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INTRODUCERE 

 
Industria micro senzorilor şi a actuatorilor cunoaşte o dezvoltare accelerată începând cu 

ultimii 10 ani, toate domeniile de activitate utilizând din ce în ce mai mult astfel de micro 

dispozitive, devenite pe măsura introducerii noilor tehnologii adevărate sisteme 

indispensabile. Domeniul sistemelor microelectromecanice, sisteme cunoscute sub acronimul 

MEMS, a fost identificat ca fiind unul dintre cele mai promiţătoare provocări pentru secolul al 

21-lea având potenţialul de a revoluţiona atât produse industriale, cât şi produse de larg 

consum prin combinarea microelectronicii pe bază de siliciu cu o tehnologie de 

microprelucrare. Dacă microprelucrarea semiconductorilor a fost considerată a fi prima 

revoluție în microfabricaţie, industra microdispozitivelor MEMS este a doua revoluţie[110].  

Progresele rapide în ce priveşte computerele şi sistemele electronice asociate pot fi 

susţinute numai de metode de îmbinare adaptate la o scară miniaturală de operare. Există 6 

procedee de bază pentru îmbinare la asamblarea de produse electronice: fabricare împachetare 

microdispozitiv, ataşarea şi interconectarea de componente active şi pasive la circuitul de 

substrat, sigilarea pachetelor, ataşarea pachetelor cu dispozitive  la placa cu circuite, şi 

montarea de dispozitive electronice  printr-o încapsulare fabricată. Tehnicile de îmbinare 

folosite cel mai des  sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

                   ACTIVITATE           PROCESUL DE ÎMBINARE 
Fabricarea pachetului din metal/ceramică Îmbinarea prin lipire şi brazare, îmbinare 

de rezistenţă, îmbinare cu Laser, îmbinare 
cu fascicul de electroni , fuziunea sticlei 

Ataşarea de componente active sau pasive 
la circuitul de substrat 

Îmbinare prin lipire 
Îmbinare cu adezivi 

Interconexiuni la circuite în stare solidă Îmbinare termosonică/ultrasonică cu 
presiune cu încălzire locală 
Îmbinare prin lipire 

Sigilarea pachetului Încapsulare cu plastic, fuziunea sticlei 
Îmbinare prin brazare, îmbinare cu Laser  
Îmbinare prin presiune la rece, lipire, 
îmbinare cu adezivi 

Ataşarea dispozitivelor încapsalute pe placa 
de circuite 

Lipire, îmbinare  cu adezivi 
Îmbinare  prin rezistenţă 

Fabricarea încapsulării Fixări mecanice, îmbinare cu adezivi, 
îmbinare cu metale şi polimeri 

Beneficiile îmbinării sunt: 

� impactul termic scăzut 

� îmbinări rezistente la temperaturi înalte şi viteze de îmbinare ridicată 

� profilul/amprenta îmbinării este redusă 

� consumul de energie este relativ mai mic şi îmbinările au o rezistenţă la electricitate 

mai redusă 

� înlocuirea lipiturilor bazate pe aliaje din plumb  cu aliaje noi ecologice 
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CAPITOLUL 1 

MICRO DISPOZITIVE ELECTRO MECANICE MEMS 

1.1 Generalități 

Dispozitivele micro-electro-mecanice (MEMS)[99], sunt aşa cum arată şi numele lor, 

rodul cercetării interdisciplinare la graniţa a trei domenii diferite: mecanică fină, electronică şi 

fizica semiconductorilor. Aceste microdispozitive conţin mecanisme având dimensiuni de 

ordinul micronilor, capabile de mişcări foarte precise şi care sunt acţionate de forţe şi 

momente de natură gravitaţională, elastică, magnetică şi/sau electrică. În figura 1.1 sunt 

prezentate două microdispozitive MEMS având dimensiunile comparabile cu cele ale unui fir 

de păr uman, respectiv ale picioruşelor unui păianjen[107]. 

 

   
Figura 1.1 Microdispozitiv MEMS comparabil cu  un fir de păr uman (a), configuraţia unui 

microdispozitiv MEMS comparat cu picioruşele unui păianjen(b)  
 
1.2 Fabricarea microdispozitivelor MEMS 

MEMS-urile sunt microdispozitive obţinute prin integrarea de elemente mecanice, de 

senzori, actuatori şi componente electronice pe un substrat comun (de regulă o plăcuţă de 

siliciu), prin tehnologii de microfabricaţie specifice. Componentele electronice se realizează 

prin tehnologiile specifice circuitelor integrate în timp ce componentele micromecanice se 

realizează prin tehnologii de microfabricaţie constând din succesiuni de operaţii de corodare, 

adăugare de straturi, înlăturare de straturi de sacrificiu etc. În general, la fabricarea 

microdispozitivelor electromecanice MEMS se utilizează o serie  de tehnologii: 

� microprelucrarea la suprafaţă („surface micromachining”),  

� microprelucarea în volum („bulk micromachining”)   

�  microprelucrarea cu un grad înalt de tehnologii, cum ar fi LIGA* 

� electrodepunere 

� fotolitogravura [32] 

� prelucrare prin descărcări electrice. 
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CAPITOLUL 2 

MICROÎMBINĂRI ŞI PROCESE DE MICROÎMBINARE 

2.1  Microîmbinări – Aspecte generale 

Dezvoltarea MEMS impune şi dezvoltarea de procedee de micro-prelucrare a 

componentelor MEMS, inclusiv a celor pentru îmbinarea acestor componente. La nivelul 

anilor ’90, a început să fie din ce în ce mai utilizat conceptul de „microîmbinare”[51], deşi nu 

s-a stabilit un consens pentru definiţia conceptului de „microîmbinare” şi a graniţei dintre 

„îmbinare” şi „microîmbinare”. Acest consens lipseşte şi în prezent. În literatura tehnică se 

folosesc următoarele definitii: 

�  microîmbinările sunt îmbinări având cel puţin una dintre dimensiuni de ordinul sutelor 

de micrometri 

� microîmbinările sunt îmbinări având zone influenţate termic cu lăţimi de maxim 200µ  

�   microîmbinările sunt îmbinări la care materialul de adaos este aşezat cu precizie, 

toleranţele localizării materialului de adaos fiind de obicei exprimate în sute de 

micrometri 

�   microîmbinările sunt îmbinări realizate pe elemente având cel puţin una dintre 

dimensiuni maxim de ordinul sutelor de micrometri. 

2.2 Microîmbinari specifice dispozitivelor electromecanice MEMS 

Primele şi totodată majoritatea aplicaţiilor proceselor de microîmbinare aparţin 

domeniului dispozitivelor de tip MEMS[19]. Un dispozitiv de tip MEMS conţine cel puţin trei 

îmbinări dintre care una este dublă:  

�    asamblarea suportului MEMS pe placa circuit de bază,  

�    îmbinarea capacului de închidere cu suportul MEMS (încapsularea MEMS)  

�    microîmbinarea dintre elementele de interconexiune cu MEMS şi cu circuitul plăcii 

de bază (îmbinare dublă), conform figurii 2.1.  

O microîmbinare de încapsulare care să aibă o rezistenţă mecanică scăzută sau sa fie neetanşă 

sau la realizarea careia se degaje o cantitate importantă de fum în interiorul capsulei 

reprezintă un factor de risc ridicat pentru funcţionarea dispozitivului electromecanic al 

MEMS.  

 
Figura 2.1 Dispozitiv microelectromecanic (MEMS)  
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CAPITOLUL 3 

MICROÎMBINARE PRIN LIPIRE EUTECTICĂ 

3.1 Microîmbinarea eutectică  

În cazul îmbinării eutectice lipirea se realizează utilizând ca material de adaos aliajul 

eutectic format cu elemente provenind de la cele două componente de îmbinat. Principiul 

procedeului de îmbinare eutectică constă în iniţierea unei reacţii eutectice între materialul sau 

materialele de bază şi aliajul de îmbinare. Acest principiu exploatează faptul că temperatura 

eutectică a unui sistem de aliaje corespunde celei mai mici temperaturi de topire a sistemului 

de aliaje respectiv. Astfel, dacă cele două materiale care se îmbină pot forma un aliaj eutectic 

ele se pot îmbina la o temperatură relativ scăzută fără utilizarea unui material de adaos 

suplimentar. Acesta este cazul, spre exemplu, al combinatiei Ag-Cu, Figura 3.1, fiind 

posibilă îmbinarea eutectică a unor componente din cupru utilizând un material de adoas pe 

bază de argint, [43]. 

Cel mai uzual sistem binar formator de aliaj eutectic, utilizat la fabricarea de MEMS, este 

sistemul aur - siliciu (Au-Si), [48]. Acesta formează eutecticul cu compoziţia masică 97.1 mas 

% Au - 2.85 mas % Si, eutectic care are temperatura de topire 363oC. 

În practică există însă şi eutectici care au temperatura de formare chiar mai mică decât 

aliajul menţionat. Un astfel de eutectic este eutecticul sistemului staniu-plumb (Sn-Pb) cu 

temperatura de formare de 183oC. Un alt eutectic des întâlnit în fabricarea de MEMS este 

eutecticul sistemului aluminiu – siliciu (Al-Si), eutectic care se formează la temperatura de 

577oC. Este dificil a se determina şi controla grosimea nominală a stratului de aliaj de lipit 

care participă la realizarea reacţiei eutectice.  

3.2 Sistemul de aliaje staniu-argint-cupru (SAC) 

Analizând diagrama de faze a aliajului ternar staniu-argint-cupru (figura 3.1) se 

observă faptul că există un eutectic ternar având compoziţia: Sn95,5-Ag3,8-Cu0,7 [96], [106]. 

Temperatura de topire a acestui aliaj eutectic este 217oC, deci aliajul este utilizabil la 

microîmbinări ale MEMS.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.1 Diagrama ternară Sn-Ag-Cu  
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CAPITOLUL 4 

MICROÎMBINAREA PRIN TOPIRE CU FASCICUL LASER 

4.1 Procesul de microîmbinare cu fascicul Laser 

Capacitatea de a procesa o gamă largă de materiale, precum şi de a produce structuri 

tridimensionale cu toleranţe de ordinul micrometrilor califică procesul de microprelucrare cu 

fascicul Laser pentru utilizarea în domeniul microtehnologiilor. Acest proces este utilizat în 

industria MEMS, atât pentru îmbinarea elementelor de conexiune electrică, cât şi pentru 

încapsulare figura 4.1 [90]. Microîmbinarea se realizează între cele 3 componente: sticla de 

acoperire, inelul de etanşare din polimer BCB şi substratul din siliciu. Fasciculul Laser este 

îndreptat către cele 3 componente, pătrunde  prin sticla plată şi sticla de  acoperire, ajunge la 

inelul de etanşare din polimer, acesta se încălzeşte, ca şi substratul de siliciu. Inelul din 

polimer trece într-o stare semisolidă, poate interacţiona uşor cu cele două componente 

încălzite şi ele, astfel se realizează microîmbinarea dorită de tip”waffer”. Dintre avantajele 

încălzirii cu fascicul Laser pentru încapsularea micro dispozitivelor MEMS se menţionează: 

� Temperatura maximă a procesului de încălzire cu fascicul Laser localizat poate fi redusă 

până la temperatura de topire a aliajului de îmbinare 

� Nu sunt afectate componentele de circuit sau componentele MEMS din imediata 

vecinătate. 

În timp s-au dezvoltat mai multe variante ale procedeului de microîmbinare cu fascicul Laser 

a componentelor MEMS confecţionate din polimeri, materiale metalice sau materiale 

nemetalice cu scopul de a realiza microasamblarea acestor componente MEMS într-un timp 

cât mai scurt şi la temperaturi cât mai scăzute. 
 

 
Figura 4.1 Microîmbinarea de tip „waffer”prin încălzire şi topire cu fascicul Laser 

 a celor 3 componente 
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CAPITOLUL 5 

MICROÎMBINAREA TERMOSONICĂ 

5.1 Procesul de microîmbinare termosonică – Generalități 

Microîmbinarea termosonică constă dintr-o combinaţie între procedeul de îmbinare cu 

ultrasunete şi procedeul de îmbinare prin termo-compresiune, combinaţie care exploatează 

caracteristicile pozitive ale fiecăruia dintre cele două procedee în parte. 

În prezent, procedeul de microîmbinare termosonică este utilizat predominant pentru 

realizarea conexiunilor electrice ale microdispozitivelor. Există două variante de 

microîmbinare prin acest procedeu, figura 5.1, [60]: 

�  Microîmbinare termosonica cu capete tip bilă  

�  Microîmbinare termosonica cu capete aplatisate tip pană  

 
Figura 5.1 Microîmbinări termosonice, conductori monofilari pentru conexiuni electrice 

 a. tip”bila”, b. tip”pana” [60] 
  

Circa 90% din numărul microîmbinărilor termosonice realizate în industria 

microprocesoarelor sunt de tip „bilă”, restul de 10% fiind de tip ”pană”, [60].  

În cazul microîmbinarii termosonice temperatura interfeţei de îmbinare are, uzual, 

valori în intervalul 100-150ºC, la aceste valori ale temperaturii riscul de deteriorare a 

componentelor MEMS fiind relativ scăzut.  

Tabel 5.1 Comparaţie între îmbinarea prin termocompresie, cu ultrasunete şi termosonică 

Tip îmbinare Temperatura Materiale 
Conductori 

Material 
substrat 

Observaţii 

Termocompresie 300-500°C Au Al, Au Presiune mare, fără 
energie ultrasonică 

Ultrasonică 
(wedge bonding) 

25°C Au, Al Al, Au Presiune mică, cu 
energie ultrasonică 

Termosonică 
(ball-bonding,) 

100-240°C Au, Cu Al, Au Presiune mică, cu 
energie ultrasonică 

b 
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CAPITOLUL 6 

 
CERCETĂRI ASUPRA PROCESULUI DE MICROÎMBINARE 

EUTECTICĂ 
Microstructurile probelor nr. P1, P2, P3.1, sunt prezentate în figura: 6.1    
 

   
  a.     b.                 c. 

Figura 6.1 Probe imbinate Cu-Cu,  
a. Aliaj Sn-Ag-Cu, b. aliaj Sn-Ag, c. aliaj Sn-Bi [Cl. cupr.amon., 100×] 

  
Principalele observaţii legate de influenţarea morfo-structurii microîmbinărilor Cu-Cu sunt: 

� În cazul aliajului Sn-Ag-Cu: Experimentările de microîmbinare la temperaturi diferite 

evidențiază faptul că la creşterea temperaturii de proces are loc o intensificare a 

proceselor de formare a compuşilor intermetalici Cu-Sn (volumul acestora creşte o dată 

cu temperatura de microîmbinare), efect pus pe seama intensificării proceselor de 

difuzie a staniului către materialul de bază şi a cuprului către zona de lipire 

� In cazul aliajului Sn-Ag: Experimentările de microîmbinare la temperaturi diferite 

evidenţiază faptul că la creşterea temperaturii de proces are loc o intensificare a 

proceselor de formare a compuşilor intermetalici Sn-Ag prin intensificarea reacţiilor 

dintre Sn şi Ag 

� Oxizii de Cu provin din procesul de curăţare cu alcool a suprafeţelor de îmbinat înainte 

de decaparea cu colofoniu. 

Sunt supuse încercărilor la tracţiune două tipuri de probe realizate din folii de cupru cu 

grosimea de 200 µm. 

 

100 µm 100 µm 100 µm 

100 µm 100 µm 
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CAPITOLUL 7 

CERCETĂRI ASUPRA PROCESULUI DE MICROÎMBINARE PRIN 

TOPIRE CU FASCICUL LASER. 

Scopul acestui studiu este evidenţierea modului în care se comportă componentele cu 

dimensiuni mai mici decât 400 µm supuse interacţiunii cu un fascicul Laser în regim pulsat. 

Se alege regimul pulsat datorită posibilităţii mai facile de a controla energia introdusă în 

componentele de îmbinat. Experimentările de încălzire cu Laser sunt derulate la INCD în 

Sudură şi Încercări de Materiale, ISIM Timişoara cu o sursă LASER tip Nd:YAG HL 124 

LCU cu caracteristicile tehnice prezentate în tabelul 7.1. 

Tabel 7.1 Caracteristicile tehnice ale Laserului tip Nd: YAG HL 124 LCU 
SURSA DE FASCICUL  LASER CAP DE SUDARE LASER POZITIONER 

Tipul Nd:YAG Distanţa focală 90 mm Acţionare manuală 
Puterea pulsului 300 W – 5 kW Apertura 20 mm Cursa maximă 

pe verticală 
420 mm 

Durata pulsului 0,3 – 20 ms Cursa maximă 
pe orizontală 

320 mm 

Frecvenţa 300 Hz 
Pmax. fascicul  puls 5 kW 

 

 

 
Capul optic de sudare Laser prezentat în figura 7.1 este conectat la sursa Laser printr-un cablu 

optic cu fibră de sticlă, [41] 

 
Figura 7.1. Cap de îmbinare prin topire cu fascicul Laser [41]  

Programul de experimentări cu microîmbinări simulate prin topire cu fascicul Laser este  

efectuat pe două tipuri de componente: folii din aluminiu îmbinate prin suprapunere, folii din 

cupru îmbinate prin suprapunere și conductori (fire) din cupru îmbinate cap la cap. 
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CAPITOLUL 8 

 
CERCETĂRI ASUPRA PROCESULUI DE MICROÎMBINARE 

TERMOSONICĂ  
 

Microîmbinarea termosonică este un proces aplicabil atât metalelor, cât şi nemetalelor 

din componenţa microdispozitivelor MEMS, [38]. Fie că este vorba despre îmbinări ale 

elementelor conductoare electrice, fie că este vorba despre îmbinările capsulei, procesul de  

În programul experimental efectuat la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi 

Încercări de Materiale ISIM Timişoara s-a utilizat o instalaţie cu ultrasunete (figura 8.1 a)  

Instalaţia de îmbinare utilizată este destinată microîmbinărilor cu ultrasunete a 

materialelor neferoase de tipul: aluminiu, cupru, aur şi argint, componente ce se află în 

structura microdispozitivelor electronice de tip MEMS. O astfel de instalaţie este dedicată 

variantei tip pană  (aplatisarea firului se realizează sub forma unei pene) a procedeului de 

îmbinare cu ultrasunete. Echipamentul şi sistemul flexibil de microîmbinare cu ultrasunete 

[59] are o frecvenţă de 60-70 kHz şi este prezentat în imaginea din figura 8.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

Figura 8.1 Echipament de microîmbinare cu ultrasunete 60-70 kHz, [61] 
1-  Platforma programabilă cu motoare pas cu pas x,y,  2- Platforma programabilă cu motor pas cu pas 
z, 3- Sistem de programare cu drivere si software CNC, 4- Sistem de vizualizare CCD cu monitor 19”, 

5- Ansamblul rezonator ultrasonic 60-70 kHz, 6- Generator ultrasonic  
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CAPITOLUL 9 

 
CONCEPEREA UNUI CAP ACTIV DE MICROÎMBINARE HIBRIDĂ 

ULTRASUNETE-LASER 

Simplu de aplicat, relativ accesibil, universal din punct de vedere al utilizării materialelor de 

bază (dimensiuni în gama 0...200µm) procedeul de microîmbinare termosonică este în prezent 

mai des aplicat în zona de ambalare a dispozitivelor electromecanice MEMS, deci pe 

materiale polimerice. Pornind de la condiţiile descrise anterior se concepe o soluţie 

constructivă pentru capul hibrid dedicat îmbinării termosonice ultrasunete-Laser. Concepția 

se referă la un cap activ atașabil unei sonotrode, cap ce are un caracter hibrid prin alăturarea a 

două surse de energie distincte (vibrație ultrasonică - energie cinetică, fasciculul Laser-

energie calorică).[79],[82]. Schema de principiu a capului activ hibrid pentru sonotrode este 

prezentat în figura 9.1  

 

Figura 9.1 Structura capului activ modular 
 
Părţile componente ale capului hibrid activ sunt prezentate detaliat în figura 9.2 

 
Figura 9.2 Modul cap activ sonotrodă, [79] 
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CAPITOLUL 10 

 
CONCLUZII, CONTRIBUŢII PERSONALE SI DIRECŢII DE 

CERCETARE PENTRU VIITOR 

10.1 Concluzii privind cercetarea experimentală 

� În urma rezultatelor obţinute prin încercarea la tracţiune a probelor obţinute prin 

cele 3 procedee de microîmbinare cercetate: eutectică, topire cu fascicul Laser şi 

termosonică, rezultă faptul ca microîmbinările au o rezistenţă bună la rupere 

(acestea s-au rupt în materialul de bază), deci nu vor exista probleme în exploatare. 

� Încercările la tracţiune (forfecare) au evidenţiat faptul ca microîmbinările propriu-

zise sunt mai rezistente decât materialul de bază, ruperea având loc numai în MB 

� Considerând că rezistenţa mecanică a microîmbinării cu fascicul Laser a 

conductorilor  din cupru este un criteriu secundar de analiză a îmbinării de tip 

contact electric, determinat prin faptul că asupra contactului nu acţionează forţe 

importante, nu se consideră oportună efectuarea unor verificări privind nivelul 

caracteristicilor mecanice ale microîmbinărilor. 

� În urma rezultatelor obţinute prin măsurarea rezistenţelor electrice de contact prin 

metodele enumerate în capitolele anterioare, la probele obţinute prin cele 3 

procedee cercetate, au rezultat rezistenţe electrice de contact de valori minime  

sensibil apropiate ca valoare de rezistenţele electrice ale componentelor înainte de 

îmbinare pe aceiaşi lungime de probă (folie sau conductor) 

� În urma rezultatelor obţinute a microdurităţilor efectuate, pe probele obţinute prin 

cele 3 procedee de microîmbinare studiate, rezultă faptul că microdurităţile sunt de 

valori mai mici în zona microîmbinării şi valori superioare în zona de influenţare 

termică ZIT şi în materialul de bază MB, ceea ce implică un risc scăzut de rupere 

fragilă a componentelor MEMS în zona microîmbinării. 

� Microdurităţile obţinute la probele efectuate prin procedeul hibrid Laser-

Ultrasunete, sunt semnificativ mai mici decât valorile de microdurităţi obţinute la 

probe efectuate prin procedeul clasic de îmbinare cu ultrasunete, ambele procedee 

desfăşurându-se cu aceiaşi parametrii de îmbinare. 

� Valorile microdurităţilor obţinute prin procedeul hibrid Laser-Ultrasunete fiind 

mai mici decât valorile microdurităţilor obţinute prin procedeul de îmbinare cu 

Ultrasunete, implică o reducere a pericolului apariţiei de constituenţi fragili în 

zona microîmbinării, respectiv pericolul apariţiei fisurilor sau altor defecte. 

� La microîmbinările obţinute prin cele 3 procedee cercetate, la încercarea de rupere 

tehnologică (debutonarea), a rezultat faptul că ruperea materialului s-a realizat în 
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MB şi nu în microîmbinarea sudată. 

� În urma microstructurilor studiate şi analizate, se constată faptul că la 

microîmbinările între firele din: aur, argint şi cupru şi folia din cupru, realizate prin 

procedeul simplu cu Ultrasunete, microîmbinările au prezentat crăpături, fisuri, în 

schimb la microîmbinările realizate cu aceiaşi parametrii de îmbinare dar realizate 

prin procedeul nou hibrid Laser-Ultrasunete, componente la care s-a aplicat o 

preîncălzire cu fascicul Laser, rezultă din micrografiile cerecetate o interdifuzie 

corespunzătoare a atomilor celor două componente . 

10.2 Contribuţii personale 

� Identificarea principalelor influențe ale parametrilor tehnologici ai procesului de 

microîmbinare eutectică a îmbinărilor tip folie - folie din materiale omogene (Cu) 

şi eterogene (Ag-Cu), folosind diferite tipuri de aliaje eutetice ecologice fără 

plumb, asupra caracteristicilor de calitate ale microîmbinărilor.  

� Evidenţierea principalelor influențe ale parametrilor tehnologici ai procesului de 

microîmbinare prin topire cu fascicul Laser a îmbinărilor tip folie-folie din 

materiale omogene (Al sau Cu) şi a îmbinărilor tip fir-fir din materiale 

omogene(Cu) asupra caracteristicilor de calitate ale microîmbinărilor.  

� Identificarea principalelor influențe ale parametrilor tehnologici ai procesului de 

microîmbinare termosonică a îmbinărilor tip folie-folie din materiale omogene (Al 

sau Cu) şi eterogene (Al-Cu), folosind ca sursă termică suplimentară un jet cu aer 

cald, respectiv un fascicul Laser tip Diodă, asupra caracteristicilor de calitate ale 

microîmbinărilor.  

� Evidenţierea principalelor influențe ale parametrilor tehnologici ai procesului de 

microîmbinare cu ultrasunete şi a procesului de microîmbinare termosonică 

folosind ca sursă termică suplimentară fasciculul Laser a îmbinărilor tip fir-folie 

omogene (Cu-Cu) şi eterogene (Au-Cu, Ag-Cu) asupra caracteristicilor de calitate 

ale microîmbinărilor, în vederea unei mai bune controlări a acestora 

� Identificarea principalelor influențe ale parametrilor tehnologici ai procesului de 

microîmbinare prin topire cu fascicul Laser a materialelor polimerice sub formă de 

folie în condiţiile operării cu temperaturi sub 240ºC. 

� Conceperea, realizarea şi verificarea în funcţionare a unui  dispozitiv de 

microîmbinare hibridă  Laser–Ultrasunete, fasciculul Laser fiind utilizat pentru 

preîncălzirea componentelor. 

� Conceperea, realizarea şi verificarea în funcţionare a unui dispozitiv pentru 

microîmbinarea cu Laser-diodă a foliilor din polimeri 

� Conceperea, realizarea şi verificarea unui cap activ modular de microîmbinare 

termosonică hibridă Ultrasunete-Laser. 

10.3 Direcţii de cercetare pentru viitor 
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Este de aşteptat că în viitorul apropiat procesele de microîmbinare a materialelor 

metalice neferoase şi a materialelor nemetalice prin procedeele de microîmbinare studiate în 

cadrul tezei de doctorat şi anume lipire eutectică, microîmbinare prin topire cu fascicul Laser 

şi microîmbinare termosonică să cunoască o dezvoltare apreciabilă datorita potenţialului de 

aplicare în industria electrică şi electronică. Ca direcţii de cercetare pentru viitor se 

prefigurează: 

� Cercetarea proceselor de realizare a îmbinării şi microîmbinării unor materiale 

avansate (materiale compozite), materiale polimerice cu procedeele cercetate: 

microîmbinare eutectică, microîmbinare cu fascicul Laser şi microîmbinare 

termosonică 

� Cercetarea în vederea utilizării energiei solare  ca sursă termică pentru procese de 

microîmbinare  

� Cercetări în vederea fundamentării condiţiilor de utilizare pentru îmbinarea 

materialelor nemetalice a unor noi procedee de microîmbinare ca microîmbinarea 

anodică (Anodic bonding) sau microîmbinarea cu sticlă sinterizată (aglutinată). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Dezvoltarea microîmbinărilor pentru fabricarea dispozitivelor electromecanice MEMS 

 
 

18 

 

BIBLIOGRAFIE 

 
[1] Amstrong, A, P.M. Williams, McLaren T.S.  , Lee Y.C Studies of thermosonic 

bonding for flip-chip assembly Original Research Article 
Materials Chemistry and Physics, Volume 42, Issue 1, October 2006, Pages 31-37.  

[2] Ardebilli H.C., Hillman, and M. A. E Natishan, 2008 “A comparison of the theory of  
moisture diffusion in plastic encapsulated microelectronics with moisture sensor chip 
and weight gain measurement ” IEEE-Components and Packaging Technologies, 
25:132-139 

[3] Boettinger, W.J., et al. Whisker and Hillock formation on Sn, Sn-Cu and Sn-Pb 
electrodeposits, Acta Materialia-I, 53 , 5033-5050-2009 

[4] Boettinger, W.J., et al. Whisker and Hillock formation on Sn, Sn-Cu and Sn-Pb 
electrodeposits, Acta Materialia-II, 53 , 5033-5050-2010 

[5] Chan, B. Leung, and H.D. Liu, “Effects of Soft Beam Energy on the Microstructure of 
Pb37Sn, Au20Sn, and Sn3.5Ag0.5Cu Solder Joints in Lensed-SM-Fiber to Laser-
Diode-Affixing Application”, Optics and Lasers in Engineering, Vol. 46, pp. 75–82, 
2008. 

[6] Chan, Yu Hin, Kim, Jang-Kyo, Liu, Deming, Liu, Peter C. K., Cheung, Yiu Ming, Ng, 
Ming Wai, “Effects of bonding frequency on Au wedge wire bondability,” J Mater 
Sci: Mater Electron, No. 19, 2008, pp. 281 – 288 

[7] Cheah, L. K. , Tan, Y. M. , Wei J.and Wong C. K. “Gold to Gold Thermosonic Flip-
Chip Bonding” Electronics Packaging Group, Gintic Institute of Manufacturing 
Technology, 71 Nanyang Drive, Singapore 638075 Tel: 65-7938540 Fax: 65-7922779 

[8] Chevalier P.Y.: A thermodynamic evaluation of the Ag–Sn system.Thermochimica  
Acta 136, 45 (1988) 

[9] Dale J. R. and Oldfield R. C. 1977, “Mechanical stresses likely to be encountered in 
the manufacture and use of plastically encapsulated devices,” Microelectronics and 
Reliability, 16:255-258 

[10] Demian,G. Lasere, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, colecţia Academica, Editura 
TOP FORM, Bucureşti, (2007). 

[11] Dehelean, D., Oancă, O. Ultrasonic welding of advanced biocompatible and shape 
memory alloys, Proceedings of the 2006 IIW International Congress, Timişoara, 
România, 2006, Volume 2, pp. 255-262 (8 pages), 9 ref. 

[12] Demian, G., Sebeş, G. Demian, M., Savu, I.D.: „Eutectic Microbonding of Copper 
Lamellar Elements of MEMS”. The World Congress on Engineering 2010 vol.II WCE 
2010,June 30-July 2,2010 London,U.K. 

[13] Deshpande A.W.and Pryputniewicz R. J. 2008a,“Moisture diffusiona characterization 
of a plastic encapsulated package,” IMAPS-New England Chapter, Boxboro, MA. 

[14] Deshpande A. W. and Pryputniewicz R. J. 2008b, “Characterization of a plastic  
encapsulated package for MEMS using OEH,” 15th UACEM Symposium on MEMS 
and Nanotechnology, Springfield, MA 

[15] Devine,J., and Walsh,J., Ultrasonic Welding of Aluminum Sheet –Sonobond 
Ultrasonics, Inc.2010 

[16] Ding, Yong, Kim, Jang-Kyo, Tong, Pin,“Effects of Bonding Force on Contact 
Pressure and Frictional Energy in Wire Bonding,”Microelectronics Reliability, Vol. 
46, 2006, pp. 1101-1112 

[17] Ding, Yong, Kim, Jang-Kyo,“ Analysis of Ultrasonic Wire Bonding”: Part 1. 
Effect of Bonding Parameters on Temperature Rise,”Microelectronics Reliability, 



                                           Dezvoltarea microîmbinărilor pentru fabricarea dispozitivelor electromecanice MEMS 

 
 

19 

Vol. 48, 2008, pp. 149-157 
[18] Farrens, S. and Sood, S. (2008). “Wafer Level Packaging: Balancing Device 

Requirements and Materials Properties”. IMAPS. International Microelectronics and 
Packaging Society url = http://www.suss.com/service/technical-publications/wafer-
level-packaging/wafer-level-packaging-balancing-device-requirements-and-materials-
properties.html 

[19] Farrens, S.(2008)Latest Metal Technologies for 3D Integration andMEMS Wafer 
Level Bonding. (Report). 

[20] Gerginov, V. et al. “Diode lasers for fast beam laser experiments”, Optics 
Communications 187 (2001), 219-230 

[21] Gerlach G. And Dötzel W. (2008). Ronald Pething. Ed. Introduction to Microsystem 
Technology: A Guide for Students (Wiley Microsystem and Nanotechnology). Wiley 
Publishing. doi:978-0-470-05861-9 

[22] Grzelak G. R. 2000, “Testing,” The electronics packaging handbook, CRC Press 
LLC,Morgan Hill, CA. 

[23] Guillou D. F. 2003, “PackaLging MEMS,” http://www.sensorsmag.com/articles/1203 
/20/main.shtml, visited: Dec 2003 

[24] Hall, R. N., Fenner, G. E., Kingsley, J. D. , Soltys, T. J. and R. O. Carlson, „Coherent 
Light Emission From GaAs Junctions”. Physical Review Letters 9 (2007): 366–369, 
General Electric Research Laboratory, Schenectady, New York 

[25] Han, L., Wang, F.L., Xu, W.H., “Bondability window and power input for wire 
bonding.”J. Microelectronics Reliability. 46, 610-615., 2006. 

[26] Hang , C.J., Wang , C.Q., Mayer , M.Y., Tian , H., Zhou , Y., Wang H.H. : “Growth 
behavior of Cu/Al intermetallic compounds and cracks in copper ball bonds during 
isothermal aging”.Available online at www.sciencedirect.com-13 August 2007 

[27] Harper C. A. 1969, Handbook of electronic packaging, McGraw-Hill, New York, NY. 

[28] Hongjun Ji, Mingyu Li, Chunqing Wang, Han Sur Bang, Hee Seon Bang : “In situ 
measurement of bond resistance varying with process parameters during ultrasonic 
wedge bonding”journal of materials processing technology ( 2 0 0 9 ) 139–144 
journal homepage: www.elsevier.com/locate/jmatprotec 

[29] Howard H. Manko Solders and soldering: materials, design, production, and analysis 
for reliable bonding. McGraw-Hill Professional. Pp. 396–. ISBN 9780071344173. 
http://books.google.com/books?id=MvSMg5HC1YcC&pg=PA396. Retrieved 17 
April 2011. 

[30] Hsieh, C. T, Ting, J. M., Yang, C. and Chung, C. K. 2002,“The introduction of 
MEMS” 

[31] Hui Xu, Changqing Liu, VadimV.,Silberschmidt, and Zhong Chen.“Growth of 
Intermetallic Compounds in Thermosonic Copper Wire Bonding on Copper 
Metallization” Journal of ELECTRONIC MATERIALS, Vol. 39, No. 1, 2010 DOI: 
10.1007/s11664-009-0951-8 

[32] Jaeger, R.C., Introduction to Microelectronics Fabrication, Vol. V, Modular erie son 
Solid State Devices, (Neudeck, G.W. and Pierret, R.F., Eds.), Addison-Wesley, 
Reading, MA, 1988. 

[33] Jokiel,M. and Holtz,R.(2006).Experiences with Laser beam welding of dissimilar 
materials, The Industrial Laser User 43,26-29 

[34] Joly, G. Assemblage des thermoplastiques par soudage, Techniques de l’ingénieur, 
Traite Plastiques et Composites, AM 3760, p.1-14 -2007 

[35] Jun-hui Li, Lei Han, Jue Zhong, Observations on HRTEM features of thermosonic flip 
chip bonding interface, Materials Chemistry and Physics 106 (2007) pg. 457–460 

[36] Jun-hui Li, Lei Han, Ji-an Duan, Jue Zhong, Microstructural characteristics of Au/Cu 



                                           Dezvoltarea microîmbinărilor pentru fabricarea dispozitivelor electromecanice MEMS 

 
 

20 

bonded interfaces, Elsevier, rev. Materials Characterization 58 (2007) pg. 103–107 
[37] Kim, J. , Cheng, Y.-T. , Chiao, M. and Lin, L. (2007). “Packaging and Reliability 

Issues in Micro/Nano Systems”. Springer Berlin Heidelberg. Pp. 1777-1806. 
doi:10.1007/978-3-540-29857-1. 

[38] Kim,J., Jeong, B., Chiao,M. and Lin,L.” Ultrasonic Bonding for MEMS Sealing and 
Packaging”-IEEE Transactions on advanced packaging, vol.32,No.2, May (2009) 

[39] Kobayashi, K., and Mito, I., “Single frequency and tunable laser diodes,” IEEE 
Journal of Lightwave Technology, Vol. 6, 1988, pp. 1623–1633. 

[40] Koch, T. L., and Koren, U., “Semiconductor lasers for coherent optical fiber 
communications,”IEEE Journal of Lightwave Technology, Vol. 8, 1990, pp. 274–293. 

[41] Kotaki, Y., and Ishikawa, H., “Wavelength tunable DFB and DBR lasers for coherent 
optical fibre communications,” IEE Proceedings, Part J, Vol. 138, 1991, pp. 171–177. 

[42] Kovacs G.T.A., Micro machined Transducers Sourcebook, McGraw-Hill, New York, 
NY,1998. 

[43] Lani, S. , Bosseboeuf, A. , Belier, B. , Clerc, C. , Gousset, C. and Aubert, J. (2006). 
“Gold metallizations for eutectic bonding of silicon wafers”. Microsystem 
Technologies 12: pp. 1021-1025. doi:10.1007/s00542-006-0228-6. 

[44] Le, Minh-Nhat, Pan, Jianbiao, Pham, Cuong-Van, “ The Effects of 70 KHz Ultrasonic 
Frequency on the Reliability of Fine Pitch Gold Wire Bonding,” IMAPS and 
SEMI Advanced Technology Workshop on Wire Bonding, July 14th, 2008, San 
Francisco, CA, USA 

[45] Li, M.Y., Ji, H.J., Wang, Murali, S.,:“Formation and growth of intermetallics in 
thermosonic wire bonds: Significance of vacancysolute binding energy.” J. Alloys 
compounds. 426, 200-207, 2006. 

[46] Li Jun-hui, Wang Fu-liang, Han Lei, Duan Ji-an, Zhong Jue: “Atomic diffusion 
properties in wire bonding “ College of Mechanical-Electronical Engineering, Central 
South University, Changsha 410083, China December 2005 –www.sciencedirect.com 

[47] Lion K.S., Transducers: Problems and Prospects, IEEE Transactions on Industrial 
Electronics and Control Instrumentation, Vol. IECI-16, No.1, July 1969, pp. 2-5. 

[48] Lin, Y.-C., Baum, M., Haubold, M., Fromel, J., Wiemer, M., Gessner, T. and Esashi, 
M. (2009). “Development and evaluation of Au-Si eutectic wafer bonding”. Solid-
State Sensors, Actuators and Microsystems Conference, 2009. TRANSDUCERS 
2009. International. Pp. 244-247. doi:10.1109/SENSOR.2009.5285519 

[49] Long, Zhi-li, Han, Lei, Wu, Yun-xin, Zhong, Jue, “Study of Temperature Parameter in 
Au-Ag Wire Bonding,” IEEE Transactions on Electronics Packaging 
Manufacturing, Vol. 31, No. 3, July 2008 

[50] Marian,P.P, Puşcaş,N.N.  Laseri şi procese multifotonice, Editura Tehnică, Bucureşti, 
(1988) 

[51] Madhav Datta, Tetsuya Ōsaka, Joachim Walter Schultze (2005). Microelectronic 
packaging. CRC Press. p. 196. ISBN 041531190X. 

[52] Marcov,A. “Advanced Laser Microjoining for MEMS Applications” Lasers and 
Electro-Optics, 1998. CLEO 

[53] Mihai Demian, Sebeş, G., Demian,G., Savu, D.,- Eutectic Micro bonding of Copper 
Lamellar Elements of MEMS, Proceedings of the World Congress on Engineering 
2010 Vol. II WCE 2010, Londra, iulie 2010 

[54] Michael B. Cohn, Karl F. Böhringer, J. Mark Noworolski, Angad Singh, Chris G. 
Keller, Ken Y. Goldberg, and Roger T. Howe: “Microassembly Technologies for 
MEMS” University of California at Berkeley, Depts. of ME, EECS,2008 

[55] Munekata, O. Toyoda, Y. Ohnishi, T. Ueshima, M. „Leadfree solder alloy”, Brevet 
SUA nr. 7682468 B2/2010. 

[56] Murali, Sarangapani, Srikanth, Narasimalu, Vath, Charles J. II, “Effect of Wire 



                                           Dezvoltarea microîmbinărilor pentru fabricarea dispozitivelor electromecanice MEMS 

 
 

21 

Diameter on the Thermosonic Bond Reliability,” Microelectronics Reliability, Vol. 
46, 2008 

[57] Murali, Sarangapani, Srikanth, Narasimalu, Vath, Charles J. III, “Effect of Wire 
Diameter on the Thermosonic Bond Reliability,” Microelectronics Reliability, Vol. 
47, 2009 

[58] Mys, I., Schmidt, M., Esser, G., Geiger, M.: „Method for welding dissimilar metal 
joining partners”, in particular, aluminium-copper connection points. Patent WO 
2005/082569 A1, 2005 

[59] Mys, I., Schmidt, M.: „Laser micro welding of dissimilar Cu-Al materials for 
electronic contacts”. In: Laser-based Micropackaging, Proceedings of SPIE, Vol. 
6107, 2006 

[60] Oancă, O. Lucrarea1:„Microîmbinarea materialelor neferoase prin procedee 
termosonice”, Proiect Nucleu PN 09 – 160 102 din anul 2009, : „Studiu documentar 
privind tehnici de microîmbinare a materialelor neferoase prin procedee termosonice. 
Baza de informaţii actualizată. Echipamente şi tehnologii” 

[61] Oancă, O. Lucrarea 2: „Microîmbinarea materialelor neferoase prin procedee 
termosonice”, Proiect Nucleu PN 09 – 160 102 din anul 2009, „Conceperea 
configuraţiei constructiv funcţionale a unor echipamente şi sisteme flexibile de 
microîmbinare termosonică, modelare  procese de microîmbinare termosonică” 

[62] Otter,C., Wirebonding in microelectronics TWI Knowledge Summary-2011 

[63] Park,K.K.,Lee,H.,Kupnik,J. M.,Oralkan,Ö.and B. T. Khuri-Yakub Edward 
L.,Fabricating capacitive micromachined ultrasonic transducers with direct wire-
bonding and locos technology, MEMS 2008, Tucson, AZ, USA, 2008 

[64] Pecht M.G., Nguyen L.T., and Hakim E.B.,1995, Plastic encapsulated 
microelectronics, Wiley, New York, NY. 

[65] Perkin-Elmer Applied Biosystems, http://www.perkin-elmer.com,  
http://www.appliedbiosystems.com 

[66] Petersen K.E., Silicon as a Mechanical Material, Proceedings of the IEEE, May 
1982,Vol. 70, No. 5, pp.420-457 

[67] Ristic Lj., Sensor Technology and Devices, Artech House, London, 1994. 

[68] Sammoura, F., Kang, J. J., Heo, Y. M., Jung, T. S. and Lin, L. “Polymeric 
microneedle fabrication using a micro injection molding technique,” Microsyst. 
Technol. J., vol. 13, pp. 517–522, 2007. 

[69] Saemak,V.V., Knorovsky G.A.  and MacCallum, D.O.  “On the Possibility of 
Microwelding with Laser Beams” J. Phys. D: Appl. Phys. 36, 2170–2174 (2009). 

[70] Savu, I.D., Savu, S. and Bîrdeanu, V., “Microjoints for micro-electronical 
applications” Welding in the World, 2007, vol. 51, SPI, pag. 403-410, UK 

[71] Savu, I.D. and Bîrdeanu, V., “Fume emission in laser processing of the nanostructured 
composites”, International Conference “Innovative Technologies for Joining 
Advanced Materials”, Timişoara, 07- 08.06.2007 

[72] Sebeş, G. and Savu, I.D.: „Nd:YAG Laser heating influence on the welding process of 
CuAu matrix nanostructured composite material”-1st Central and Eastern European 
Conference on Thermal Analysis and Calorimetry-Craiova, Romania sept.2011 

[73] Sebeş, G. Savu, I.D. Savu, S.V., and Gherasim, N.: „Laser Device for Polymers 
Microjoining” University of Craiova, Conferinţa Internaţională de sudură TIMA04 
Timişoara-România 2009. 

[74] Schneider, A., Rank, H., Müller-Fiedler, R., Wittler, O. and Reichl, H. (2009). 
"Stabilitätsbewertung eutektisch gebondeter Sensorstrukturen auf Waferlevel". In 
Hermann, G.. Chemnitzer Fachtagung Mikromechanik & Mikroelektronik. pp. 51-56 

[75] Sebeş, G., Nanciu, Borcan, A. I., şi Ciocionoiu I „Analiza comparativă a calităţii 



                                           Dezvoltarea microîmbinărilor pentru fabricarea dispozitivelor electromecanice MEMS 

 
 

22 

microîmbinărilor realizate prin procedee de micro îmbinare eutectică şi 
microîmbinare termosonică”2010. Conferinţa naţională de sudură ASR–SUDURA 
2010-Ploieşti 

[76] Sebeş,G.,Savu, I.D., Savu, S.V. and Fulga, D.: „Comparative study of electrical 
resistance measurement, micro- joints produced by eutectic and thermosonic process” 
International conference advances in engineering and management ADEM –Drobeta 
Turnu Severin -Romania 

[77] Sebeş, G., Savu,I.D., şi Savu, S.V. „Evolution of HV hardness in eutectic micro-
joining section obtained with organic solder alloy –Conferinţa internaţională de sudură 
TIMA 2010 Timişoara –România 

[78] Sebeş, G.,. Savu I.D, Savu, S.V and Grecu, V.  „Electrical conductors micro joining, 
by LASER beam fusion” ”-The 2nd South- East European IIW International Congress 
Welding – HIGH TECH Technology in 21st century Sofia –Bulgaria, October 21st-
24th 2010 

[79] Sebeş, G., Savu I.D, Savu, S.V- „Microîmbinarea firelor din aur pe folii metalice, prin 
procedeul termosonic”, Revista Sudura (B+ CNCSIS), nr.1, 2011. 

[80] Shah, A., Mayer, M., Zhou, Y.N., Hong, S.J., Moon, J.T.: “Low-Stress Thermosonic 
Copper Ball Bonding “ Center for Adv. Mater. Joining, Univ. of Waterloo, Waterloo, 
ON, Canada . Date of Publication: 02 June 2009 

[81] Shim, J.H., Oh, C.S., Lee, B.J. and Lee D.N.: Thermodynamic assessment of the Cu-
Sn system. Z. Metallkde. 87, 205 (1996). 

[82] Sîrbu, N.A.,Iclănzan,T.,Oancă,O.: “Conception.design and realization of the ultrasonic 
assembly for flow activation devices of the polymeric media”

 
SISOM 2008 and 

Session of the Commission of Acoustics, Bucharest 29-30 May 
[83] Srikanth, N., Murali, S., Wong, Y.M., “Critical study of thermosonic copper ball 

bonding.” J. Thin Solid Flims. 462, 339-345, 2004. 
[84] Su,Y. C. and Lin, L.:“Localized bonding processes for assembly and packaging of 

polymeric MEMS,” IEEE Trans. Adv. Packag., vol. 27, no. 4, pp. 635–642, Nov. 2005 
[85] Su,Y. C. and Lin, L.:“Localized bonding processes for assembly and packaging of 

polymeric MEMS,” IEEE Trans. Adv. Packag., vol. 28, no. 8, pp. 432–543, Dec 2006 
[86] Sun Li, Malshe A.P. , Cunningham, S. and Morris A. “Localized CO2 Laser bonding 

process for MEMS packaging” 1. Department of Mechanical Engineering, University 
of Arkansas, Fayetteville, AR 7270 1, USA; accepted 25 April 2006Available online 
at www.sciencedirect.com 

[87] Tan, A.W.Y. ,Tay , F.E.H. and Zhang J. “Characterization of localized Laser assisted 
eutectic bonds”a Department of Mechanical Engineering, National University of 
Singapore, 10 Kent Ridge Crescent, Singapore 119260, Singapore16 June 2005; 
accepted www.sciencedirect.com 

[88] Tsujino , J. Ihara, S., Harada,Y., Kasahara, K., Sakamaki, N. Characteristics of coated 
copper wire specimens using high frequency ultrasonic complex vibration welding 
equipments, Elsevier, rev. Ultrasonics nr. 42 pg. 121–124, 2004 

[89] Van de Ven J. D. et all, Laser Transmission welding of thermoplastics – Part I, 
Temperature and pressure modelling, Journal of Manufacturing Science and 
Engineering, vol.129, 2007 

[90] Wang ,C., Watt ,H., De Wolf ,I., Cuntajar,R.: “Laser Assisted Polymer Bonding for 
MEMS Assembly and Packaging” Design for Micro & Nano Manufacture (NoE 
PATENT-DfMM) Network of Excellence funded by the European Commission (EC 
FP6: IST, Unit C2, Contract 507255) Changhai Wang, Heriot Watt University, 
October 2007 

[91] Wang,F., Han,L. Zhong,J. “Stress-induced atom diffusion at thermosonic flip chip 
bonding interface” School of Mechanical and Electrical Engineering, Central South 



                                           Dezvoltarea microîmbinărilor pentru fabricarea dispozitivelor electromecanice MEMS 

 
 

23 

University, Changsha, HN Province 410083, PR China Sensors and Actuators A 149 
(2009) 100–105 journal homepage: www.elsevier.com/locate/sna 

[92] White R.M., A Sensor Classification Scheme, IEEE Transactions on Ultrasonics, 
Ferroelectrics and Frequency Control, Vol UFFC-34, No.2, March 1987, pp. 124-126 

[93] Wu Yun-xin, Long Zhi-li, Han Lei, Zhong Jue:“Temperature effect in thermosonic 
wire bonding” – School of Electromechanical Engineering, Central South University, 
Changsha 4 10083, China accepted 12 January 2006 Available online at 
www.sciencedirect.com 

[94] Xu, H. , Liu, C., Silberschmidt,V.V. , Pramana, S.S. , Whiteb T.J. and Chenb Z.: “A 
re-examination of the mechanism of thermosonic Gold ball bonding on copper 
metallization pads” Wolfson School of Mechanical and Manufacturing Engineering, 
Loughborough University, Loughborough LE11 3TU, UK-2009 

[95] Yeau-Ren Jeng; Sang-Mao Chiu; Pay-Yau Huang; Shiuh-Hwa Shyu; “Investigation of 
Thermosonic Wire Bonding Resistance of Gold Wire Onto Copper Pad “ Dept. of 
Mech. Eng., Nat. Chung Cheng Univ., Chiayi, Taiwan Issue Date: Jan. 2010 

[96] Yen, Y., Chen, S., “Phase equilibria of the Ag-Sn-Cu ternary system”, J.Mater.Res, 
Vol. 19, No. 8, Aug. 2004, 2298-2305 

[97] Zhong, Z. W., Goh, K. S., “Investigation of Ultrasonic Vibrations of Wire Bonding 
Capillaries,” Microelectronics Journal, Vol. 37, 2006, pp. 107-113 

[98] Analog Devices Inc., http://www.analog.com 

[99] Berkeley Sensor and Actuator Center, http://bsac.eecs.berkeley.edu 

[100] Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA),http://www.darpa.mil /MTO 

[101] IIW White Paper – WhiP DRAFT Version: 2nd January 2008, International Institute 
of Welding, Paris 

[102] Lucas Novasensor, http://www.novasensor.com 

[103] Memscap, http://www.memscap.com 

[104] Merlin Diagnostika GmbH, http://www.merlin-diagnostika.(2008)  

[105] Motorola, Sensor Products Divison, http://www.motorola.com (2009) 

[106] MSIT world library: Evaluation of the ternary Sn-Cu-Ag system, 
www.matport.com,(2010) 

[107] Sandia National Laboratories,SUMMiT* Technologies, http://www.mems.sandia.gov 

[108] Sisteme de microîmbinare pentru elemente de circuit şi încapsulare ale 
microsenzorilor şi actuatorilor; acronim : MICROWELD,  Contract de cercetare nr. 
71-135/2007, tip PN II – PC coordonator: ISIM, Timisoara; parteneriat: Universitatea 
din Craiova, coordonator: prof. Mangra M. ; durata finanţării : 2007-2010; 
(www.mindeon.com/microweld) 

[109] STEAG microParts GmbH, http://microparts.de 

[110] First MEMS Technology Showcase to be Held at MEMS Executive Congress 2011 

[111] MEMS: A Practical Guide to Design, Analysis, and Applications, Springer, William 
Andrew Publishing Norwich, NY, U.S.A. (2006), 

[112] http://www.hybond.com/pages/diebond-about.php HIBOND 330 State Place 
Escondido, CA 92029,Phone: 760-746-7105,Fax: 760-746-1408, 2012-
techsupport@hybond.com 

[113] Buletinul AGIR nr.1/2011-Tehnologii de lipire si brazare in industria electronica 

 

 

 

 


