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BEVEZETÉS 

Az elmúlt 12 évben folyamatosan részt vettem a Tanszékén végzett külön-
féle, a félvezető eszközök termikus problémáihoz szorosan kapcsolódó 
kutatási és fejlesztési munkáiban, ami egyszerre segített, hogy széles és 
egyes esetekben mélyreható ismereteket szerezzek.  
A kutatási területeim egy külső szemlélő számára látszólag távol állhatnak 
egymástól, azonban a felmerülő problémák és megoldásuk tekintetében 
szoros kapcsolatot mutatnak. Az értekezés címe inkább a kapcsolatot fedi 
fel, mintsem az egyes területeket: a nyomtatott huzalozású hordozók hő-
vezetés vizsgálata, a hőáram eloszlás mérő tervezése és annak egyes al-
kalmazásai, valamint a szerves alapú világító dióda multi-fizikai vizsgálata. 

A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI 

Nyomtatott huzalozású hordozók hővezetés vizsgálatának korrekciói 
Előzmény: Az elektronikus eszközök fokozatos integrációja mellett növek-
szik az alkatrészen belüli disszipáció sűrűség. A felesleges hőmennyiség 
elvezetésében egyre nagyobb szerepet játszik a lokális hőelvezetési út. 
Egyes elektronikus berendezések kialakításánál adott topológiai mérete-
ken belül kell megoldást találni a hűtési problémára (lásd rack szekrények 
fiókjai), így nem egyszer magát a nyomtatott huzalozású hordozót használ-
ják fel hűtőbordaként. Azonban a hordozó lokális rétegstruktúrája és rajzo-
lata hatással van a hőelvezetésre. A probléma bonyolultságából eredően 
zömmel csak termikus szimulátor programok segítségével kaphatunk pon-
tos képet alkatrészek hőmérsékletéről. A vizsgálandó panel modellezése 
még az egyes környezeti hatások elhanyagolás és leegyszerűsítése mellett 
is hosszadalmas előkészületet és futási időt igényel. Felmerült az igény egy 
gyorsabb, méréstechnikára visszavezethető módszer kidolgozására. 
A Tanszéken az ezredforduló előtt kezdődtek meg a kísérleti mérések, a 
tranziens mérés-technikán alapuló érintéses és az érintésmentes hőveze-
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tés mérési módszerek kidolgozására. Az előbbiben egy teljesítmény tran-
zisztor biztosítja egyszerre a gerjesztést és az érzékelést, az utóbbiban pe-
dig egy széndioxid lézer és egy infrakamera látja el ugyanezt a feladatot. 
Értekezésem az érintéses roncsolásmentes módszer szimulációs és mérési 
kísérletek eredményeit mutatja be. 
 
 
Hőáram eloszlás vizsgálata félvezető eszközök hűtőfelületén 
Hőáram mérésekor arra vagyunk kíváncsiak, hogy időegység alatt mekkora 
hőmennyiség halad át egy ismert felületen. Megvizsgálva a hőárammérő 
szenzorok alkalmazási területét, a legkülönfélébb helyeken találkozhatunk 
velük. Az iparban a nagyolvasztók, bojlerek, kemencék vezérlő rendszerei-
nek érzékelő elemei. Az ipari folyamatok hatékonyságát, biztonságát sza-
vatolják, lehetővé teszik azok automatizálását. A mezőgazdaságban a nö-
vények evapo-transpirációjának (a talajfelszín és a növényzet együttes 
párologtatása) tanulmányozására használják. Az épületfizikában a falak 
hőszigetelésének vizsgálatára, a gyógyászatban egyes betegségek diag-
nosztizálására, a tűzvédelemben az épületfalak tűz- és hőállóságának vizs-
gálatára használatosak. Vannak továbbá az egészen különleges interdisz-
ciplináris területhez sorolhat alkalmazások, mint például a védőruházat: 
hő- és tűzálló ruhák, hidegvízi búvárruhák, pilótaruhák, szkafanderek stb. 
Ha az elektronikus eszközök, modulok és rendszerek termikus vizsgálatai-
ban a hőáram ismeretére van szükségünk, akkor azt az anyagparaméter-
ből, geometriából és a hőmérséklet-különbségből közvetett módon szár-
maztatjuk.  Ez egy egyszerű struktúra esetén, mint amilyen a vákuumba 
helyezett, egyik végén fűtött, másik végén hűtött rézrúd esete (a hőmér-
sékleti sugárzás és a konvekció miatt nem teljesen egydimenziós a 
hőáram), nem tűnik túl bonyolultnak Ellenben egy több száz kivezetéssel 
rendelkező mikroprocesszor hűtőfelületén áthaladó hőáram kiszámítása 
számítógépes szimulátor programot igényel.  
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A szenzorgyártók által készített hőárammérő szenzorok közül azonban 
egyik sem alkalmas az általunk megjelölt feladatra, ezért szükségessé vált 
egy újfajta hőárammérő szenzor megkonstruálása. Egy megfelelően konst-
ruált szenzor segíthet a szimulátor programok és eszközmodellek pontosí-
tásában és érvényesítésében.  
A kutatást megelőzően a Tanszéken még nem készült hőárammérő eszköz. 
Az értekezés a feladathoz illeszkedő szenzor megalkotását, bemérését és 
egyes elektronikai alkalmazását mutatja be. 
 
 
Szerves alapú világító diódák multi-fizikai vizsgálata 
A kutatómunkát keretbe foglaló Fast2Light projektet fő célkitűzése egy 
olyan technológiai eljárás kidolgozása, aminek eredményeként egy új, költ-
séghatékony, nagy kihozatalú, roll-to-roll technológiájú, nagy felületre 
leválasztható, polimer-alapú fénykibocsátó fólia jön létre. A projekt magá-
ba foglalja az összes OLED réteg rajzolatának és vastagságának tervezését, 
mérését, szimulációját és verifikálását. A projekt gazdasági célja, hogy 
megerősítse az európai világítástechnikai ipar vezető pozícióját az új tech-
nológiák és az új piaci lehetőségek révén. A keletkezett szellemi tulajdon-
nal, szabadalommal pedig védje saját piacát az ázsiai és az amerikai ver-
senytársakkal szemben. 
A kutatást megelőzően a Tanszék nem halmozott fel sem elméleti, sem 
gyakorlati ismereteket organikus félvezetőkkel kapcsolatban, azonban 
inorganikus LED-ek vizsgálatával kapcsolatban igen. Célunk volt a meglévő  
szervetlen LED-ek méréséhez specializált professzionális felszerelése segít-
ségével az organikus ismeretek Tanszéki meghonosítása. 
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VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Nyomtatott huzalozású hordozók hővezetés vizsgálatának korrekciói 
 
Megbecsültem a hordozók hővezetését az elemi rétegvastagságokkal sú-
lyozott elemi hővezetések összegével. Módosított Bessel-függvényekre 
támaszkodó analitikus módszerrel megvizsgáltam, hogy az adott vastagsá-
gú gyenge hővezetésű homogén lemezek hőmérsékleti eloszlása miként 
változik a lemezt körülvevő levegő söntölő hatására. A levegő hatását a 
természetes konvekcióhoz tartozó hőátadási tényező (HTC) 6 … 14 W/m2K 
közötti értékeivel vettem figyelembe. 
A hordozókat a SunReD szukcesszív hálózat redukción alapuló, véges diffe-
rencia módszert alkalmazó termikus mező megoldó program segítségével 
vizsgáltam. A hordozókon termikus DC és termikus tranziens szimulációt 
végeztem. A szimulációs eredményt részben a T3Ster-Master [ ] kiértékelő 
szoftver, részben a saját algoritmusom segítségével dolgoztam fel. A szi-
mulációból nyert un. integrális struktúrafüggvényekből meghatároztam, 
hogy mennyivel látszik a 0,026 W/mK hővezetési tényezőjű levegőben 
nagyobb hővezetésűnek a hordozó, mint a vákuumban. 
A FloTHERM numerikus áramlástani szimulátor programmal szimulációkat 
végeztem a hordozókra és a mérőszerkezetre vonatkozóan. Összehasonlí-
tottam egymással a különböző szimulációs eljárás eredményeit. 
Termikus tranziens mérést végeztem megmintázott és mintázatlan nyom-
tatott huzalozású hordozókon levegőben és vákuumban. A levegő hatását 
figyelembe véve korrekciós eljárás(oka)t készítettem és alkalmaztam. Ösz-
szehasonlítottam az értékeket a szimulációs eredményekkel. 
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Hőáram eloszlás vizsgálata félvezető eszközök hűtőfelületén 
Megbecsültem az Al-Si-Al szendvics struktúrájú, 100 mm2 aktív felületű 
hőárammérő szenzor érzékenységét és a határfrekvenciát a tervezett 
üzemeletetési hőmérséklet tartomány alsó és felső határán. Bemértem az 
elkészített 100 mm2 aktív felületű kísérleti hőárammérő szenzort. 3 × 3 
mátrix elrendezésű kísérletként szenzort terveztem és készítettem, hogy 
megvizsgáljam lehetséges-e egy teljesítményeszköz hűtőfelülete és hűtő-
szerelvénye között a hőáram síkbeli eloszlását feltérépezni. A szerzett ta-
pasztalatok alapján egy 6×7 cellás szenzort terveztem, amit elkészítettem 
és bemértem.  
Elektronikai alkalmazási példákon keresztül demonstráltam a szenzor mű-
ködését. A termikus tranziens méréstechnika segítségével tranziens 
hőáram térképeket készítettem. 
Felismertem, hogy a szenzorcellák ohmos ellenállása hőmérsékletfüggő, 
így hőmérsékleti térkép felvételére is alkalmas a szenzor. Bemutattam, 
hogy az összetartozó hőáram- és hőmérséklet térképek felhasználásával a 
szenzorcellák hőmérsékletének különbségéből származó érzékenység-
különbség korrigálható. 
A statikus TIM (Thermal Interface Material) teszterhez terveztem egy 2×1 
elrendezésű, kombinált hőáram és hőmérsékletmérőt.  
Alkalmazási példákon keresztül igazoltam a hőáram eloszlás mérés mikroe-
lektronikai létjogosultságát. 
 
 
Szerves alapú világító diódák multi-fizikai vizsgálata 
Világítástechnikai céllal tervezett szerves alapú világító diódákat tanulmá-
nyoztam a teljesítmény LED-ek termikus és optikai karakterizációjához 
készített TeraLED mérőrendszerrel. Az OLED mintákat multi-fizikai vizsgálat 
alá vetettem. Egyszerre tanulmányoztam az áram, a feszültség, hőmérsék-
let, a radiometriai és optikai teljesítmények, valamint a fény kibocsátó 
réteg vastagság hatását. A mérési adatokból eszközmodelleket készítettem 
mind a nyitó-, mind a záró irányú tartományra, működésüket a SunReD 
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mezőmegoldó programmal ellenőriztem, a mérési eredményekkel összeve-
tettem. 
Az OLED felületén kialakuló pontszerű hibákat tanulmányoztam mind az 
optikai, mind az infravörös tartományban. A hibahelyekre áramköri mo-
dellt készítettem, amit a mérési eredményekkel összevetettem.  
Hosszúidejű vizsgálatokat végeztem. Megállapítottam, hogy a használt 
eszközre is alkalmazható a korábban már elkészített modellem, a modell-
paraméterek időbeli változásában korreláció van. Összehasonlítottam a 
különböző laterális méretű OLED struktúrákat. 
Becslést végeztem, amiből megállapítottam, hogy a projektben szereplő 
OLED struktúra szerves anyagainak hővezetés és hőkapacitás értékeit nem 
lehet a jelenlegi termikus tranziens mérő időbeli felbontása mellett meg-
mérni. Felületi potenciált mértem az OLED-eken. Megállapítottam, hogy az 
üveghordozó alatt lévő ITO réteg csökkenti a szerves réteg laterális irányú 
potenciálkülönbségét. 
 

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK (TÉZISEK) 

T1.1. Megalkottam egy, a nyomtatott huzalozású hordozók lokális hőveze-
tésérték meghatározását segítő, teljesítmény egységugrás hőmérsékleti 
válaszából származtatott ún. struktúra függvény kiértékelésén alapuló, a 
kiértékelés szubjektív hibát csökkentő algoritmust (λ-kereső algoritmust). 
Az algoritmus a diszkrét elemekből álló integrális struktúrafüggvény adott 
pontjának szimmetrikus szűk környezetének meredekség változását vizs-
gálja. A tartomány minden pontban meghatároztam a következő hőveze-
tés-értékeket: 
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AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

T1. tézis csoport:  
Lemezszerű anyagok radiális irányú hővezetés ismerete fontos a nagy disz-
szipációjú alkatrészek közelében. A kutatási eredmények ennek méréshez, 
és a mérést terhelő hibák csökkentéséhez nyújt segítséget. Az eredmények 
felhasználhatók a mérőszerkezet adott hővezetési tartományhoz való op-
timalizálásához, valamint a mérést terhelő rendszeres hibák egy részének 
csökkentéséhez. 
 
T2. tézis csoport:  
A szenzor beépülésre került egy a termikus interfész anyagok termikus 
paramétereinek meghatározása fejlesztett mérőberendezésbe, ami a kon-
vencionális TIM anyagok fajlagos hőellenállásánál kisebb fajlagos 
hőellenállású anyagok pontosabb vizsgálatát teszi lehetővé. Utóbbi anya-
gok különösen fontos szerepet töltenek be a nagy disszipációjú alkatrészek 
nagy disszipáció-sűrűségű felülete és a hűtőszerelvény között.  
A mátrix elrendezésű szenzor kifejezetten a kutatás-fejlesztés területén 
használható: különleges eszközök termikus karakterizációjánál, dinamikus 
termikus kompakt modellezésnél, termikus modell verifikációnál. 
 
T3. tézis csoport:  
A közeljövőben a Tanszék tisztatéri laboratóriumában szerves felvezető 
eszközöket kívánunk előállítani. A mérésekből, a hosszúidejű vizsgálatokból 
és a meghibásodások vizsgálatából kollégáimmal együtt rengeteg tapaszta-
latot szereztünk OLED konstrukciós kérdésekben. Ez a további kutató-
fejlesztő munkához nyújt segítséget. A szerves félvezetőkkel kapcsolatos 
gyakorlati ismereteinket oktatási órákban, illetve önálló tantárgy keretén 
belül szeretnénk átadni a hallgatóknak. 
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ahol w a lemez vastagsága, n pedig az Rth és Cth indexelésében a vizsgált 
ponttól n mintával a nagyobb értékek felé (+n) és n mintával a kisebb érté-
kek felé (-n) lévő Rth  és Cth értékeket jelenti (n = 1…20). 
 
Meghatároztam a következő λm(Rth) átlagos lokális hővezetéseket és m(Rth) 
relatív szórásokat: 
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ahol m = 5, 10, 15, 20. 
 
Az a pont, ahol a m(Rth) függvények együtt a legkisebb minimumot adják, 
ahhoz a Rth ponthoz tartozó λm(Rth)  érték adja az effektív hővezetést. 
[C: 4] 
 
T1.2. A termikus tranziens méréstechnika segítségével korrekciós görbese-
reget készítettem a levegőben történő hővezetés méréséhez. Megállapí-
tottam, hogy a nyomtatott huzalozású lemezek hővezetés mérésénél a 
levegő söntölő hatása korrigálható, a vákuumbeli mérés nem elengedhe-
tetlen. Megállapítottam, hogy a termikus referencia szintet alkotó mérő-
gyűrű sugarának optimuma van.  Analitikus módszerrel megállapítottam, 
hogy az adott vastagságú gyenge hővezetésű anyagok esetén a mérőgyűrű 
sugarát felülről a levegő söntölő hatása és a hőátadási tényező megbecslé-
sének bizonytalansága korlátozza. Korrekciós görbét készítettem a levegő 
söntőlő hatása korrigálására. Méréstechnikai korlátokból megállapítottam, 
hogy az adott vastagságú jó hővezetésű anyagok esetén a mérőkeret suga-
rát alulról a mérőszerkezet véges hőmérsékleti felbontása, a fűtőtranzisz-
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torra adható maximális teljesítmény korlátozza. Méréstechnikailag igazol-
tam, hogy a fűtőtranzisztor tartója párhuzamos hőelvezetésként jelentke-
zik a mérőstruktúrában, hatása korrigálható a mérési kiértékelésekben.  
[J: 1, C:1-4] 
 
T2.1. Megalkottam egy aluminíum-szilícium termoelemes, három maszkos 
technológiával elkészíthető, újszerű hőáram eloszlás mérőt mikroelektro-
nikai alkalmazásokhoz. A szenzor gradiens elven működik, p típusú szilíci-
um lemezből van kialakítva, melynek két oldalán Si/Al kontaktusok termoe-
lemeket alkotnak. Utóbbiak a két oldal hőmérsékletkülönbségét mérik, ami 
arányos a lemezen áthaladó hőárammal. Az egyik oldal alumínium kontak-
tusainak mátrix elrendezésével a szenzort alkalmassá tettem hőáram el-
oszlás mérésére. A szenzort kísérletileg megvalósítottam, 6 × 7 elrendezé-
sű egyenként 2,5 × 2,5 mm felületű cellákból. A rajta végzett mérések va-
lamint az elméleti számítások összevetésével 5 C és 95 C közötti hőmér-
séklet tartományban verifikáltam az eszközt. [J:2, C:5-9] 
 
T2.2. Kísérletileg megvizsgáltam a hőárammérő szenzor hőáram érzékeny-
ségének hőmérsékletfüggését. A szilícium-alumínium kontaktusoknál 
356 µm szenzor vastagság és 6,25 mm2 szenzorfelület mellett az alábbi 
eredményre jutottam:  
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Hőáram érzékenységének hőmérsékletfüggése (T = 0 ºC):  

 
+0,002 57 1/ºC ± 10 % 

 
[J:2, C:5-9] 
T2.3. Felismertem, hogy a szenzorcellák elektromos ellenállásának hőmér-
sékletfüggését felhasználva hőmérsékletet is mérhetünk az eszközzel. A 
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mátrix elrendezésű szenzor hőmérsékleti eloszlás felvételére is alkalmas. 
Megállapítottam a szenzorcellák elektromos ellenállásának hőmérséklet-
függését: 

  %2%87,0º0_ 
C

CTellenálláselektromos 
  

 
Bemutattam, hogy a hőmérsékleti eloszlás segítségével a szenzorcellák 
hőáram érzékenységének hőmérsékletfüggése korrigálható. [J:, C:6-8] 
 
T2.4. Megterveztem egy kombinált hőáram/hőmérsékletmérő eszközt egy 
kísérleti TIM teszter részére. A szenzor a TIM teszter lényegi részét képezi. 
Egy szenzor páros segítségével a TIM anyagon előálló hőmérsékleti esés az 
eddigieknél pontosabban mérhető. [J:3,4, C:10] 
 
T3.1. Hőmérsékletfüggő OLED eszközmodellt készítettem, amelyben egy-
szerre szerepel az eszköz árama, feszültsége, hőmérséklete, sugárzott tel-
jesítmény és fényáram, valamint a fény kibocsátó réteg vastagsága.  
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Adott OLED struktúrán méréstechnikailag meghatároztam a kvadratikus 
mátrixok elemeit. [J:5-7, C:11-18] 
 
T3.2. Felismertem, hogy az OLED LEP rétegében megjelenő pontszerű hi-
bák egy ellenállással modellezhetők. Bemutattam az eszköz viselkedését 
nagy impedanciás, kis impedanciás és közép impedanciás hibák esetén. A 
hiba körül kialakuló hőmérsékleti eloszlást infravörös kamerával kvantitatív 
módon, a fényintenzitás eloszlást digitális fényképezőgép segítségével 
kvalitatív módon verifikáltam. [J: 5, 6,7, C:11-18] 


