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A KUTATÁSOK ELŐZMÉNYE 

Téziseim a termikus és elektrosztatikus terek számítására a ’90-es évek 

második felében kidolgozott és publikált [1]-[2], véges térfogat (FVM – 

Final Volumes Method) [3] alapú szukcesszív hálózatredukciós (SUccessive 

Network REDuction – ’SUNRED’) módszer továbbfejlesztésével és alkalma-

zásával foglalkoznak.  

A SUNRED algoritmus a véges térfogat modell1 megoldására kidolgo-

zott hatékony számítási eljárás, melynek elkészítését az tette szükségessé, 

hogy nem állt rendelkezésre kellően gyors, a mikroelektronika speciális 

termikus problémáihoz illeszkedő szimulátor a BME Elektronikus Eszközök 

Tanszékén.  

Az elektronikus eszközök melegedését általában a bennük folyó elekt-

romos áram okozza. Ha a hő keletkezésének helye és mértéke ismert, és 

termikus vizsgálat a cél, akkor elegendő a termikus szimuláció. Sok esetben 

azonban az elektromos áramok útja, és így a disszipáció keletkezésének 

helye is csak elektromos szimulációval határozható meg kellő pontosság-

gal. Az elektromos paraméterek hőmérsékletfüggése félvezetőeszközöknél 

jelentős, így az elektromos és termikus tér közötti csatolás kétirányú. A 

Joule-hő okozta disszipáció mellett a termoelektromos kereszteffektusok: a 

Seebeck- és a Peltier-Thomson-hatás [4] vizsgálata is fontos, melyek nem 

csak hasznos jelenségként fordulnak elő pl. termoelemekben vagy Peltier-

elemekben, hanem integrált áramkörökben vagy integrált mikrorendsze-

rekben parazita jelenségként okozhatnak problémát [5]. 

A villamos energia drágulása és a környezettudatos szemléletmód ter-

jedése következtében az elmúlt években a világítástechnikában is jelentős 

változások zajlottak le: az egy évszázadig uralkodó izzólámpákat lassan 

kiszorítják a lumineszcens fényforrások. Mára azonban már ezeknek is 

kihívója akadt a szilárdtest fényforrások képében. A pontszerű fényt adó 

szervetlen LED-ek mellett lassan kereskedelmi forgalomba kerülnek a 
                                                           
1
 Az eredeti publikáció véges differencia modellt említ, a véges térfogat alapú 

levezetés azonban matematikailag indokoltabb. 
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nagyfelületű OLED lámpák is [6]. Az Elektronikus Eszközök Tanszékén Euró-

pai Uniós projekt [7] keretében ilyen eszközök homogén fényeloszlásával 

kapcsolatos vizsgálatokat végeztünk OLED minták mérésével és szimuláció-

jával. A homogén fénykibocsátást az átlátszó elektróda céljára használt 

indium-ón-oxid nagy fajlagos ellenállása, valamint a fénykibocsátó polimer 

elektromos és fotometriai karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése akadá-

lyozza. 

CÉLKITŰZÉSEK 

Kutatómunkám kezdetén a szukcesszív hálózatredukciós szimulátorral 

vizsgálható modell alakjára és peremfeltételeire számos megkötés vonat-

kozott: a vizsgált térfogat téglatest, melyet egy 2n×2n×2m felbontású rács 

oszt elemi cellákra (m, n egész), a téglatest négy oldalán pedig kevesebb 

peremfeltétel-típusból választhatott a felhasználó, mint alul és felül. Ha a 

modellezni kívánt eszköz alakja nem illeszkedik jól egy téglatest belsejébe, 

akkor a térfogat jelentős részét semleges anyaggal, pl. levegővel kell kitöl-

teni, és a számításokat, teljesen szükségtelenül, ezeken a térfogatrészeken 

is el kell végezni.  

A felesleges számítási munka csökkentése érdekében célul tűztem ki, 

hogy az eredeti szimulátor átalakításával lehetővé tegyem a szimulált tér-

fogat több, téglatest alakú térrészre való bontását, és a térrészek össze-

kapcsolásával a teljes megoldás számítását.  
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Modellek összekapcsolása (illusztráció, PC alaplap és videokártya) 
 

Célul tűztem ki egy, a szukcesszív hálózatredukciós módszeren alapuló 

teljesen új szimulátor elkészítését, amely mentes minden, az eredeti szi-

mulátort jellemző, a modellezett térfogat alakjára és felbontására, vala-

mint a peremfeltételek irány szerinti megkülönböztetésére vonatkozó kö-

töttségtől.  

A SUNRED módszer kétféleképpen kezeli a peremfeltételeket: beépít-

hetők a modell elemi celláiba, vagy megtarthatók a hálózatredukciós eljá-

rás végéig. Megtartás esetén a modell összekapcsolható külső modellek-

kel, pl. IC tokok kompakt modelljével, de a számítás lassabb. Célul tűztem 

ki, hogy az új szimulátorban a felhasználó szabadon eldönthesse, mely 

peremcsomópontokat hagyja meg, és mely peremcsomópontokat integrál-

ja a peremfeltételt megvalósító áramköri elemmel együtt az elemi cellába, 

ezáltal sebességben és bővíthetőségben is optimális modellt alkothasson2. 

A nemlineáris, csatolt elektromos-termikus szimulációk a tisztán ter-

mikus szimulációknál nagyságrendekkel több számítást igényelnek, így a 

számítás nagy sebessége különösen fontos. Célom volt a szimulációt gyor-

sító módszerek összegyűjtése, elemzése és megvalósítása a SUNRED algo-

ritmus részeként. 

Munkám legfontosabb célja volt, hogy a szukcesszív hálózatredukciós 

módszert alkalmassá tegyem félvezetőeszközökben lejátszódó elektroter-

mikus folyamatok szimulációjára. Először egy olyan szimulátor elkészítését 

tűztem ki célként, amely, a későbbi kiterjeszthetőség érdekében, tetszőle-

ges dimenziójú vektorterek kezelésére alkalmas, és ennek speciális esete-

ként valósítja meg az elektrotermikus szimulációt, amelyet egy olyan két-

dimenziós vektortérnek tekint, melynek egyik dimenziója a rezisztív elekt-

romos skalártér, a másik pedig a termikus skalártér. Hatékonysági okokból 

a szimulátor egy olyan változatának elkészítése is célszerűnek tűnt, amely 

külön kezeli az elektromos és a termikus modellt, és a számítási eredményt 

szimulátorcsatolással, iteratív módon adja át a másik modellnek. A félveze-

                                                           
2
 Az eredeti eljárásban rögzítve volt, hogy mely peremcsomópontok épülnek be, és 

melyek maradnak meg. 
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tőeszközök elektromos-termikus csatolásának számításakor általában ele-

gendő a Joule-hőt, valamint az anyagparaméterek hőmérséklet-függését 

figyelembe venni, azonban egyes esetekben a Seebeck-hatás ill. a Peltier-

Thomson hatás is jelentős szerepet játszik a működésben, így ezek modell-

be való beépítését is fontosnak tartottam. 

Az OLED-ek karakterisztikája hőmérsékletfüggő, célul tűztem ki az 

OLED-ek (általánosabban: a nemlineáris vékonyrétegek) hőmérsékletfüg-

gő, elosztott modelljének kidolgozását és megvalósítását a SUNRED mo-

dellben. A modell helyességének vizsgálatát mérési eredményekkel, és más 

szimulátorral végzett szimulációk eredményeivel összehasonlítva kívántam 

elvégezni. 

A fény homogenitásának számításához az elektrotermikus szimuláció-

ra épülő radiometriai és fotometriai modell kidolgozását tűztem ki célul, 

melynek segítségével a szimulátor képes sugársűrűség és fénysűrűség-

térképek számítására. Azt is figyelembe kívántam venni, hogy az elektro-

termikus és a radiometriai modell között a csatolás kétirányú, mert a su-

gárzott teljesítmény nem melegíti az eszközt, így ez levonható a disszipált 

teljesítményből. 

Egy hibajelenség: a korábban jól működő eszköz felületén megjelenő 

sötét folt viselkedését a hőmegfutás jelenségével azonosítottam, és 

SUNRED szimuláció segítségével kívántam bizonyítani feltételezésemet.  

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A szimulátor program új változatainak elkészítéséhez a korábbi válto-

zatokban alkalmazott strukturált (funkcionális) felépítés helyett objektum-

orientált megoldást [8] választottam, amely áttekinthetővé teszi a nem 

szabályos elrendezésű heterogén alapcellák összekapcsolódásainak admi-

nisztrálását, továbbá az egész programstruktúrát, és megkönnyíti a szimu-

látor későbbi bővítését. A moduláris felépítésnek köszönhetően a szimulá-

ciós mag leválasztható és más szimulátorokba építhető (megtörtént).  
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Az elektrotermikus SUNRED cellamodell kialakításához az elektroter-

mikus tér Onsager-egyenletéből [4] indultam ki. A levezetés során a [3]-

ban megadott módon hoztam létre a differenciálegyenlet-rendszerből a 

FVM modellt. A FVM modellnek, az eredeti algoritmushoz [1] hasonlóan, 

koncentrált paraméterű hálózati modellt feleltettem meg. A modell he-

lyességének ellenőrzéséhez analitikus számításokkal, más szimulátorral 

készült szimulációkkal, továbbá mérési eredményekkel hasonlítottam ösz-

sze a SUNRED szimulációk eredményét. 

A nemlineáris vékonyrétegeket nulla vastagságú (kétdimenziós) ré-

tegként modelleztem, mely modell akkor érvényes, ha a rétegben az oldal-

irányú áramok elhanyagolhatók. A réteg karakterisztikaegyenletét az elemi 

cellák oldalfelületére képeztem le, és nemlineáris ellenállásként modellez-

tem. Az eljárás helyességét diódaegyenlet és az OLED-ekre jellemző [9] 

hatványfüggvény karakterisztika alkalmazásával ellenőriztem. Az OLED 

modell validálását egyrészt különböző méretű, alakú és anyagú mintaesz-

közök méréssel és szimulációval kapott eredményeinek összehasonlításá-

val, másrészt német kutatók cikkében [10] szereplő OLED eszköz SUNRED 

modelljének elkészítésével, és a cikkben közölt mérési eredmények és 

COMSOL szimulációs eredmények SUNRED szimulációs eredményekkel 

való összevetéssel végeztem. A cikkel való összehasonlíthatóság érdeké-

ben peremfeltételként megvalósítottam a természetes konvekció és a hő-

mérsékleti sugárzás [11]-[13]-ban szereplő modelljeit. 

Az OLED radiometriai és fotometriai SUNRED modelljét a nemlineáris 

vékonyréteg elektromos modelljéhez hasonlóan kaptam a [P.15]-ben meg-

adott modellegyenletből. A modell helyességét a mért és szimulált ered-

mények összevetésével ellenőriztem. 
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Téziseim a termikus és elektrosztatikus terek számítására a ’90-es évek 
második felében kidolgozott és publikált, véges térfogat alapú szukcesszív 
hálózatredukciós (SUccessive Network REDuction – ’SUNRED’) módszer 
továbbfejlesztésével és alkalmazásával foglalkoznak.  
 
1. tézis 
 
Az eredeti szukcesszív hálózatredukciós módszert átdolgoztam, illetve ki-
egészítettem a hatékonyabb működés céljából. 
 

1.1. Eljárást dolgoztam ki a szimulációs tartomány reguláris térré-
szekre (téglatest alakú hasábokra) bontására, és a teljes megoldás 
előállítására a szukcesszív hálózatredukciós módszer kiterjesztésé-
vel. Az eljárás a térrészek csatlakozó felületeire állít elő és old meg 
algebrai egyenletrendszert. Lineáris anyagparaméterek esetén a 
megoldás számítása egy lépésben történik, iterációt nem igényel. 
Az eljárás helyes működését célszoftverrel demonstráltam. [P.7], 
[P.8] 

 
1.2. Kidolgoztam a szukcesszív hálózatredukciós módszer új, objek-
tumalapú modelljét. Ezáltal lehetővé tettem, hogy a vizsgált tér-
rész egyetlen téglatest helyett tetszőleges, a téglatest alakú elemi 
cellákból felépített modell legyen. Ez szükségtelenné teszi az ere-
deti eljárásban alkalmazott ‘üres’ cellák használatát. Jelentősen 
csökkenti a modell celláinak számát és ezzel a megoldási időt. 
[P.2], [P.9], [P.17] 

 
1.3. Módszert dolgoztam ki arra, hogy a vizsgált tér határain a pe-
remfeltételek mindegyike a határoló cellákba beépíthető legyen. 
Ez jelentősen gyorsítja a számítást. Ugyanakkor lehetőséget bizto-
sítottam arra, hogy minden egyes peremcsomópont meghagyásá-
ról a felhasználó dönthessen. Ez lehetővé teszi egyéb külső model-
lekkel (pl. kompakt modellekkel) való összekapcsolást. A külső mo-
dellekkel való összekapcsolás nemlineáris modellek ill. anyagpara-
méterek esetén is használható. [P.2], [P.9] 
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1.4. A szukcesszív hálózatredukciós módszer esetén korábban nem 
alkalmazott eljárásokat kerestem a módszer számítási időigényé-
nek csökkentésére. Ennek során megvizsgáltam (i) a saját dinami-
kus memóriakezelő alrendszerrel, (ii) az adatok tárolási és olvasási 
sorrendjének megváltoztatásával, (iii) a Strassen-féle mátrixszorzás 
és invertálás módszerével,(iv) az algoritmusok párhuzamosított, 
többszálú változatával korszerű számítógépeken elérhető sebes-
ségnövekedés mértékét. Javaslatot tettem az eljárások optimális 
beállításaira, ezáltal lehetőséget biztosítottam nagy számításigé-
nyű szoftverek fejlesztői számára a megfelelő eljárások kiválasztá-
sára. Az új módszerek alkalmazásával, az 1.3. tézispontban leírt pe-
remfeltétel-beépítést is alkalmazva, négymagos számítógépen, fe-
ladattól függően 9-74-szeres sebességnövekedést értem el az ere-
deti SUNRED programhoz képest. [P.2], [P.11] 

 
Az 1. tézishez kapcsolódó saját publikációk: [P.2], [P.7], [P.8], [P.9], [P.11], 
[P.17] 
 
2. tézis 
 
A szukcesszív hálózatredukciós eljárást kiterjesztettem csatolt elektromos-
termikus problémák megoldására. 
 

2.1. Az eredetileg skalárterek (termikus, elektrosztatikus) számítá-
sára kidolgozott SUNRED módszert alkalmassá tettem vektorterek 
kezelésére is. Elektrotermikus szimuláció esetén a vektortér ál-
kétdimenziós: egyik dimenziója az elektromos tér, másik a termi-
kus tér. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a szukcesszív hálózat-
redukció más típusú, akár valódi vektortereken (áramlási tér, szer-
kezeti szimulációk) is alkalmazható legyen. [P.2], [P.6], [P.10], 
[P.12], [P.15] 

 
2.2. Kidolgoztam az elektrotermikus tér Onsager egyenletein ala-
puló SUNRED elemi cella modellt. A modell, a hőmérsékletfüggő 
elektromos és hővezetésen, valamint hőkapacitáson túl tartalmaz-
za a Joule-hő, a Seebeck- és a Peltier-Thomson-hatás modelljét is. 
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Állandósult állapotbeli és tranziens analízisre egyaránt lehetőséget 
biztosítottam. [P.1], [P.2], [P.6], [P.10], [P.12], [P.15] 

 
2.3. Módszert dolgoztam ki nemlineáris vékonyrétegek (pl. félveze-
tő pn átmenetek) kezelésére a szukcesszív hálózatredukciót alkal-
mazó algoritmusokban. Az eljárás a vékonyréteg (pl. méréssel 
meghatározott) karakterisztikaegyenletét képezi le a modell elemi 
celláira. Az eljárás akkor alkalmazható, ha a vékonyréteg kétdi-
menziósnak tekinthető, benne a réteg felületével párhuzamos irá-
nyú áram elhanyagolható. [P.3], [P.4], [P.14] 

 
A 2. tézishez kapcsolódó saját publikációk: [P.1], [P.2], [P.3], [P.4], [P.6], 
[P.10], [P.12], [P.14], [P.15] 

 
Az elektrotermikus tér 3D elemi SUNRED cellája (a) elektromos tér (b) termikus tér. 

 
3. tézis 
 
Új módszereket dolgoztam ki világítási célú OLED-ek (Organikus LED-ek) 
termikus vizsgálata során felmerült egyes problémák szimulációval történő 
megoldására. 
 

3.1. Alkalmaztam a szukcesszív hálózatredukciós módszert hat-
ványfüggvénnyel leírható félvezető átmenetet tartalmazó OLED 
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elektrotermikus szimulációjára. Különböző méretű OLED minták 
mérési és szimulációs eredményeinek összehasonlításával 
validáltam az elektrotermikus szimuláció helyességét. [P.3], [P.4], 
[P.13], [P.14], [P.16] 

 
3.2. Kiterjesztettem a szukcesszív hálózatredukciós módszert a 
sugárzott teljesítmény és a fényáram számításának lehetőségével 
félvezető átmenetek esetében, mely jellemzők a hőmérséklet és 
az átmeneten folyó áram függvényei. Az eszközök termikus viszo-
nyainak pontosabb modellezését tettem lehetővé a sugárzott tel-
jesítménynek a félvezető átmeneten eső, disszipált teljesítmény-
ből történő automatikus levonásával. [P.4], [P.5], [P.15] 

 
3.3. Megállapítottam, és szimulációval is kimutattam, hogy az 
OLED-ek világító felületén működés közben megjelenő, sötét folt-
ként tapasztalt, néhány perc alatt az eszköz teljes tönkremenetel-
éhez vezető hiba a hőmegfutás következménye. [P.5], [P.15], 
[P.16] 

 
A 3. tézishez kapcsolódó saját publikációk: [P.3], [P.4], [P.5], [P.13], [P.14], 
[P.15], [P.16]  

AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA 

A disszertációban bemutatott szukcesszív hálózatredukciós eljárásra épülő 

szimulátort több lezárult ill. jelenleg is futó nemzetközi kutatóprojektben 

alkalmazták ill. alkalmazzák: 

 Fast2Light EU Framework-7-es projekt [7], 2007-11: Szerves LED-

ek elektrotermikus és radiometriai szimulációja segítségével merev 

és hajlékony hordozón kialakított eszközök termikus viselkedésé-

nek vizsgálata, fényeloszlás homogenitásának vizsgálata, optimális 

söntölő vezetékezés tervezése az átlátszó rétegben. Partnerek pl.: 

Philips, Agfa. 

 SE2A (Nanoelectronics for Safe, Fuel Efficient and Environment 

Friendly Automotive Solutions) ENIAC Joint Undertaking projekt 
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[14], 2009-12: járműiparban alkalmazott érzékelők, teljesítmény-

áramkörök, nagyintegráltságú eszközök elektrotermikus szimuláci-

ója. Partnerek pl.: MTA MFA, Volvo Technology. 

 JEMSIP_3D (Joint Equipment & Materials for System-in-Package 

and 3D Integration) ENIAC Joint Undertaking projekt [15], 2009-12: 

Összetett (több hőforrást tartalmazó) mikrorendszerek tokozásá-

nak vizsgálata, termikus kompaktmodellek kidolgozása több hőfor-

rás esetére. Partnerek pl.: Infineon, Optronic. 

 THERMINATOR (Modeling, Control and Management of Thermal 

Effects in Electronic Circuits of the Future) EU Framework-7-es pro-

jekt [16], 2010-12: Integrált áramkörök tervezése során használha-

tó logitermikus szimulátorban SUNRED modul végzi a termikus 

számításokat. Partnerek pl.: STMicroelectronics, Fraunhofer. 

A szimulátor algoritmusai jelenleg lehetővé teszik a termikus, stacio-

nárius elektromos, elektrotermikus szimulációt lineáris és nemlineáris 

anyagparaméterek és modellegyenletek esetén, állandósult állapotban és 

tranziens módban, valamint lineáris esetben AC, Bode és időállandó analí-

zis is végezhető. A THERMINATOR projektben alkalmazott változat ezen 

felül időben folyamatosan változó gerjesztés esetén képes a hőmérséklet-

eloszlás változását meghatározni a vizsgált struktúrában (pl. szilícium lap-

ka). A szimulátor, moduláris felépítésénél fogva, további tértípusokkal, 

szimulációs módokkal bővíthető. Mindezek alkalmassá teszik, hogy a félve-

zetőeszközök, mikrorendszerek újabb típusainak kifejlesztése során termi-

kus-elektrotermikus vizsgálatok céljára felhasználható legyen. 

A számítási eljárások gyorsítása kapcsán bemutatott vizsgálati ered-

mények nagy számításigényű tudományos szoftverek készítői számára 

hasznosíthatók a megfelelő algoritmus kiválasztásában. Az elektrotermikus 

cellamodell, nemlineáris vékonyrétegek elosztott elektromos és radiomet-

riai modellje más szimulátorokban is felhasználható. 

A hőmegfutási hiba kapcsán bemutatott módszer segítségével félve-

zető struktúrákban vizsgálható a hőmegfutásra való érzékenység. 
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