokumentoval současný stav řešeného problému a následně se zabýval výzkumem a
vývojem inovativního způsobu realizace pájkových vývodů BGA pouzder. Student postupovalsystematicky,
řádně navrhl a provedl řadu experimentů pro ověření teoretických předpokladů a hypotéz. V první části
práce se student zabývá vhodným návrhem a praktickým ověřením topologie a materiálového složení přímo
vyhřívané šablony pro obnovu kulových vývodů BGA pouzder. Součástí práce byl i návrh vhodného
testovacího přípravku pro uchycení šablon a otestování celého procesu obnovy kulových vývodů BGA
pouzder. V rámci projektu TAČR, kde byl student jeden z klíčových řešitelů, bylo realizováno prototypové
zařízení pro obnovu kulových vývodů s využitím přímo vyhřívané šablony, Dále byla provedena řada
experimentŮ pro optimalizaci celého procesu výměny kulových vývodů. Postrádám však počet vzorků, na
kterých bylcelý proces ověřován, Studentse rovněž zabýval vlivem směru toku tepla při procesu přetavení
kulových vývodů, kdy tento proces je standardně využíván. Získané výsledky byly použity pro porovnání
vlastností vodivého spoje mezi pájkou a pájecí ploškou. Výsledky výzkumu byly řádně vyhodnoceny.
Očekával bych větší diskuzi některých výsledků zejména prezentovaných v kapitole 4.5.3 v souvislosti
s teoretickými předpoklady uvedenými v kapitole 1.

Největší přínos studenta lze spatřovat v návrhu vhodné přímo vyhřívané šablony pro obnovu kulových
vývodŮ BGA pouzder, nalezení a definování parametrů celého procesu pro realizace kulových vývodů,
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Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru

Dosažené výsledky dizertační práce naleznou uplatnění sice jen ve specifické oblasti elektroniky, která se

zabývá vytvářením kulových vývodů BGA pouzder nebo jejich opravou, nicméně tyto výsledky umožní

snížení procesních kroků a tím ve výsledku dojde k časovým a finančním úsporám, Výsledky tak mají

významný přínos pro praxi a lze předpokládat jejich postupné využití. V budoucnosti však bude nutné

provést ověření výsledků i pro různé rozměry BGA pouzder, tzn. jiné rozměry přímo vyhřívaných šablon.

Dále by bylo vhodné provést dalšízkoušky za účelem stanovení dlouhodobé stability spojení realizované
pomocí přímo vyhřívané šablony,

realizaci testovacího přípravku a prototypového zařizení. Dále porovnání a diskuse dosažených výsledkŮ

s ohledem na současný stav poznání.
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Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň

Dizertaění práce je dobře strukturována, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Jednotlivé experimenty
jsou dobře zdůvodněny a popsány a výsledky jsou srozumitelně diskutovány. Text obsahuje malé množství
gramatických chyb, překlepů, zdvojených slov, nesrozumitelné formulace či věty, např. strana 54 -,,Osazení
proces... .", strana 58 -...,,střihoví" síly... .

Na někteqých místech jsou chybné odkazy na obrázky: na straně 57 jsou v textu uvedeny odkazy na obrázky
bez ěísel, na straně 75 se student v textu odkazuje na obrázek 2, který se však týká zcela něčeho jiného.

Některá tvrzeníjsou méně srozumitelná nebo nevhodně vysvětlena, např.:

Strana 8 -,,Výsledným zjištěním bylo, že docházelo ke snížení objemu dutin při použití horního ohřevu a

chlazení ze spodní strany, kdy bylo 28 % defektních kulových pájkových vývodů s objemem 1,5 o/o (viz

tabulka 1)." Nesoulad těchto tvrzení se zmíněnou tabulkou.

Strana 8 - nenívysvětleno, co jsou příměsi Dl aD2

Strana 16 - není zřejmé, co znamenajíjednotlivé hodnoty v % v tabulce 2

Strana 24 - ,,Pro vodivou vrstvu byla vybrána stříbrná pasta ESL 9912-A, jejíž použití je vhodné na výrobu
topných tě|es," Stříbrná pasta byla určena jen pro realizaci kontaktů, nikoliv topného tělesa,

U některých chemických vzorců nebyly použity dolní indexy, např, Al2O3. V seznamu zkratek nejsou

některé v textu použité zkratky uvedeny, např. ENIG, lCM.

l přes tyto uvedené výtky je text dobře srozumitelný a má dobrou technickou úroveň.
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Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst.4 zákona

Výsledky uvedené v dizertační prácijsou původnía byly řádně publikovány v impaktovaném časopise a na
řadě mezinárodních konferencích. Dosažené výsledky jsou rovněž uveřejněny formou zapsaného užitného
vzoru č. 33222 a patentu č.307441 u Úřadu pro průmyslové vlastnictví.

Disertační práce tak splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona é. 11111998 sb. o vysokých školách.

Ad g) Prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo
nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.

Student shrnul současný stav poznání v oblasti realizace kulových vývodů na BGA pouzdrech. Na základě
získaných poznatkŮ navrhl a prakticky ověřil optimalizaci technologického procesu vytváření kulových
pájkových vývodů u BGA pouzder s využitím přímo vyhřívané šablony. Výzkumné práce byly zaměřeny na
návrh a realizaci vhodné topologie šablony z hlediska dosaženíjasně definovaných parametrů, Po ověření
funkČnosti v laboratorních podmínkách bylo realizováno prototypové zařízení využívající přímo vyhřívané
šablony pro realizaci kulových vývodů u BGA pouzder. Student provedl řadu experimentů a ověření
dosažených výsledkŮ s využitím konvenční techno|ogie. Pro ověření zejména dlouhodobé spolehlivosti
kontaktŮ realizovaných optimalizovaným procesem bude nutné provést dalšízkoušky a testy, což je v práci
zmíněno. Domnívám se, že tvŮrčí schopnosti studenta byly dostatečně prokázány. lnovativnost v této
problematice a tvŮrčí schopnosti studenta dokládá i zapsaný užitný vzor a patent vztahující se k řešené
problematice.

Předložená dizertační práce splňuje požadavky kladené na dizertační práce v toto oboru.

celkové hodnocení:

Dizertační práce se zabývá aktuálními problémy v oblasti kontaktování elektronických součástek a
optimalizací procesů s tím spojených. Student prokázal vědecko-výzkumné schopnosti. Všechny cíle
dizertační práce byly splněny a prezentované výsledky mají praktické uplatnění. Zároveň je zde řada
námětŮ na pokračování vědecko-výzkumných činností v této oblasti. Dizertační práci proto doporučuji
k obhajobě.

Otázky oponenta:
Na kolika vzorcích byl navržený proces obnovy kulových vývodů BGA pouzder ověřován a pro kolik vzorků
bylo provedeno hodnocení mechanických vlastností a analýza intermetalických vrstev?

Na straně 59 je uvedeno, že výhodou inovativní metody vyvinuté a optimalizované v této prácije možnost
zajištění lepší predikce tloušt'ky intermetalické vrstvy. Jakým způsobem lze predikovat tloušt'ku
intermetalické vrstvy při využití přímo vyhřívané šab|ony?

Byl realizovaný systém ověřován pro jiné rozměry BGA pouzder (různý počet a rozteč vývodů)? Jakým
zpŮsobem se bude muset celý proces upravit při aplikaci pro jiné rozměry BGA pouzder a tedy použitíjiných
rozměrů šablon?
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Jaká jsou technická omezení navržené a realizované technologie?

Tloušťka intermetalické vrstvy pájeného spoje by měla mít vliv na mechanické vlastnosti spoje, viz kapitola
,1. Podle prezentovaných výsledků nebyl zjištěn významný vliv polohy zářióů při pájení přetavením na
střihové síly, avšak je pozorován vliv na tloušt'ku a drsnost intermetalických vrstev. Proč? Vysvětlete tento
jev.

Jakým způsobem je řízena rychlost chlazení při pájení pomocí přímo vyhřívané šablony? Bude mít rychlost

chlazenívliv na kvalitu provedených spojení?

Disertační práci k obhajobě X doporučuji ! nedoporučuji.

Dne: 27.11.2O2O
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