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1 Bevezetés 
 
A világ félvezető iparában mind a klasszikus mikroelektronika, mind a szilárdtest fényforrások (LED-ek) 
gyártása terén évtizedek óta töretlen fejlődés volt tapasztalható. A klasszikus fejlődési törvényt Gordon Moore 
alkotta meg, amely a digitális integrált áramkörök (különösen a mikroprocesszorok) terén megfigyelhető 
trendeket írja le. Ezek szerint az egy integrált áramköri lapkán megvalósított tarnzisztorok száma kb. 18..24 
havonta megduplázódik, miközben méretük folyamatosan csökken. Ez utóbbit fejezi ki az I.a ábrán a minimális 
csíkszélesség csökkenése. A folyamatos méretcsökkenés gazdasági következménye az, hogy az egy tranzisztorra 
eső gyártási költség is folyamatosan csökken. Az egy integrált áramköri lapkán megvalósított alkatrészek 
számának növekedése azt jelenti, hogy az áramkörök funkcionalitása, általános értelemben vett 
teljesítőképessége folyamatosan növekszik.  
 
A szilárdtest fényforrások (világító diódák, LED-ek) fejlődésére vonatkozó hasonló törvényszerűség 
megállapítása Roland Haitz nevéhez fűzödik [1]. A róla elnevezett Haitz törvény azt fogalmazza meg, hogy az 
egyetlen egy LED tokból kinyerhető egységnyi fényáram költsége folyamatosan csökken, illetve hogy az egy 
tokból kinyerhető teljes fényáram folyamatosan nő, ahogy az az I.b ábrán látszik. Hasonlóságuk miatt a Haitz 
törvényt gyakran a LED-ek Moore törvenyeként is emlegetik.  

 

  
a) b) 

I. ábra: A piac diktálta fejlődési trendek a mikroelektronikában és a szilárdtest világítástechnikában: a) Moore 
törvénye a digitális IC-k (itt: processzorok) fejlődéséről, b) Haitz törvénye [1], [2] a LED-ek fejlődéséről. 

 

  
a) b) 

II. ábra: Proceszorok fejlődés trendje: a) a disszipáció sűrűség [3] és b) az órajel frekvenciájának alakulása [4]. 
 

A mikroprocesszorok IC-k teljesítőképességének növekedésére egy igen egyszerű mértékszám az áramkörök 
órajelferkvenciájának a növekedése volt, ami a processzorok disszipációsűrűségének a növekedésével járt együtt 
(II.a ábra). Ezen az ábrán látszik, hogy a bipoláris technika a ’80-as évek végére elérte ~10 W/cm2-es szintet, 
ahol a CPU egységek hűtése jelentette a további fejlődés korlátját. Ezen az integrált áramköri technológia 
váltásával léptek túl: a CMOS technika alkalmazásával az egy műveletre eső energiaigény drasztikusan 
csökkent. A CMOS technika alkalmazása során az egyetlen IC lapkára (CPU modulra) vonatkozó átlagos 
disszipációsűrűség, illetve a lapkáról (CPU modulról) a környezet felé elvezetendő hőáramsűrűség napjainkra 
megint elérte a ~10 W/cm2-es szintet. A III. ábra tanúsága szerint ez megfelel egy rakéta burkolatán 
tapasztalható szintnek [4], míg egy IC lapkán kialakuló forró pontok esetében (tekintettel azok igen kis méretére) 
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ez hőáramsűrűség a Nap felszínére jellemző értéken van. Mivel jelenleg a CMOS technológia leváltása nem 
lehetséges, megtorpant az órajelfrekvenciának a közelmúltig tapasztalható töretlen növekedése. Ez látható a IIb. 
ábrán [4]. Ezek alapján kijelenthető, hogy a mikroelektronika klasszikus fejlődésének gátjává váltak a termikus 
problémák. Minden olyan megoldás, amellyel egy integrált áramköri lapka hűtése javítható, a lapka átlagos 
hőmérséklete és lapkán kialakuló forró pontok miatt jelentkező hőmérsékleti gradiensek nagysága csökkenthető, 
a forró pontok kialakulása elkerülhető, illetve az áramkör működése a hőmérsékleti hatásokkal szemben 
immunissá tehető az érdeklődés középpontjában van és fontos kutatási területet jelent. 

 

 
III. ábra: Az ún. “heat flux challenge” [4]. 

 
A szilárdtest fényforrások, különösen a nagy teljesítményű és nagy fényerejű LED-ek hatásfokuk folyamatos 
növekedése révén most már felveszik a versenyt a hagyományos fényforrásokkal: fényhasznosításuk mára már 
meghaladta a kompakt fluoreszcens fényforrásokét és lassan vetekszik a legjobb gázkisülő lámpák 
fényhasznosításával. A LED-ek esetében az integráció sűrűség helyett egy LED tokból kinyerhető maximális 
fényáram az egyik meghatározó mérték. A LED-ek fejlődését sokszor azzal is mérik, hogy mely hagyományos 
fényforrás fajtát sikerült már LED-es megoldásokkal kiváltani. Jelenleg az egyetlen nagy fényforrás kategóra, 
ahol a LED-es áttörés még nem következett be, az a nagy intenzitású gázkisülő lámpák (high intensity discharge 
lamps / HID lamps) területe. A korlátozó tényező ebben az esetben is a LED-ekkel elérendő, a HID lámpák 
nagyságrendjébe eső fényáram keltése esetén jelentkező veszteségi hő kezelése. Ebben az esetben is a nagy 
hőáram sűrűség okozza a gondot. 
 
A téziseimben ismertetésre kerülő eredmények hátterében a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén a Dr. 
Székely Vladimír akadémikus által évtizedekkel ezelőtt alapított és ma Dr. Rencz Márta professzor asszony által 
vezett iskola kutató munkája áll, melynek motivációját is a fent vázolt globális trendek adták meg. Ezen iskola 
tagjaként kutató munkámmal olyan eredmények elérésére törekedtem, amelyekkel – ha a hűtési megoldásokban 
jelenleg forradalmi változást nem is tudunk elérni – a félvezető eszközök termikus problémát vizsgálni és kezelni 
tudjuk. Olyan szoftver és hardver eszközök megalkotását kezdeményeztem, amelyekkel esély van arra, hogy 
mind az analóg és digitális integrált áramkörk, mind a világítástechnikai célű fénykibocsátó diódák esetében a 
termikus problémák a tervezés, illetve a prototípus gyártás során felderíthetőek, kezelhetőek legyenek. Például 
az áramkör termikus környezetét is helyesen modellezve elektro-termikus, illetve ún. logi-termikus szimuláció 
segítségével feltárhatók az áramkörön belüli termikus csatolások hatásai, detektálhatók a magasabb működési 
hőmérséklet miatt fellépő hibák. LED-ek esetében az általam javasolt méréstechnikai eljárással pontosan 
meghatározhatóak a LED-ek működési jellemzői a hőmérséklet függvényében. Ennek révén a LED-ek üzemi 
(meleg) fényárama becsülhető és alkalmas szimulációs eljrásokkal és LED modellekkel az elvárt üzemi 
fényáramot biztosítani képes hűtési megoldások vizsgálhatók, méretezhetők.  
 
Téziseim összefoglaló címe Félvezető eszközök multi-domain karakterizációja, amely alatt azt értem, hogy 
komplex módon, az eszközműködést meghatározó minden területre kiterjed az eszköz jellemzése: koznisztens 
módon jellemezzük egy áramkör elektromos és termikus viselkedését, LED-ek esetében az elektromos, termikus 
és fénytechnikai tulajdonságokat. Téziseim összefüggő logikai egységet alkotnak. Első tézisem az elektro-
termikus áramkörszimulációval foglalkozik. Ennek digitális áramkörökre való kiterjesztéséről szól második 
tézisem. Harmadik tézisem a LED-ek kombinált termikus és radiometriai/fotometriai mérésére szolgáló mérési 
eljárásról az azt megvalósító berendezésről szól, amelynek a segítségével a negyedik tézisem szerinti multi-
domain LED modell paraméterei megállapíthatóak. Egy ilyen LED modell az 1. tézis szerinti elektro-termikus 
áramkörszimulácós rendszerben LED modulok szimulációjára használható. 
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2 Új tudományos eredmények 
2.1 Analóg integrált áramkörök layout alapján történő tranzisztor szintű elektro-

termikus szimulációja 
 
1. tézis 

Kidolgoztam a tranzisztor (alkatrész) szintű analóg integrált áramköri kapcsolások layout alapján történő, 
állandósult állapotbeli önkinzisztens elektro-termikus szimulációjának eljárását és javaslatot tettem annak 
megvalósítására professzionális (ipari) IC tervező CAD-rendszerben [T1], [T2], [T3]. A szimulációs eljárás 
helyességét benchmark áramkörökön végzett mérésekkel igazoltam. 
 
Az eljárás lényege, hogy a kapcsolás termikus környezetét is hálózati modellel vesszük figyelembe. Ezt a 
modellt az általam kidolgozott eljárással az áramkör fizikai megvalósítását reprezentáló layout rajzolat alapján 
automatikus módon állítjuk elő.  
 
A teljes önkinzisztens elektro-termikus áramkörszimulációs rendszer a TRANZ-TRAN program Székely 
Vladimír és Tarnay Kálmán által kidolgozott azon képességén alapul, amely egy termikus rendszer koncentrált 
paraméteres hálózati modelljét (ún. termikus kompakt modelljét) egy ekvivalens elektromos hálózatra leképezve 
a csatolt termikus és elektromos szimulációs problémát szimultán módon, egyetlen közös elektro-termikus 
hálózati modell felhasználásával oldja meg [1], [6]. Az aktív eszközöknek az elektro-termikus áramkör analízis 
programba beépített modelljei nem tartalmaznak az alkatrész termikus környeztére vonatkozó helyettesítő képet; 
az. elektro-termikus szimuláció során figyelembe veendő alkatrészek ilyen modelljeit tehát csak egyetlen 
termikus ággal és egyetlen termikus csomóponttal kell kiegészíteni. A termikus csomópont TJ hőmérséklete 
("potenciálja") tekintendő a modellezett eszköz hőmérsékletének (junction temperature). A termikus ág a modell 
ezen csomópontja és a termikus referencia pont ("termikus föld") közötti "áramgenerátor" – melynek PH árama 
az eszköz saját hőtermelését jellemzi (heating power, dissipation). Ezt szemlélteti az 1. ábra. Egy (félvezető) 
eszköz teljes elektro-termikus modelljéhez hozzátartoznak az elektromos és termikus ágak közötti csatolást leíró 
(elektro-termikus és termo-elektromos parciális deriváltakkal jellemzett) transzfer vezetések is. Az 1. ábrán 
szemléltetésképpen bemutatott dióda modell topológián ezek a δIF/δTJ és δPH/δVF parciális deriváltak. 

 

 
 

1. ábra: Egy félvezető eszköz (itt: dióda) elektro-termikus eszközmodelljének és az ilyen eszközök közötti 
termikus csatolást megvalósító áramköri hordozó lemez (pl. félvezető lapka) termikus hálózati modelljének, 

illetve ezen modellek kapcsolatának vázlata. 
 
E transzfer vezetések kiszámítása és közvetlen kezelése teszi lehetővé azt, hogy szoros termikus csatolásban lévő 
alkatrészek esetében is valódi önkonzisztens eredményeket szolgáltasson az elektro-termikus áramkörszimuláció 
[T1]. Ennek matematikai háttere az, hogy a kombinált nemlináris elektro-termikus hálózat egyenleteknek (pl. a 
Newton-Raphson módszerrel történő) numerikus iteratív megoldása során az általunk követett alkatrész 
modellezési és áramkör szimulációs módszer esetében a hálózat teljes Jacobi-mátrixának minden elemét 
előállítjuk és kezeljük, illetve felhasználjuk. Abban az esetben, amikor a termikus és elektromos szimulációs 
problémát egy áramkörszimulációs program és egy termikus szimulációs program közötti iterációval próbáljuk 
megoldani, a teljes elektro-termikus szimulációs problémát leíró csatolt hálózategyenletekre vonatkozólag az 
elektro-termikus és termo-elektromos kereszthatásokat leíró parciális deriváltakat egyik szimulátor program sem 
tudja előállítani és kezelni.  
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Egy n darab hőforrást és/vagy hőmérséklet érzékeny elemet tartalmazó elektromos kapcsolás a termikus 
viszonyokat jellemző, a tényleges fizikai elrendezést tükröző termikus hálózati modellel kiegészítve alkotja az 
elektro-termikus áramkörszimulátor bemenetét. Egy ilyen kombinált elektro-termikus hálózati modell általános 
sémáját szemlélteti a 2. ábra. Az ún. elektromos hálózat lista (electrical netlist) és az áramkör fizikai 
struktúrájának és tágabb környezetének termikus tulajdonságait leíró termikus hálózati modell között a 
kapcsolatot az elektromos hálózat listában szereplő elektro-termikus eszközmodellek termikus kapcsai teremtik 
meg: e kapcsok lezárását a termikus hálózati modell (termikus n-kapu) adja [T1], [T2], [T3], [S1], [S2]. 
 

 
 

2. ábra: Egy áramkör elektro-termikus hálózati modelljének általános sémája. 
 
Állandósult állapotbeli szimuláció esetében a termikus viszonyokat leíró hálózati modell az áramköri hordozón 
(szubsztráton) egy adott fizikai elrendezésben helyet foglaló hőtermelő és hőmérséklet érzékeny alkatrészek 
alkotta termikus n-kaput jellemző vezetési mátrix [T1]. E mátrix főátlóbeli elemei az alkatrészek saját 
melegedését írják le, mellékátlóbeli elemei pedig két alkatrész közötti kölcsönös hőcsatolást jellemzik.  
 
Ez a hálózati modell állandósult állapotra vonatkozó termikus szimulációk sorozatával könnyen előállítható: n db 
termikusan aktív alkatrész esetében n db szimulációra van szükség. Az i-edik szimulácjó esetében az i-edik 
alkatrész esetében névleges 1W disszipációt tételezünk fel, a többi alkatrészt pedig passzívnak tekintjük. A 
szimuláció által kiszámolt eszköz hőmérsékletek a hőellenállás mátrix i-edik főátlóbeli elemét és 2×(n–i) db 
mellékátlóbeli elemét szolgáltatják.  
 
Megjegyzendő, hogy a csak hőmrsékletérzékeny elemek esetében elegendő a köztük és az egyéb alkatrészek 
közötti termikus csatolást modellezni, így ezen alkatrészekre vonatkozólag nem szükséges termikus szimulációt 
végezni. A csak hőmérséklet érzékeny elemre jó példát jelentenek a szilícium-alumínium kontaktusuk, ahol a két 
különböző anyagi minőségű réteg érintkezése következtében hőmérséklet függő kontakt potenciál alakul ki 
(Seebeck-hatás). A Si-Al kontaktusok elektro-termikus modellje egy hőmérséklet vezérelt feszültséggenerátor 
(3. ábra). 

             
 
3. ábra: A Si-Al kontaktusoknál fellépő Seebeck-hatás modellje: hőmérséklet vezérelt feszültséggenerátor. 

 
Ha az ilyen kontaktusok hatását figyelembe szeretnénk venni, a szokásos layout extrakciós szabályokat egy 
speciális szabállyal kell kiegészíteni, ugyanis a szokásos layoutvisszafejtés során a fém réteget és a vele 
kontaktált szilícium zónát ekvipotencálisnak tekintjük és azonos csomóponthoz fognak tartozni a layoutból 
visszafejtett hálózatlistában, míg ha az ilyen kontaktusoknál jelentkező Seebeck-hatás leírása a feledat, a 
vonatkozó hálózati csomópontokat "fel kell hasítani" és be kell illeszteni a kontaktus helyére a 3. ábrán látható 
modell V1 és V2 jelű kapcsait. 
 
Az áramkör termikus környezetének hálózati modelljét előállító módszer implicit feltételezése az, hogy a 
vizsgált áramköri hordozó és annak termikus környezete reciprok lineáris rendszernek tekinthető. A linearitás 
termikus rendszerek modellezése esetében azt jelenti, hogy a fizikai rendszer anyagparaméterei hőmérséklet 
függetlennek tekinthetők. Ez a gyakorlati esetek többségében egy többé-kevésbé jól teljesülő feltételezés; a 
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gyakorlati anyagparaméterek (hővezetőképesség) hőmérsékletfüggése által okozott hiba többnyire 
elhanyagolható [7], [8].  
 
A reciprocitás elvileg teljesül; a gyakorlati szimulációk során a reciprocitási elv sérülése minden esetben 
szimulációs műtermék (artifact). Pontszerűnek tekintett alkatrészek esetében, amikor pontszerű hőforrások és 
egy pontban mért hőmérsékletek vannak, ezek a jelenségek nem lépnek fel. Akkor van probléma, amikor két 
jelentősen különböző méretű alakzat közötti hőcsatolást számoljuk és a számítások során az alakzatok átlagos 
hőmérsékletével számolunk. 
 

 
 

4. ábra: Egy, az áramköri layout alapján történő önkinzisztens elektro-termikus áramkörszimuláció ún. 
direkt módszerrel történő végrehajtására szolgáló programrendszer általános szerkezete. 

 
A fenti elvek mentén megvalósított, a csatolt elektro-termikus rendszer termikus alrendszerének modelljét a 
fizikai elrendezést reprezentáló layout rajzolat alapján automatikusan generáló, önkonzisztens elektro-termikus 
áramkörszimulációs rendszer elemei a következők [T1], [T2]: 
 
a) Egy  ún. szimultán iterációval működő önkonzisztens elektro-termikus áramkör szimulációs mag. Ilyen 

pl. a TRANZ-TRAN program legutóbbi, C nyelvű változata is. A szimultán iteráció előtag arra utal, hogy a 
nemlináris áramkörszimuláció iteratív megoldó algoritmusa a termikus rész hálózati modelljét elektromos 
modellre képezi le, megoldó algoritmus szinten az elektromos és termikus részt nem különbözteti meg. Ezért 
nincs szükség a nemlináris elektromos áramkörszimulátor és egy termikus szimulátor program közötti újabb, 
“külső” iterációra.  

b) Egy dedikált layout visszafejtő program, amely amellett, hogy az integrált áramkör elektromos hálózati 
modelljét visszafejti az IC lapka topológiáját meghatározó ún. layout rajzból, ezen rajz alapján előállítja az 
áramkör hőtermelő és/vagy hőmérsékletérzékeny elemeinek a layout rajzolatát is. Ez a topológiai információ 
szolgál a termikus viszonyokat jellemző hálózati modell előállítását célzó termikus szimulációk bemenetéül.  

c) Egy dedikált termikus szimulációs program, amely a fenti módon előállított layout és az áramköri hordozó 
és annak tágabb termikus környezete termikus modelljét bementként felhasználva n db független, egyszerre 
csak egy 1W névleges disszipációval rendelkező alakzatot feltételező állándósult állapotbeli termikus 
szimulációk sorozatával előállítja az áramkör fizikai elrendezésének megfelelő termikus áramköri modellt. 

d) Egy adatok utófeldolgozását végző program, amely a kiszámolt elektro-termikus munkapontra vonatkozó 
eredmények interaktív megjelenítését biztosítja. A szimulációs eredményeket alapvetően az elektro-termikus 
áramkörszimulációs mag szolgáltatja. Az adott munkaponthoz tartozó, az áramköri hordozón felületén, 
illetve a fizikai szerkezet mélységi struktúrájában kialakuló hőmérsékleteloszlás számítását a c) pontban leírt 
termikus szimulátor program végezheti el, egy n+1-edik termikus szimulációval, ahol az alakzatok 
disszipáció értékeit az elektro-termikus szimulációs mag eredményei adják. 
 

Egy ilyen önkonzisztens elektro-termikus áramkörszimulációs rendszer elemeit és folyamatát szemlélteti a 4. 
ábra. 
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Koncepcióm alapján fejlesztői csoportunkkal az itt vázolt önkonzisztens elektro-termikus szimulációt lehetővé 
tevő rendszert valósítottunk  meg egy, a Cadence Opus IC tervező rendszerben használt ún. design kit-be 
integrálva [T1], [T2]. Ebben az implementációban az interaktív kezelői felületet, a grafikus layout szerkesztést, a 
layout visszafejtését és a szimulációs eredmények interaktív grafikus megjelenítését az IC tervező rendszer 
alkalmasan konfigurált programmoduljai végezték. A layout visszafejtését végző programot vezérlő szabályokat 
speciális, a termikus szempontból releváns alaktrészek hálózatlistába illesztésére vonatkzó szabályokkal 
egészítettük ki. Az elektro-termikus áramkörszimulációs mag (a TRANZ-TRAN program alkalmasan 
továbbfejlesztett változata) és a dedikált termikus szimulációs program (kezdetben a BME-EET-n készült 
TERMANAL program [T1], [T2], később a MicReD Kft. THERMAN programja [S3]) a tervező rendszer 
szkript nyelvén írt kiegészítő segédprogramok felhasználásval lett a tervező rendszerbe beépítve. 
 
A szimulációs algoritmus helyességét számos benchmark integrált áramkör megtervezésével, szimulációjával és 
a megvalósított áramkörök mérésével igazoltuk [T1], [T2]. Az egyik ilyen mintapélda egy CMOS OTA 
(operational transconductance amplifier) áramkör, amelynek kapcsolási rajza a 5. ábrán látható. Az adott 
kapcsolási rajzához többféle layout variáns készült, amelyek más és más termikus visszacsatolást jelentettek az 
erősítő differenciális bemenete és a végfokozat nagyteljesítményű tranzisztorai között. 
 
A különböző layout variánsokat elektro-termikus szimulációval vizsgáltuk, majd az egyes layout változatokat 
tartalmazó legyártott integrált áramkörökön méréseket is végeztünk. A 6. ábrán az egyik layout változat egy 
olyan egyenáramú munkapontnak megfelelő szimulált és folyadékkristályos hőtérképező rendszerrel mért 
felületi hőmérsékleteloszlása látható, ahol a Txx jelű tranzisztor disszipált. A mért és szimulált izoterma kép 
nagyon jó egyezést mutatott.  
 

 
5. ábra: Egy CMOS OTA Cadence Opus IC tervezőrendszerben készített kapcsolási rajza (az Atmel-ES2 

cég ECPD10 1 µm csíkszélességű két fémréteges CMOS technológiájára tervezve). 
 

 
a) b) 

 
6. ábra: Az 5. ábrán bemutatott kapcsolási rajzot realizáló egyik layout variáns felületi 

hőmérsékleteloszlása: a)  Önkonzisztens elektro-termikus szimulációval számított izotermák a Cadence 
Opus IC tervezőrendszerben, b) a legyártott integrált áramkörön folyadékkristályos hőtérképező 

rendszerrel mért izotermák. 
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7. ábra: Az 5. ábrán bemutatott áramkör egyik layout variánsának három különböző áramköri modellel 

számított DC transzfer karakterisztikái. 
 
Az elektro-termikus szimuláció jelentőségét szemlélteti a 7. ábra, amely a fenti áramkör DC transzfer 
karakterisztikáit mutatja különféle szimulációs eljárásokkal számítva. Az (i) jelű görbét hagyományos, a 
termikius hatásokat figyelmen kívül hagyó, tisztán elektromos áramkörszimulációval kaptuk.  A (ii) jelű görbét 
egy adott layout változat elektro-termikus szimulációjával kaptuk úgy, hogy a differenciális bemenetre 
csatalakozó Si-Al kontaktusoknál fellépő Seebeck-hatást nem modelleztük, míg a (iii) jelű görbe olyan elektro-
termikus szimulációval készült, amely során a kontaktusokat a 3. ábra szerinti módon jellemeztük. (Csak azon 
kontaktusokat modelleztük így, amelyek nagy erősítésű pontra csatlakoztak.) 
 
A [T1], [T2], [T3], valamint az [S2] és [S5] cikkek további benchmark áramkörökre vonatkozó DC, AC és 
tranziens szimulációs és mérési eredmények összevetésével igazolják szimulációs módszerünk helyességét.  
 
A szimulációs módszer kiterjeszthető dinamikus (AC, tranziens) esetre is [T2]. Ekkor a rendszer termikus 
modelljét egy termikus impedancia mátrix alkotja, amelynek elemeit az állandósult állapot esetére bemutatott 
eljáráshoz hasonló, a szuperpozíció elvét feltételező, szimulációval végrehajtott termikus karakterizációs lépés 
során állapítjuk meg. A termikus szimuláció végezhető akár a frekvencia tartományban (pl. termikus Bode 
diagramok felvétele), akár az idő tartományban (disszipáció egység ugrás gerjesztésre adott hőmérsékleti 
tranziens válaszfüggvények számítása). A szimulációval megállapított dinamikus termikus karakterisztikákból 
előállítható a kérdéses termikus impedancia (saját impedancia, transzfer impedancia) hálózati modellje.  
 
A termikus impedanciák közelítő koncentrált paraméteres (néhány tucat RC tagot tartalmazó) hálózati modelljét 
a dekonvolúción alapuló hálózatidentifikációs módszerrel (network identification by deconvolution vagy röviden 
NID módszer) határozhatjuk meg. A [T2] cikkben leírt, dinamikus szimulációk lehetőségével is ellátott elektro-
termikus szimulációs programcsomag megvalósításakor az ilyen hálózati modellek előállítására egy dedikált, 
termikus hálózati modelleket készítő programot, a THERMODEL nevű programot használtuk [S4]. 
 
Az így előállított termikus saját és transzfer impedanciákat jellemző Cauer-féle RC létrahálózatok belső 
csomópontjai nagy mértékben megnövelnék az áramkörszimuláció műveletigényét. Ha minden egyes termikus 
impedanciát egy K elemes létrahálózattal modellezünk, és a teljes m csomópontos elektromos hálózatban n db 
eszközt akarunk elektro-termikus szempontból figyelembe venni,  akkor n×K db többlet csomópont adódna a 
teljes elektro-termikus hálózatra, összesen m+n×K db csomópontot eredményezve. Ennek egy ti időpontra 
vonatkozó megoldásának műveletigénye O[(m+n×K)3] lenne, szemben az állandósult állapotbeli szimulációra 
bevezetett modellel, amellyel egy DC munkapont kiszámításának műveletigénye O[(m+n)3]. 
 
Látni kell azonban, hogy a megoldás során a tisztán termikus hálózatrészek az aktív elemeket is tartalmazó 
elektromos hálózattól függetlenül kezelhetők, reguláris szerkezetük kihasználható. Figyelembe véve az áramkör-
szimulációs program (TRANZ-TRAN) idő tartománybeli numerikus megoldó algoritmusának (visszalépő Euler-
módszer) tulajdonságait, egy adott ∆t szimulációs időlépésköz esetére e termikus impedanciákra egy tisztán 
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rezisztív helyettesítőkép készíthető, ami a teljes elektromos hálózat modelljétől függetlenül megoldható [S5]. 
Ezzel a műveletigény nagy mértékben csökkenthető. Ha összesen nt db ∆t időlépésköz méret fordulhat elő a 
szimuláció során (a TRANZ-TRAN program esetében: nt = 16), akkor a fenti adatokkal jellemzett teljes elektro-
termikus hálózat modell esetében a termikus részhálózat külön kezelése révén a szimuláció műveletigénye az 
alábbiak szerint alakul: 
 

• A szimuláció előkészítő fázisában: O(nt×K×n
2)+ O(nt×n

3) 

• Minden egyes időlépés méretre: O[(K+1)×n2] 
 
Ezzel minden egyes ti időpontra megőrizhető a DC szimuláció O[(m+n)3] nagyságrendű műveletigénye. 
 
A termikus alrendszer modelljének előállítása során az időtartománybeli, illetve a frekvencia tartománybeli 
karakterisztikus függvények számítását használó  megoldások egyfajta kombinációját jelenti az általunk legutóbb 
megvalósított megoldás [T3], amikoris a frekvencia tartományban végzett termikus szimuláció során a termikus 
impedancia mátrix elemeit alkotó termikus saját impedanciákat, illetve termikus transzfer impedanciákat 
jellemző ún. termikus időállandó spektrumokat (8. ábra) közvetlenül számolja a termikus szimulációs program 
[S3]. Ezen termikus időállandó spektrumok alapján közvetlenül előállított Foster típusú RC modellekkel, mint 
black box modellekkel vesszük figyelembe a termikus viszonyokat az áramkör elektro-termikus szimulációja 
során [T3],  [S6].  
 

 
 
8. ábra: A termikus impedanciák jellemzése frekvencia tartománybeli termikus szimuláció során közvetlenől 

számolt időállandó spektrumokkal. 
 
A Foster típusú black box termikus modellek használatának egyik előnye az, hogy a termikus hálózati modell 
előállítása során kihagyható a Foster-Cauer átalakítás. A futási idő csökkentésén túl ennek az is az előnye, hogy 
elhagyható az a speciális aritmetika, ami a Foster-Cauer transzformáció nagy fokszám esetére való számítógépi 
megvalósításához szükséges. A Foster típusú black box modellek esetében is alkalmazható a dinamikus termikus 
hálózatnak a tranziens szimuláció lehetséges ∆ti időlépésközeire vonatkozó tisztán rezisztív hálózattal való 
helyettesítése és e hálózatot jellemző egyenleteknek az elektro-termikus tranziens szimulációtól független, 
előzetes megoldása [T3], [S5], [S6]. Az [S6] cikk az elektro-termikus szimuláció során a fizikai struktúra 
részletes termikus modellje egyes részleteinek és a termikus szimuláció térbeli felbontásának egyes 
részletkérdéseit vizsgálja (pl. az IC lapka kikötő vezetékeinek hőelvonó hatása, finom és durva felbontású 
szimulációk hatása). 
 
Az itt bemutatott szimulációs séma alapvető célja analóg integrált áramköri blokkok ún. post-layout 
verifikációja, azaz annak vizsgálata, hogy a tervezett analóg ármköri funkicót milyen módon befolyásolják a 
fizikai realizáció következtében fellépő különböző másodlagos és parazita hatások – jelen esetben tipikusan a 
termikus csatolások, visszacsatolások. Természetesen az ideális az lenne, ha ezen hatásokat már a végleges 
részletes layout rajzolat elkészítése előtt vizsgálni lehetne. Ehhez az elektro-termikus szimulációs rendszer ún. 
pre-layout szimulációra alkalmas változatára van szükség. Egy ilyen változatban a programrendszerhez tartozik 
egy durva, előzetes layout szerkesztésére szolgáló kezelői felület [T5], [S7]. Ez lehetővé teszi az elektro-
termikus szimulációs rendszernek az IC tervező rendszerektől és az ún. design kit-ektől független (ún. platform 
független) használatát is. 
 
A layout alapján történő önkonzisztens elektro-termikus szimuláció legutóbbi kiterjesztése az, amikor az 
áramköri hordozó egy nyomtatott huzalozású lemez, amelyre tokozott félvezető eszközök (pl. teljesítmény LED-
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ek) vannak szerelve [T5]. Ebben az esetben a szubsztrát termikus n-kapu hálózati modellje és a tokozott diszkrét 
félvezetők elektro-termikus eszközmodelljeinek termikus kapcsa közé be kell iktatnunk a tok dinamikus 
termikus hálózati modelljét1. Ezt szemlélteti teljesítmény LED-ek esetére a 9. ábra.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. ábra: A layout bázisú elektro-termikus szimuláció kiegészítése nyomtatott huzalozású lemezen tokozott 

diszkrét alkatrészekből kialakított (analóg) áramkörök vizsgálatához: az aktív eszközök termikus kapcsai és a 
szubsztrát termikus csatlakozó felületei közé be kell iktatni a félvezető eszközök tokozásának dinamikus termikus 

hálózati modelljét. 
 
Teljesítmény félvezetők (pl. teljesítmény LED-ek) esetében a tok koncentrált paraméteres dinamikus hálózati 
modellje termikus tranziens mérések eredményeiből közvetlenül megkapható a NID módszer segítségével. A 9. 
ábra egyben a layout-bázisú elektro-termikus szimuláció egy gyakorlati alkalmazási példáját is szemlélteti: fém 
magvas nyomtatott huzalozású lemezen, ún. MCPCB-n (metal core printed circuit board) kialakított LED modul 
esetében az egyes LED-ek közötti termikus csatolások hatásának vizsgálatát. Ehhez természetesen a LED-ek 
valós termikus viszonyait tükröző tok modellre (3. tézis) és a LED-ek működését jól leíró multi-domain 
(elektromos, termikus és optikai) modellre (4. tézis) van szükség. 
 
  

                                                 
1 Ezt a hálózati modellt szigorúan csak egydimenziós hőterjedési úttal jellemezhető tokok esetében 
használhatjuk. Az ilyen hőterjedési utat jellemző Cauer-féle RC létrahálózat, mint a tok modellje termikus 
tranziens mérési eredményekből közvetlenül származtatható úgy, hogy az ilyen félvezető tokot egy hideg 
lemezen mérjük ("termikus rövidzár" lezárás a "termikus föld" felé), majd a teljes junction-to-ambient termikus 
impedanciát jellemző létrahálózatból elhagyjuk a tok "case" felületének megfelelő csomóponton túli részeit. A 
"case" csomópont a JESD51-14 jelű termikus mérési szabványban [9] részletesen leírt, illetve a [T7] és [T9] 
könyvfejezetekben is bemutatott ún. transient dual interface módszerrel identifikálható. 

Tokozott 
teljesítmény 
félvezető eszköz 
(pl. LED) 

Félvezető eszköz elektro-termikus 
árankörszimulációs modellje 

A hordozó lemez termikus n-kapu 
modelljének csatlakozó csomópontjai 
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t 
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2.2 Digitális integrált áramkörök kapu szintű elektro-termikus szimulációja: a logi-

termikus szimuláció 
 
2. tézis 
Definiáltam az alkatrész szintű önkonzisztens elektro-termikus szimuláció digitális áramkörökre vonatkozó ún. 
logi-termikus kiterjesztését oly módon, hogy az elektromos viselkedés leírását kapu szinten, az áramkör logikai 
modellje segítségével adjuk meg és ezt kötjük össze a fizikai struktúra termikus tulajdonságainak szimulációjával 
[T2].  

 
A logi-termikus szimuláció során az önkonzisztens eredményekhez úgy jutunk, hogy minden egyes kapu logikai 
modelljében az időzítési paraméterek hőmrésékletfüggését is leírjuk, valamint modellezzük minden egyes 
állapotváltáshoz (kapcsolsái eseményhez) tartozó hődisszipációt és a disszipáció esetleges hőmérsékletfüggését 
is [T2], [T3], [T4] és a logikai szimuláció során ezen modellek paramétereit frissítjük azon hőmérsékleteloszlás 
alapján, amelyet az áramkör fizikai modelljét és a kapcsolási esekményekből számított disszipációeloszlást 
inputként felhasználó termikus szimulátorral kapunk meg. 
 
Önkonzisztens logi-termikus szimuláció során egy adott időintervallumra vonatkozó, individuális kapu 
hőmérsékleteket feltételező logikai szimulációt végzünk, ahol hőmérsékletfüggő kapukésleltetésekkel és a kapuk 
elemi eseményeihez tartozó hőmérsékletfüggő disszipáció modell felhasználásával a teljes IC lapka felületére 
vonatkozó disszipáció sűrűséget számolunk. Az így kapott disszipáció sűrűséggel és az IC fizikai modelljével 
termikus szimulációt végezve kiszámoljuk az adott eseménysűrűséghez tartozó felületi hőmérsékleteloszlást, 
amelynek alapján a következő szimulációs időintervallumra frissítjük az egyedi kapu hőmérsékleteket. Ezt a 
folyamatot szemlélteti a 10. ábra.  

 

 
 

10. ábra: Egy önkonzisztens logi-termikus szimulációs rendszer szerkezeti felépítése. 
 
Fontos, hogy a vizsgált digitális áramkör leírása kapuszintű leírással adott legyen és álljon rendelkezésre az 
áramkör layout rajzolata is, amelyen az egyes logikai kapuknak megfelelő alakzatok beazonosíthatóak. A logikai 
és a termikus szimulációk eredményeinek együttes kezelése szempontjából ugyancsak fontos, hogy a logikai 
kapuknak (tárolóknak) megfelelő layout alakzatok és a logikai hálózatlistában szereplő entitások közötti 
összerendelés (back annotated netlist) rendelkezésre álljon [T4].  
 
A folyamat lényege, hogy egy hőmérsékletfüggő logikai modellekkel rendelkező és ezekben az individuális 
kapuhőmérsékleteket felhasználó logikai szimulátor és egy, az egyes kapu példányok disszipációját ismerő 
termikus szimulátor egymás közt iterálva egymás bemeneteit kölcsönösen frissítik. A folyamatot az áramkör 
bekapcsolásától indítva és kellő ideig futtatva megkapjuk az áramkör egy jellegzetes üzemmódjának megfelelő 
stacionárius állapothoz tartozó disszipáció- és hőmrésékleteloszlást és az ezekhez tartozó aktuális időzítési 
paramétereket. A [T2] cikkben ismertetett legelső logi-termikus szimulációs rendszer működését mutatja be a 11. 
ábra. Ez a megvalósítás standard cellás tervezésű digitális áramkörök vizsgálatára készült, egy, a Cadence Opus 
IC tervezőrendszerben használt  design kit-be (ES2 ECPD10) integrálva. 
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11. ábra: A [T2]cikkben ismertetett legelső logi-termikus szimulációs rendszer folyamatábrája. 
 

 
 

12. ábra: Az ECPD10-es design kit standard cellakönyvtárában lévő két bemenetű NAND kapu késleltetéseinek 
SPICE szimulációkkal megállapított hőmérsékletfüggése. 

 
A design kit részekét képező cellakönyvtár egyes elemei részletes, tranzisztor szintű layout és kapcsolási rajz 
(SPICE hálózat lista) formájában is rendelkezésünkre álltak. Ez lehetővé tette azt, hogy az egyes logikai kapuk 
kapcsolási eseményekhez tartozó disszipációját és időzítéseit áramkörszimulációval meghatározzuk. Az 
áramkörszimuláció során a környezetei hőmréséklet változtatásával e paraméterek hőmérsékletfüggése 
meghatározható és ezek alapján elkészíthető egy kapu logi-termikus szimulációs modellje. A 12. ábra egy adott 
CMOS technológához (Atmel-ES2 ECPD10) tervezett cellakönyvtárból kiválasztott standard cella (két 
bemenetű NAND kapu)  kimenetének felfutási és lefutási időinek SPICE szimulációkkal meghatározott 
hőmérsékletfüggését mutatja. (A standard cella tranzisztor szintű szimulációja során a kimeneten egy átlagos 
kapubemenet kapacitásának megfelelő terhelést tételeztünk fel.) 
 
Egy 1.0  µm csíkszélességű, 25MHz maximális működési frekvenciát garantáló CMOS technológia (Atmel-ES2 
ECPD10 technológia) esetére szimulációs kísérletekkel is és benchmark áramkörökön végzett folyadékkristályos 
mérésekkel is igazoltam, hogy egy logikai áramkör kvázi stacionárius állapotának megfelelő felületi 
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hőmrésékleteloszlása jellemző az áramkör működésmódjára; a kialakuló hőméréskleteloszlást az integrált 
áramköri lapka felületétől a környezetig terjedő hővezetési út, valamint a digitális áramkör adott üzemmódjának 
megfelelő eseménysűrűséggel arányos disszipációsűrűség határozzák meg. Ennek révén a különböző működési 
módok során kialakuló forró pontok (az ún. hot spot-ok) helye és várható maximális hőmérséklete 
meghatározható. A vizsgált logi-termikus benchmark áramkör layout fotója a 13. ábrán látható. Az áramkörön 
egy 8 bites számlálót, egy inverter láncot és egy 101 fokozatú ring oszcillátort alakítottunk ki. A számláló 
kimeneteire, hogy növeljük az áramkörben az eseménysűrűséget és ezáltal a disszipációt további egyszerű 
logikai kapuk sorozatát (egy 20 fokozatú inverter láncot és további 20 db két bemenetű NAND kaput) 
csatlakoztattuk.  

 

 
 

13. ábra: Logi-termikus benchmark áramkör layout fotója. 
 

 

a)    
  

b)    
szimuláció mérés 

14. ábra: A 13. ábrán látható logi-termikus benchmark áramkörön lévő 8 bites számláló két különböző 
működésmódjára jellemző logi-termikus szimulációval számított és folyadékristályos hőtérképező rendszerrel 
mért hőmérsékleteloszlása 25 MHz-es órajel frekvencia mellett: a) folyamatos számlálás esetén az LSB-nek 
megfelelő áramkör rész melegszik jobban, b) folyamatos set / pre-set üzemmódban a nagyjából egyenletes 

disszipációeloszlásnak megfelelő kvázi harang alakú hőmérsékleteloszlás alakul ki. 
 
A 14. ábra azt szemlélteti, hogy a digitális áramkörök különböző tipikus működésmódjaihoz az adott 
működésmódra jellemző hőmérséklet eloszlás tartozik. A példa szerinti 8 bites számláló normál (folyamatos 
számlálás) üzemmódjában a legnagyobb eseménysűrűség a legkisebb helyiértékű bitnek megfelelő áramkör 
részletnél található, így az ennek megfelelő szilícium terület melegszik jobban. Folyamatos set / pre-set módban 
az eseménysűrűség (és így a disszipációsűrűség) nagyjából egyenletes, így az ennek megfelelő felületi 
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hőmérsékleteloszlás kb. harang alakú. Az adott áramkörnél, az adott technológia és működési sebesség mellett az 
így kialakult "hot spot"-nak megfelelő hőmérsékleti csúcs csekély. A folyadékkristályos hőtérképező berendezés 
tanúsága szerint a 14. ábra szerinti b) esetben ez mindössze ~0.6 oC értékűnek adódott. Ennek értékeléséhez 
hozzá tartozik, hogy a folyadékkristályos hőtérképezés során a mérendő integrált áramkört egy Peltier-vezérlésű 
hideg lemezre kell szerelni. Ez az összeállítás a lehető a legjobb hűtést biztosítja az integrált áramkör számára; 
valós működési körülmények közt még ennél az igen alacsony frekvenciával működtetett CMOS áramkörnél is 
nagyobb csúcshőmérséklet adódik. Az áramkörnek a 14. ábrán bemutatott stacionárius állapotaihoz tartozó 
szimulált és mért hőmérsékleteloszlások részletei nem azonos jellegűek. Ennek magyarázata lehet a mérés 
bizonytalansága a kialakult csekély hőmérsékleti gradiens mellett, valamint az áramkörben használt standard 
cellák szimulációs modelljeinek előállításával kapcsolatos bizonytalanság. Ez utóbbi alatt azt értem, hogy nem 
ellenőriztem, hogy a kapuk logi-termikus modellparaméterei  megállapításának alapjául szolgáló SPICE 
szimulációk során használt tranzisztor modellek pontosan írják-e le a tranzisztor karakterisztikák 
hőmérsékletfüggését. További bizonytalanságot okoz a szimulációs eredmények és a mérési eredmények 
összevetése kapcsán az, hogy a logi-termikus szimuláció során az IC lapka termikus környezetét csak egy 
nagyon egyszerű modellel jellemeztem: az IC lapka alsó felületén végtelen hőelnyelő képességet biztosító, 
izotermikus határfeltételt, az összes többi felületén adiabatikus határfeltételt tételeztem fel. Az IC tok termikus 
hatásának az ilyen szimulációk során való pontosabb figyelembevételével csak a közelmúltban kezdtem el 
foglalkozni [S10].   
 
A [T3] publikációban 2003-ban közölt mintapéldák fejlettebb, nagyobb órajel frekvenciájú és szubmikronos 
CMOS technológiára vonatkoztak; a logi-termikus szimulációval prediktált maximális hőmérsékleti csúcs 14 oC 
értékűnek adódott, a jelenlegi digitális VLSI áramkörökben ~100 oC nagyságrendű hot spot-ok is előfordulhat-
nak. 
 
Az általam javasolt és megvalósított logi-termikus szimulációs alapséma digitális áramkörök kvázi-stacionárius 
állapotainak jellemzésére használható. A [T2] cikkben ismertetett legelső logi-termikus szimulációs rendszer 
megvalósítása során a logikai szimulátor a tervezőrendszerben rendelkezésre álló VerilogXL program, a 
termikus szimulátor a TERMANAL program volt. A logi-termikus szimuláció későbbi implementációiban [T3], 
[T4] a THERMAN program segítségével történt a termikus szimuláció. A [T3] cikkben ismertetett megoldás 
továbbra is csak egy standard cellás digitális áramkör stacionárius állapotára vonatkozó önkonzisztens 
eredmények kiszámítására volt alkalmas.  
 
A legújabb, a THERMINATOR FW7-es európai kutatási projekt számára Tímár András és társai által 
kifejlesztett CellTherm nevű logi-termikus szimulációs programcsomagban (15. ábra) [S8], [S10] a termikus 
modellezés a THERMAN program termikus időállandó spektrum számítási képességére támaszkodva történik, 
melynek révén a logi-termikus szimulációval a digitális áramkörök tényleges termikus tranziens folyamatait is 
szimulálni tudjuk. A logi-termikus szimuláció Nagy Gergely nevéhez fűződő, saját fejlesztésű dedikált logikai és 
termikus szimulációs maggal történt megvalósításában [S9], [S10], [S12], [S13] a termikus szimuláció egy 
közvetlenül az idő tartományban működő gyors termikus szimulációs algoritmussal (SUNRED) történik [S13]. 
 

 
 

15. ábra: A CellTherm nevű [S8], a Mentor Graphics IC tervezőrendszere komponenseinek felhasználásával 
implementált logi-termikus szimulációs rendszerrel számított hőtérkép. 



16 
 

 
A fenti implementációknál tehát kétféle megközelítést követtünk. Egyrészt, a korábbi, klasszikus 
megközelítésünk [T2] korrekt, dinamikus termikus modellel ellátott új implementációja készült el [S8], [T4], 
amely a [T3] publikációban az analóg elektro-termikus szimuláció számára kifejlesztett termikus modellgeneráló 
eljáráson túl minden egyéb rendszer komponens tekintetében szabványos EDA szoftver eszközökre és az ilyen 
szoftver eszközök közötti szabványos interfészekre támaszkodik.  
 
A logi-termikus szimulációs elvet megvalósító másik szimulációs rendszerünkben a logi-termikus szimuláció 
számára dedikáltan kifejlesztett logikai és termikus szimulációs magokat használunk [S9]. E fejlesztés azon a 
megfontoláson alapul, hogy a teljes logikai áramkör kapu szintű leírása sok esetben felesleges szimulációs 
erőforrásokat köt le. Egy áramkör vizsgálatakor ugyanis sokszor elegendő csak a kritikusabb áramköri részek 
kapu szintű leírása; más részletek müködésének a leírása magasabb absztrakciós szinten is elégésges lehet. 
Ebben az implementációban tehát az áramkör logikai működését  (bizonyos feltételeket betartva) keverten, több 
különböző absztrakciós szimten is leírhatjuk. A logikai blokkok funkcionális leírásának particionálása 
természetesen nem szakadhat el teljesen az ezen blokkok fizikai realizációjától és az azok korrekt termikus 
szimulációjához szükséges térbeli felbontással szemben támasztott követelményektől [S6]. 
 
Ezen legfrissebb implementációkkal számos olyan problémára kínálunk megoldásokat, amelyeket a logi-
termikus szimuláció első implementációi során [T2], [T3] nem vettünk figyelembe. Az alábbiakban ezen 
területeket sorolom fel. 

 
a) A logikai működés időléptéke és a termikus időállandók nagyságrendje közötti különbség: A logi-

termikus szimuláció egy fontos gyakorlati problémája az, hogy a logikai áramkör működésének 
karakterisztikus idői és egy tokozott integrált áramkör termikus időállandói közt több nagységrendnyi eltérés 
mutatkozik (ns ↔ s). Erre a BME Elektronikus Eszközök Tanszékén a THERMINATOR EU FW7-es 
integrált projekt keretén belül végzett legutóbbi kutató-fejlesztő munkánk [S8], [S9] eredményei kínálnak 
megoldást. E megoldások különböző részleteit pl. a [S9], [S10] és [S11] publikációk ismertetik. 
 

b) Az időzítési viszonyok korrekt modellezése (mind a logikai szimulátor, mind a termikus szimulátor) 
oldalán lehetővé teszik azt, hogy a logi-termikus szimuláció segítségével megvizsgáljuk azt, hogy egy nagy 
digitális áramkör időzítéseinek integrítását (timing integrity) mennyire befolyásolják az integrált áramköri 
lapka működése közben kialakuló hőmérsékleti gradiensek, forró pontok. A [S10] és [S11] publikációk 
egyszerű mintapéldákkal illusztrálják ezt a kérdést. Az időzítési viszonyok korrekt leírása szempontjából 
fontos a vezeték késleltetések pontos figyelembe vétele. A [S9] szerinti több absztrakciós szintű 
működésleírást támogató implementáció azt is lehetővé teszi, hogy a logi-termikus szimulációs sémába a 
vezeték késleltetések modellezését is beillesszük [S12]. Az időzítés integritás vizsgálatához tartozik az a 
probléma is, hogy a digitális IC-k hagyományos gyártásközi tesztelése során nem derül ki az, hogy fellép-e 
időzítési probléma az áramkör valós működési hőmérsékletén. E problémára mutat be példát a  [S13] 
publikáció. 
 

c) Termikus viszonyok modellezése: E területen számos, a legelső implementációk során figyelmen kívül 
hagyott kérdés merült fel. Az alkalmazandó termikus szimuláció térbeli felbontási kérdéseit az [S6] cikkben 
vizsgáltuk. Az integrált áramkör tágabb termikus környezetének (pl. IC tok) hatékony, termikus tranziens 
mérsi eredményekből számított termikus RC hálózattal történő modellezésére tesz javaslatot az [S10] 
publikáció. Az [S13] cikk  egy, a korábbi elektro-termikus és logi-termikus szimulációs rendszerekben 
használttól (THERMANAL, THERMAN) eltérő, de ahhoz hasonlóan szintén nagyon gyors termikus 
szimulátor program (SUNRED) logi-termikus szimulációra adaptált változatát is ismerteti, amellyel a 
logikai szimulációval konkurrens módon futó idő tartománybeli termikus szimulációval vesszük figyelembe 
a vizsgált IC fizikai megvalósításának dinamikus termikus tulajdonságait. 
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2.3 Teljesítmény LED-ek kombinált termikus és radiometriai/fotometriai mérése 
 
3. tézis 
Felismertem, hogy a nagy teljesítményű és nagy energiakonverziós hatásfokkal rendelkező világító diódák valós 
hőellenállása, illetve valós termikus impedanciája az iparban szokásos ún. elektromos mérési módszerrel [14] 
csak úgy állapítható meg helyesen, ha ezzel a méréssel egyidejűleg megmérjük a világító dióda teljes kisugárzott 
fényteljesítményét [T6] is és azt a hőellenállás ill. termikus impedancia számítása során figyelembe vesszük. 
Ennek alapján javaslatot fogalmaztam meg egy kombinált termikus és radiometriai (fotometriai) LED 
mérőállomás kialakítására, ahol a fotometriában szokásos ún. helyettesítéses mérés [15] újszerű 
megvalósításával a LED-ek optikai tulajdonságai számos munkapontban automatizáltan mérhetőek. E javaslat 
alapján szakmai vezetésemmel kifejlesztésre került egy konkrét műszer (TeraLED berendezés). Ez a műszer  és a 
hozzá csatlakoztatott termikus tranziens mérő berendezés lehetővé teszik a teljesítmény LED-ek teljeskörű, 
automatizált karakterizálását, az ilyen karakterizáció eredményei alapján a LED-ek és LED modulok korrekt 
modellezését [T5]. A mérési eljárás széleskörűen elfogadottá vált [T7] és nemezetközi LED termikus mérési 
szabványok alapját képezi [10], [11],[12],[13],[T9]. 
 
Egy 1W-os vörös teljesítmény LED termikus tranziens mérései során tapasztaltuk azt a meglepő jelenséget, hogy 
a mérés során megállapított termikus impedancia függvényből számított struktúra függvények alakja függött a 
vizsgált LED elektromos munkapontjától (16. ábra) [S14], [S15], [T6]. Mivel a struktúra függvény kizárólag a 
pn átmenettől a környezetig (jelen esetben: végtelen hőkapacitású hideg lemezig) terjedő hővezetési út fizikai 
tulajdonságaira jellemző, az általunk tapasztalt elektromos munkapont függésre magyarázatot kellett találnunk, 
hiszen elvileg a struktúra függvények alakja nem függhet az elektromos munkaponttól. 
 

a)  b)  
 

16. ábra: Egy 1 W-os vörös teljesítmény LED különböző nagyságú kényszerített nyitóáramú munkapontjáhóz 
tartozó termikus tranziens mérési eredmények [T6], [S14], [S15]:  a) kikapcsolás esetén fellépő hűlési görbék, b) 

és az azokból számított differenciális struktúra függvények. 
 
A legkézenfekvőbb magyarázat az volt, hogy a mérésadat kiértékelő szoftver a termikus impedanciát a mért pn 
átmenet hőmérsékletváltozás és a félvezető eszközbe betáplált elektromos teljesítmény változása alapján 
számolta. Például egy szilícium dióda esetére ez: 
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A vonatkozó méréstechnikai szabvány (JEDEC JESD51-1-es szabvány [14]) a fenti számoláshoz természetesen 
a PH-val jelölt tényleges fűtőteljesítménnyel való osztást írja elő. Szilícium félvezetők esetében a fenti képletben 
valóban a fűtő teljesítményt jelenti az IF ⋅VF szorzat, de világítástechnikai felhasználásra szánt teljesítmény LED-
ek esetében a betáplált villamos teljesítmény jelentős része optikai sugárzás (fény) formájában távozik az 
eszközből, így a tényleges fűtő teljesítmény megállapításához azt le kell vonni a betáplált elektromos 
teljesítményből.  
 
Amennyiben ismert a mérendő eszköz ηe = Popt / Pel energiakonverziós hatásfoka (angolul: radiant efficiency), 
korrekt módon számolható a termikus impedancia: 
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Tekintve, hogy egy LED energiakonverziós hatásfoka függ a LED munkaponti áramától és a pn átmenet 
hőmérsékletétől (17. ábra), magyarázatot kaptunk arra, hogy ha a tényleges fűtőteljesítmény helyett a betáplált 
elektromos teljesítményre normáljuk a pn átmenet hőmérsékletváltozását, akkor az így kapott Zth_el(t) 
függvényből számított struktúra függvények miért változnak a munkapont függvényében:  
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A (4) összefüggés egyik fontos következménye az, hogy ha egy LED gyártó egy LED termikus impedanciáját 
vagy hőellenállását (Rth = Zth(∞)) az (1) képlet alapján számolja a mért hőmérsékleti tranziensből, akkor a közölt 
eredmény nem értelmezhető és reprodukálhatatlan, ha a gyártó nem közli a méréskor alkalmazott nyitó áram és a 
LED lapka hőmérsékletének az értékét is. Egy másik következtetés is levonható a (4) összefüggésből: a pusztán 
csak a betáplált elektromos teljesítménnyel való osztással számított hőellenállás vagy termikus impedancia 
mindig kisebb értékű, mint az eszköz Zth_real szimbólummal jelölt valós termikus impedanciája. Erre numerikus 
példát adunk pl. az [S16] publikációban. 
 

 
 

17. ábra: Egy Cree XTE típusú fehér teljesítmény LED energiakonverziós hatásfokának hőmérséklet és áram 
függése: a hőmérséklet , illetve a nyitóáram növekedtével a hatásfok csökken.(A 23. ábra szerinti mérési 

összeállítással mért eredmények.) 
 
Az ilyen, hiányos adatközlés esetén értelmezhetetlen és a valóságos értéknél jobb értéket közlő termék adatlapok 
piaci anomáliákat és a LED végfelhasználók félrevezetését  eredményezték a 2000-es évek közepétől egészen 
napjainkig. A probléma gyökre a LED termikus mérési szabványok hiánya volt [S16].  
 
Fontos tehát, hogy a teljesítmény LED-ek termikus mérései során ismert legyen a LED-ek energiakonverziós 
hatásfoka. Ezzel kapcsolatban elvi és gyakorlati problémák vannak. A LED gyártók fotometria laboratóriumai 
általában nem mérik és nem is közlik a LED-ek kibocsátott Popt optikai teljesítményét. (A fénytechnikai 
szakemberek ezt teljes radiometriai fluxusnak, angolul total radiant flux-nak nevezik és Φe-vel jelölik.) Ha mérik 
is, az eddigi gyakorlat szerint (ami megfelel a LED-ek optikai mérésére vonatkozó érvényes CIE 127:2007-es 
ajánlásnak [15]) nem előírás a LED-ek kontrollált termikus környezetben való mérése, pusztán csak annak a 
követelménynek kell eleget tenni, hogy az optikai méréseket a LED-ek termikusan stabil állapotában kell 
végezni. A másik, elvi jellegű probléma az, hogy egy LED-et nem lehet kétszer úgy felszerelni egy 
termostabilizált befogóra, hogy a LED és a befogó közötti termikus határfelületi ellenállás azonos legyen. A 
minimális követelmény ezzel kapcsolatban az lehet, hogy ugyanazon termostabilizált befogón legyen a mérendő 
LED akkor, amikor az optikai paramétereit mérik és akkor is, amikor a termikus tulajdonságait vizsgálják. 
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18. ábra: Az általam javasolt kombinált termikus és radiometriai/fotometria LED mérési összeállítás és a mérési 

folyamat vázlata [T7], [T9], [S17], [S18], [12]. 
 

 

 
 

19. ábra: Az általam javasolt mérési elvet megvalósító, kereskedelmi forgalomban kapható műszerekből 
összeállított laboratóriumi LED mérőállomás.  

 
Ezen megfontolás alapján adódott az a gondolat, hogy teljesítmény LED-ek termikus és optikai tulajdonságainak 
konzisztens mérése csak egyetlen kombinált, termikus és radiometriai/fotometriai összeállításban lehetséges, 
ahogy azt a témával foglalkozó korai cikkeinkben [S14], [S15], [T6] és a LED mérések szabványosításával 
kapcsolatos publikációinkban [S16], [T9], illetve a LED-ek mérési adatok alapján történő modellezésével 
kapcsolatos munkáinkban is [T5], [T8], [T9] leírtam. Az általam javasolt elvi mérési összeállítást és a mérés 
folyamatát a 18. ábra mutatja be, a 19. ábrán egy ilyen összeállítás gyakorlati megvalósítása látható. 
 
A 18. ill. 19. ábra szerinti mérési összeállításhoz tartozó mérésvezérlő programmal LED-ek elektromos, optikai 
és termikus tulajdonságai egyszerre, konzisztens módon mérhetők. Így nagy számú mérés végezhető  
automatizáltan, előre programozott hőmérsékleten és nyitó áram mellett. Ilyen automatizált mérés 
eredményeképpen felvett LED karakterisztikákat mutat be a 20. ábra. Ezt az automatizált mérést a CIE 127-2007 
dokumentum [15] szerinti szokásos helyettesítéses mérési eljárás módosítása teszi lehetővé. 
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20. ábra: A 19. ábra szerinti LED mérőállomással automatizáltan mért LED karakterisztikák a rendszer mérsési 
adat kiértékelő programjában. Az óramutató járásával megegyező irányban: fényhasznosítás a környezeti 
hőmérséklet függvényében, fényáram a LED pn átmenete hőmérsékletének függvényében, energiakonverziós 
hatásfok, valamint CIE xy színkoordináták a környezeti hőmérséklet függvényében – mind nyitó árammal 

paraméterezve.  
 

 
21. ábra: A CIE 127:2007 dokumentum [15] szerinti helyettesítéses teljes LED fluxus mérés.  
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A CIE 127:2007 dokumentum [15] szerint egy LED teljes radiometriai fluxusának vagy teljes fényáramának 
mérésére az ún. helyettesítéses (szubsztitúciós) mérést alkalmazzák (21. ábra). Ennek értelmében egy LED-nek 
egy integráló gömbben mért ΦT teljes fluxusát a következőképpen kapjuk: 
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ahol  

• ΦSt egy kalibrált, áram és hőmérséklet stabilizált, előöregített és válógatott LED (ún. standard) LED 
nemzeti mérésügyi intézet (ntional metrology institute – NMI) által hitelesített (vagy ilyen elsődleges 
etalonra visszavezethető (tracable) teljes fluxusa, ún. certifikát értéke; 

• YSt  a detektor fotoáramának az értéke akkor, amikor a standard LED van az integráló gömbben és a 
segéd LED kikapcsolt állapotban van, 

• YASt a detektor fotoáramának az értéke akkor, amikor a standard LED van az integráló gömbben és a 
segéd LED bekapcsolt állapotban van, 

• YT  a detektor fotoáramának az értéke akkor, amikor a mérendő LED van az integráló gömbben és a 
segéd LED kikapcsolt állapotban van és 

• YAT a detektor fotoáramának az értéke akkor, amikor a mérendő LED van az integráló gömbben és a 
segéd LED bekapcsolt állapotban van. 
 

A segéd LED (általában: segéd lámpa) használatára azért van szükség, hogy a mérés eredményét korrigálhassuk 
a gömbbe helyezett, aktuálisan mért LED önabszorpciójával. Például a standard LED önabszorpciójára jellemző 
érték az  YASt / YAW hányados, ahol YAW a detektor fotoárama abban az esetben, amikor az integráló gömb 
vizsgáló nyílását egy, a nyílást pontosan fedő, az ideális gömbfelületet kiegészítő gömbsüveg alakú fehér 
sapkával zárjuk le. Ezzel megkaphatjuk az integráló gömbnek a standard LED-del mért, a standard LED 
önabszorpciójával korrigált S érzékenységét: 
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Ezzel a mérendő LED teljes fluxus így fejezhető ki: 
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Látható, hogy az S önabszorpció korrigált érzékenység behelyettesítése után az YAW érték kiesik, visszakapjuk az 
eredeti (5) összefüggést. Vegyük észre, hogy  YAW és S értéke független a mérendő LED-től. Ezen értékek 
meghatározása térben is és időben is elválasztható az aktuális méréstől. Ez azt jelenti, hogy a kombinált 
termikus és radiometriai/fotometria LED mérőállomás integráló gömb + segéd LED + fotodetektor rendszere 
előzetesen kalibrálható, a konkrét LED mérésekhez csak a megfelelő S és YAW értékeket kell a felhasználó 
rendelkezésére bocsátani.  
 
Egy integráló gömb + fotodetektor rendszerrel egy fényforrás nagyon sok paraméterét meg lehet mérni, ha a 
fotodetektor előtt különböző optikai szűrőket alkalmazunk. A konkrét szűrő transzmissziójának spektrális 
eloszlását a detektor érzékenysége és a gömbfal bevonat reflexiós tényezője együttes spektrális eloszlásához kell 
illeszteni. Egyenletes eredő spektrális eloszlással jellemezhető mérőrendszerrel a teljes fényteljesítmény, a CIE 
V(λ) láthatósági függvényéhez illesztett karakterisztika esetében a (photopos) fényáram, a V’(λ) függvényhez 
illesztett karakterisztikával a sctopos fényáram mérhető, stb. Tekintve, hogy az optikai szűrők transzmissziós 
karakterisztikáival csak közelítőleg lehet az ideálisan megkívánt spektrális eloszlást megvalósítani, a CIE 127-
2007-es dokumentum definiál egy mérőszámot (f1’ érték), amellyel a mérőrendszer spektrális illesztetlenségből 
adódó globális hibája jellemezhető. Ez a spektrális illesztetlenségi hiba (spectral mismach error). Hogy egy 
konkrét LED esetében a mért ΦT teljes fluxus (pl. emittált optikai teljesítmény, fényáram, scotopos fényáram, 
stb.) esetében ezt a hibát mnimalizálni lehessen, színes LED-ek esetére a CIE 127:2007 dokumentum a szigorú 
helyettesítés  (strict substitution) alkalmazását javasolja2. Ennek lényege az, hogy mindig olyan standard LED 
segítségével kell a helyettesítéses módszerrel mérni, amelynek spektrális teljesítményeloszlása a lehető 
legközelebb van a mérendő LED spektrális teljesítményeloszlásához. Tehát kék LED-ek méréséhez kék standard 

                                                 
2 Erre azért van szükség, mert a színes LED-ek csak egy igen szűk, ~50 nm nagyságrendjébe eső hullámhossz 
tarományban sugároznak. 
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LED-re, zöld LED-ek méréséhez zöld standard LED-re van szükség, stb. Ezt az ajánlást fehér LED-ek 
mérésekor is célszerű betartani: hideg fehér LED-hez hideg fehér standard LED-re van szükség, meleg fehér 
LED méréséhez meleg fehér standard LED használata javasolt. Ez azt jelenti, hogy egy általános LED 
mérőállomás esetében tipikusan vörös, narancssárga, zöld, kék, meleg fehér és hideg fehér (összesen tehát 
legalább 6 db különböző) standard LED alkalmazására van szükség. 
 
Ha egy ilyen standard LED készlettel a mérőrendszert előzetesen kalibráljuk, akkor a felhasználó nem kell, hogy 
beszerezzen egy ilyen drága, NMI által hitelesített standard LED készletet. A LED-ek radiometriai/fotometriai 
mérésének a (7) képlet szerinti megvalósítása azt is jelenti, hogy a mérések során semmiféle manuális műveletre 
(helyettesítés) nincs szükség. Ebben az esetben, amennyiben a szükséges kalibrációs adatok rendelkezésre 
állnak, egy LED számos különböző munkapontban (különböző IF nyitó áramok és TJ pn átmenet hőmérsékletek 
mellett), különböző optikai szűrők alkalmazásával automatizáltan megmérhető. 
 
Az általunk kifejlesztett mérőrendszerben 6 különböző optikai szűrő van. A rendszert 6 különböző standard 
LED-del előzetesen kalibráljuk. A mérőrendszerhez tartozik tehát egy optikai kalibrációs konstansokat 
tartalmazó adatállomány, amelyben összesen 36 önabszorpció korrigált érzékenység érték és a rendszer 6 optikai 
szürőjére vonatkozó, a segéd LED-del végzett fehér sapkás mérés eredménye (fotáram értékek) található. Egy 
mérés kezdetekor a felhasználó csak a mérendő LED színét kell beállítsa a mérésvezérlő programban, ami ennek 
alapján a megfelelő kalibrációs konstansokkal végzi el a mérést. 
 
Az így előre kalibrált optikai mérőrendszernek természetesen hosszú távú driftje van, amely két részből áll: a 
segéd LED teljes fluxusának driftjéből (öregedés) és a gömbfal reflexiós tényezőjének változásából (piszkolódás, 
örgedés, a reflexiós tényező relatív páratartalomtól való függése). Ezen tényezők hatásának csökkentése 
érdekében egyrészt a segéd LED is egy előöregített és válogatott, áram és hőmérséklet stabilizált LED kell 
legyen, amit pontosan olyan specifikációk szerint kell készíteni, mint egy standard LED-et, másrészt a fehér 
sapkás mérést célszerű minden vizsgálandó LED mérése előtt elvégezni. Ezzel a (7) képlet szerinti teljes fluxus 
mérésből a lehetséges drift hibákat teljesen kiküszöbölhetjük. Ennek az az előnye is megvan, hogy az YAW 
értékek sorozatát naplózva figyelemmel kísérhető a gömbfal bevonatának degradációja. Az aktuálisan mért YAW 
értéknek a gyári kalibrációkor mért értéktől való jelentős eltérése (típikusan 10%) az optikai mérőrendszer 
újrakalibrációjának a szükségességét jelzi.   
 

 
 

21. ábra: Egy, a 19. ábra szerinti mérőrendszer vizsgált 10W-os fehér teljesítmény LED pn átmenetétől a 
környezetig terjedő hővezetési útjának struktúra függvényei, 15 oC és 85 oC közötti referencia hőmérséklet 

tartományban mérve. 
 

Visszatérve a termikus környezetnek a LED-ek optikai mérésére guakorolt hatására, fontos a mért LED pn 
átmenet hőmérsékletének az ismerete. A kombinált mérés révén rendelkezésre áll az adott összeállításban mért 
LED valós Rth_real hőellenállása és ismert a LED tényleges PH fűtő teljesítménye. Mivel a mérés egy ismert Tref 
hőmérsékletű hideg lemezen történik, a fentiek alapján kiszámítható a mért LED pn átmenetének valós 
hőmérséklete: 
 
 

refHrealthJ TPRT +⋅= _
.        (8) 

 
Ez lehetővé teszi, hogy kölönböző laboratóriumok azonos nyitó áram és azonos pn átmenet hőmérséklet mellett 
végezzenek LED méréseket úgy, hogy a mérések reprodukálhatóak és egymással összehasonlíthatóak legyenek. 



23 
 

 
 

 
22. ábra: Két különböző hűtési megoldással ellátott azonos típusú LED fényáramának függése a méréskor 

használt hideg lemez Tref  hőmérsékletétől [S17].  
 
 

 
23. ábra: A 22. ábra szerinti eredmények a mért LED-ek pn átmenet hőmérsékletére (TJ) átskálázva [S17]. 

 

 
24. ábra: 8 db LED minta két különböző munkaponti áram mellett mért fényáramának függése a pn 

átmenet TJ hőmérsékletétől. 
  
A 21. ábrán egy 10 W-os fehér LED típus 8 példányának 4 különböző hűtési megoldással szerelt változatára 
vonatkozó kombinált termikus és radiometriai/fotometriai mérési eredmények egyikét láthatjuk [S17]. Az ábra 
jól illusztrálja, hogy az emittált optikai teljesítmény (2) egyenlet szerinti figyelembevételével számított termikus 
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impedanciák struktúra függvény típusú nézetében a LED tokra vonatkozó szakasz munkapont független. Az 
ábrán látható struktúra függvények utolsó szakasza azonban hőmérsékletfüggő rész-hőellenállásról tanúskodik. 
Ennek magyarázata az, hogy a LED és a mérés termikus határfeltételeként alkalmazott hideg lemez közötti 
termikus határfelületi anyag (TIM – thermal interface material) hővezetőképessége hőmérsékletfüggő volt: 
magasabb hőmérsékleten kisebb volt az átmeneti hőellenállás. Az  [S17] publikációban közölt minták esetében 
különböző jellegűnek adódott ez a hőmérsékletfüggés. Ennek egy másik manifesztációját láthatjuk a 22. ábrán: 
két különböző termikus szerelvénnyel ellátott LED minta fényáramának referencia hőmérséklettől (azaz a hideg 
lemez hőmérsékletétől) való függése különbözőnek adódott.  
 
Ilyen, a referencia hőmérséklet függvényében adott fényáram diagramok összehasonlítása értelmetlen. A 
megoldás az, hogy a mérési pontjainkat az (8) képlet segítségével számított pn átmenet hőmérsékletek 
függvényében ábrázoljuk és ezeket a görbéket hasonlítjuk össze, ahogy azt a 23. ábra szemlélteti. Ezen 
hőmérsékleti átskálázásnak esetünkben az lett az eredménye, hogy a fényáram görbék egybevágóknak adódtak, 
meredekségük szinte azonos lett.  
 
A LED mérési eredmények (5) képlet szerint kapott TJ  hőmérséklet függvényében való mérése/értelmezése nem 
csak a mérési eredmények közvetlen összehasonlíthatósága és a mérések ismételhetőségének a szempontjából 
fontos, hanem a multi-domain LED modellezés szempontjából (4. tézis) is ezek a releváns bemeneti adatok. 
 
 
2.4 Teljesítmény LED-ek kombinált önkonzisztens elektromos, termikus és optikai 

modellezése 
 
4. tézis 
Kidolgoztam teljesítmény LED-ek olyan multi-domain modelljét, amely egy elektro-termikus áramkörszimulációs 
magba építhető és alkalmas arra, hogy a LED tok és termikus környezete hálózati modelljével kiegészítve 
önkonzisztens módon leírja egy adott munkapontban egy teljesítmény LED elektromos, termikus és fénytani 
viszonyait [T8], [T5]. A modell legfontosabb tulajdonsága, hogy a LED teljes nyitóáramát a melegedést 
(hődisszipációt) eredményező, nem radiatív rekombinációs folyamatokhoz rendelhető és a fénykibocsátást 
eredményező, radiatív rekombinációs folyamatokhoz köthető komponensek összegeként számolja [T9]. A modell 
összes paramétere egy, a 3. tézis szerinti kombinált termikus és radiometriai/fotometriai mérőállomással végzett 
mérés eredményeiből a szokásos eszközmodell paraméteridentifikációs eljárásokkal meghatározható. A modell 
egy önkinzisztens elektro-termikus áramkör-szimulációs rendszerbe beépítve alkalmas összetett LED modulok 
komplex vizsgálatára. Az önkonzisztens elektro-termikus LED modell architektúrája olyan, hogy segítségével 
organikus LED eszközök (OLED-ek) multi-domain vizsgálata is lehetséges [T10]. 
 
Amint azt a [T6], [S14] és [S15] publikációkban részleteztük, a (4) egyenlet önmagában még nem adott 
magyarázatot a vizsgált LED esetében a 20. ábrán bemutatott jelenségre. A probléma további vizsgálatára 
elektro-termikus áramkörszimulációs kísérleteket végeztünk. A fő probléma ezen kísérletek során az volt, hogy 
az erre használt TRANZ-TRAN áramkörszimulációs program (hasonlóan a széles körben elterjedt különböző 
SPICE verziókhoz) nem rendelkezett LED modellel. Éppen ezért a teljesítmény LED-ek azon tulajdonságát, 
hogy a pn átmenet melegedését csak a nyitó áram 60..80%-át kitevő, nem radiatív (indirekt sávátmenttel járó) 
rekombinációs folyamatokhoz köthető komponense okozza, egy alkalmas makro modellel vettük figyelembe.  
 
A szimulációs kísérletek rávilágítottak arra, hogy egy LED elektromos soros ellenállásán fellépő disszipáció is 
fontos szerepet játszik a teljes tokozott teljesítmény LED termikus viselkedése szempontjából. A szimulációs 
kísérletek alapján termikus szempontból kétféle konfiguráció volt megahatározható. Az ún. hot resistor modell 
arra a LED konstrukcióra vonatkozik, amikor a soros elenálláson fellépő disszipáció melegítő hatása nem 
választható el a pn átmenetben fellépő elektro-fonon kölcsönhatások (nem radiatív rekombináció) melegítő 
hatásától. A másik konfigurációban a teljes LED lapka szerelvénynek az elektromos soros ellenállása termikus 
szempontból távol helyezkedik el a pn átmenettől (cold resistor model); az ezen fellépő disszipációnak 
megfelelő hőáram a pn átmenettől a környezeti terjedő hővezetési út RC létra hálózati modelljének egy, a 
bemenettől távolabbi csomópontjában táplálja be a hőt a hővezetési útba. A 3. tézis bevezetőjében említett 
problémára a végső megoldást ezen modell alkalmazása adta meg. (A hot resistor / cold resistor modellek 
kidolgozása Farkas Gábor nevéhez fűződik.) Megjegyzendő, hogy a hot resistor modell azon LED-ekre 
vonatkozik, amelyekben közvetlenül a pn átmenetből, a lapka felületén csatolják ki a fényt (top emitting LEDs), 
míg a cold resistor modell inkább flip chip szerelt, a zafír szubsztráton keresztüli fénykicsatolással kialakított 
LED konstrukciók esetében érvényes. 
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25. ábra: Egy (fehér) LED működésének főbb jellemzői, energia transzport folyamatai. 
 

 
A [T6], [S14] és [S15] publikációkban közölt munka során alkalmazott makro modell egyedileg készült, a 
konkrét LED típus tulajdonságaihoz illesztve. Célkitűzésem azonban egy lehetőség szerint általánosan 
alkalmazható olyan multi-domain (elektromos, termikus és optikai) LED modell megalkotása volt, amelynek 
segítségével egy LED tetszőleges elektromos és termikus környezete esetére kiszámolható az adott LED teljes 
radiometria fluxusa és/vagy fényárama, esetleg a kibocsátott fénye spektrális teljesítményeloszlása (spektruma) 
[T8], ahogy ezt  a 25. ábra is szemlélteti .  
 
Az általam javasolt modell architektúrúját a 26. ábra mutatja be [T8], [T9], [S19]. A LED-hez kapcsolódó 
termikus modellt a korábbi publikációink szerint javasolt módon, a 3. tézis szerinti kombinált termikus és 
radiometriai/fotometriai LED mérőállomással végzett termikus tranziens mérések eredményeiből, a NID 
módszer segítségével származtatjuk [T6], [T5], [S15]. Első ilyen témájú publikációinkban (pl. [T6], és [S15]) a 
termikus modellben nem választottuk szét magát a  LED tokot és annak termikus környezetét (pl. hűtőbordát) 
jellemző részt. A [T5] publikációban jelent meg először az a gondolat teljesítmény LED-ek kapcsán, hogy a 
később az ún. transient dual interface method néven ismertté vált módszerrel, a LED tok vagy LED szerelvény 
hűtőfelületénél a termikus peremfeltételek változtatásával a struktúra függvények lehetőséget adnak a LED tokra 
és a hozzá csatlakoztatott hűtőszerelvényre vonatkozó termikus rész-impedanciák szétválasztására (ahogy ez a 
26. ábrán is látszik). E modellszeparációs módszer alkalmazását az is elősegítette, hogy idő közben a 
teljesítmény félvezetőeszköz tokok ún. junction-to-case (RthJC) hőellenállásának mérésére használható transient 
dual interface módszert szabványosították (JEDEC JESD51-14-es szabvány [9]) és a módszer implementációja 
kereskedelmi forgalomban kapható szoftver eszközökben is elérhetővé vált. 

 

 
 

26. ábra: Egy, az ún „hot resistor” konfigurációjú LED multi-domain modelljének vázlata3. 
 

                                                 
3 A LED tok dinamikus termikus modellje tekintetében lásd az 1. lábjegyzetet. 
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A [T8] munkámban a spektrális teljesítményeloszlás modellezése mellett 26. ábrán „multi-domain 
eszközmodell” névvel jelölt,  a LED-ek I-V karakterisztikáját, disszipációját és teljes radiometriai fluxusát leíró 
modellre koncentráltam. E modell topológiáját és fontosabb ág jellemzőit a 27. ábra mutatja. 
 

 
27. ábra: Egy LED multi-domain áramkörszimulációs  eszközmodelljének vázlata. 

 
A modell megértéséhez tekintsük az energia megmaradás elvét a LED-be betáplált elektromos teljesítmény és a 
LED-ből távozó hőáram fluxus és teljes radiometriai fluxus (azaz Popt emittált optikai teljesítmény) 
vonatkozásában: 
 
 

eHel PP Φ+= .         (9) 

 
Az egyenlen mindkét oldalát elosztva a 27. ábrán VF-fel jelölt nyitó feszültséggel a következőt kapjuk: 
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Itt a jobb oldalon szereplő mennyiségek áram dimenziójúak kell legyenek. Az első tag a LED pn átmenetében 
történő hőtermeléssel (disszipációval) arányos áram, a második tag pedig a LED fénykibocsátásával arányos 
áram kell legyen. Másképp fogalmazva, egy LED áramát felbonthatjuk egy nem radiatív (indirek) rekombinációs 
folyamatokhoz, és egy radiatív, azaz fénykibocsátással járó rekombinációs folyamatokhoz rendelt komponensre: 
 

 ( ) ( ) )( FradFdisFF VIVIVI += .       (11) 

 
E két komponens szétválasztható, ha egy LED-et a 3. tézisben ismertetett LED mérállomás segítségével mérünk 
úgy, hogy minden összetartozó IF-VF pár esetében úgy szabályozzuk a mérőrendszer hideg lemezének Tref 
hőmérsékletét, hogy az aktuális mérési eredményekből az (8) képlet segítségével számított TJ pn átmenet 
hőmérséklet konstans maradjon. A mérésből megállapított áram összetevők tehát: 
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,        (12) 

 
ahol IF a mérőrendszerben programozott, kényszerített nyitó áram, VF az ennek hatására a TJ pn átmenet 
hőmérséklet esetén kialakuló nyitó feszültség és Φe az ilyen körülmények között mért teljes radiometriai fluxus. 
Ilyen módon felvett feszültség-áram karakterisztikákat láthatunk a 28. ábrán [T9], [S19]. A karakterisztikákat 
lin-log koordináta rendszerben tekintve egyértelműen látszik, hogy a kisáramú szakaszon érvényes a klasszikus, 
Shockley-féle exponenciális dióda karakterisztika, a gyakorlati alkalmazás során szokásos nagy áramú szakaszon 
pedig a LED elektromos soros ellnállásának a hatása dominál. A kis áramú szakaszra a teljes IF nyitóáram 
összetevőire tehát: 

 
 ]1)/(exp[)( _0 −⋅= TradFradFrad VnVIVI       (13a)

 
 ]1)/(exp[)( _0 −⋅= TdisFdisFdis VnVIVI       (13b) 

 
ahol I0_rad és I0_dis az exponenciális didódakaraketerisztikák áram együtthatói, nrad is ndis pedig az ideális 
diódakarakterisztikától való eltérésre jellemző ún. idealitási faktorok. A LED soros ellenállását figyelembe vevő 
modell topológiája a 29. ábrán látható. 
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a)  
 

b)  
 

28. ábra: Egy 1W-os fehér LED TJ=55
oC-on felvett nyitófeszültség – áram karakterisztikái a) lin-lin ill. b) lin-
log koordináta rendszerben. 

 

 
 

29. ábra: Egy LED multi-domain áramkörszimulációs  eszközmodelljének vázlata a LED soros ellenállásának 
figyelembe vételével. 
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30. ábra: Egy 1W-os fehér LED különböző pn átmenet hőmérsékletek mellett felvett nyitófeszültség – áram 

karakterisztikái. 
 
Az RS soros ellenállás figyelembe vétele esetén az eszköz kapcsain mérhető VF nyitófeszültség a soros 
ellenálláson eső VR és a belső pn átmeneten eső VFpn feszültségek összege. Ekkor a (13a) és (13b) egyenletek 
értelemszerűen a VFpn feszültségre vonatkoznak és az eddigi eszközparaméterek mellett ötödikként megjelenik az 
RS soros ellenállás is. 

 

 
Az eszközparaméterek hőmérsékletfüggése empírikus módon, különböző TJ hőmérsékletek mellett felvett 
eszközkarakterisztikák alapján megállapítható. Ilyen karakterisztika sorozatot mutat be a 30. ábra. Az. 1. 
táblázatban egy konkrét LED példányra identifikált eszközparamétereket közlök. 

 
 TJ = 30 °C   TJ = 55 °C  TJ = 80 °C  

Rs [Ω]  0.77 0.81 0.85 
ndis [-]  2.63 2.46 2.29 
I0_dis [A]  3.94E-20 1.70E-19 3.01E-19 
nrad [-]  2.17 1.94 1.71 
I0_rad [A]  7.39E-24 5.85E-24 4.31E-24 

 
1. táblázat: A 30. ábrán látható eszközkarakterisztikák alapján meghatározott LED modell paraméterek. 

 
Az imént vázolt LED modell előnye, hogy minden további nélkül beépíthető egy elektro-termikus 
áramkörszimulációs magba, és a modell paraméterei egy, a 3. tézis szerinti LED mérőállomással mért 
karakterisztikákból egyszerűen meghatározhatók. A modell implicit feltételezése az, hogy érvényes a [T6], [S14] 
és [S15] publikációk szerinti ún. „hot resistor” elrendezés, ami azt jelenti, hogy az eszköz teljes PH 
disszipációjának megfelelő hőáramot reprezentáló áramgenerátor a termikus hálózati modell kezdő 
csomópontjára csatlakozik gerjesztésként. 
 
A model egyaránt használható monokromatikus és fehér LED-ek jellemzésére. Fehér LED-ek esetében a 
fényporban fellépő konverziós veszteség többlet disszipációját az Idis áramkomponensben veszi a figyelembe a 
modell. Ez azt a további feltételezést is jelenti, hogy a fénypor rétegben keletkező veszteségi hő is közvetlenül az 
eszköz pn átmenetét melegíti. Tekintettel arra, hogy egy végfelhasználó semmilyen információval sem 
rendelkezik egy LED belső konstrukciójáról, nincs is más lehetőségünk a modellezéskor, mint ezen egyszerűsítő 
feltevések alkalmazása. 
 
A modell Φe = Irad ⋅ VFpn formában közvetlenül szolgáltatja az eszköz teljes radiometriai fluxusát. A LED mint 
sugárforrás fényhasznosítása ismeretében ez közvetlenül átszámolható fényárammá. Monokromatikus LED-ek 
esetében az Irad áramkomponens, mint legfontosabb parameter segítségével modellezhető a spektrális 
teljesítményeloszlás is [T8]. Fehér LED-ek esetében, ismerve az eszközbe beépített kék LED tulajdonságait is, a 
fénypor nettó abszorpcióját/emisszióját leíró empírikus modell alkotható, amellyel egy kék LED modelljét 
kiegészítve fehér LED-ek spektrális teljesítmémyeloszlása is számolható [T8]. 
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31. ábra: A 27. ábrának megfelelő eszköztoplógia használata OLED-ek fénykibocsátó polimer 
rétegének (LEP) lokális modellezésére teljes OLED eszközök elosztott paraméteres elektro-termikus 

szimulációjakor.  
 

A 27. ábra szerinti topológiával adott modellt alkalmaztunk OLED eszközök aktív (fénykibocsátó) rétegének 
lokális modellezésére egy olyan dedikált szimulációs programban, amelyet nagy felületű OLED-ek elosztott 
paraméteres elektro-termikus szimulációjára fejlesztettünk ki [T10].  

 
OLED-ek esetében az exponenciális dióda karakterisztika helyett többnyire egy hatványfüggvénnyel 
jellemezhető karakterisztikával írják le az eszköz elektromos viselkedését. Az így kialakított elektro-termikus 
OLED modellt egy empírikus fényáram modellel kiegészítve nem csak az eszközben kialakuló elektromos 
áramsűrűség, potenciáleloszlás, hőáramsűrűség és hőmérsékleteloszlás számolható, hanem az eszköz felületi 
fénysűrűség eloszlása is [S20]. Az általam javasolt OLED modellt a 31. ábra mutatja. A  modell 
implementálásához szükséges algoritmusfejlesztés Pohl László, a konkrét OLED karakterisztikákat modellező 
összefüggések megállapítása Kollár Ernő munkája volt.  
 

 
 

32. ábra: A 31. ábrának megfelelő módon modellezett nagyméretű OLED panel szimulált hőmérséklet és 
fénysűrűség eloszlása álló helyzetben fellépő természetes konvekciónak megfelelő termikus peremfeltételt és 10% 

energiakonverziós hatásfokú LEP réteget feltételezve. 
 
Ezzel a modellel és szimulációs algoritmussal Kohári Zsolt parametrikus vizsgálatokat végzett a Fast2Light EU 
FW7-es projektben fejlesztett OLED architektúrák esetében arra vonatkozólag, hogy hogyan függ egy ilyen nagy 
OLED eszköz felületi hőmérséklet- és fénysűrűség eloszlása a termikus peremfeltélektől, a LEP réteg 
energiakonverziós hatásfokától, valamint a katód elektródakonstrukció effektív elektromos vezetőképességétől 
[S21]. Ezen vizsgálatok eredményére mutat be példát a 32. ábra. Az OLED szimulációs rendszert Kollár Ernő 
sikeresen használta sötét, forró ponttal járó pontszerű OLED eszközhibák tanulmányozására [S20].  
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3 A tudományos eredmények hasznosítása 
 
A téziseimben megfogalmazott eredmények mindegyike valamilyen európai uniós vagy hazai finanszírozású 
kutatási vagy kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódott.  
 
Az első két tézisben ismertettett elektro-termikus és logi-termikus áramkörszimulációs programrendszerek 
prototípusait az 1997-ben zárult THERMINIC Inco-Copernicus projekten belül fejlesztettük ki. Az elektro-
termikus áramkörszimulációs programcsomagunknak a dinamikus termikus viselkedést hatékonyan modellező 
változata a 2003-ban zárult PROFIT FW5-ös projekt keretén belül készült el. Mind az analóg elektro-termikus 
áramkörszimulációs eljárás, mind a logi-termikus szimulációs eljárás az alapját képezte a 2013. márciusában 
befejeződött THERMINATOR (Modeling, Control and Management of Thermal Effects in Electronic Circuits of 
the Future) EU FW7 IP 248603. sz. projek számára kifejlesztett új szimulátorainknak [16], [17], [18], [S8], [S9], 
[S10], [S12], [S13].  
 
Az elektro-termikus áramkörszimuláció terén a BME Elektronikus Eszközök Tanszéke a világon meghatározó 
eredményeket ért el, a [T1]-es és különösen [T2]-es publikációnk idézettsége kimagasló; több mint 10 évvel a 
megjelenés után számos doktori disszertációban és újonnan fejlesztett áramkörszimulációs megoldásokról szóló 
cikkekben idézik azt világszerte. (A cikk legfrissebb idézői például: [19], [20], [21], [22].) 
 
A 3. tézisben megfogalmazott elvek alapján kifejlesztésre került egy műszer (TeraLED berendezés [23]), 
amelyet a MicReD Kft., majd jogutódja a Mentor Graphics MicReD részlege kezdetben a TENZI Kft.-vel, majd 
a Lighting Metrics Kft.-vel együttműködve 2005. óta folyamatosan gyárt és forgalmaz. E berendezést a világ 
vezető LED gyártói és LED témájú kutatásokkal foglalkozó intézetei (pl. Philips, Osram, GE, Bridgelux, 
Everlight, Liteon, Samsung, LG, Nichia, ASTRI, KETI, KERI, Xiamen University, Tallinni Műszaki Egyetem, 
BME-EET, stb.) széleskörűen használják. Ez a műszer és a hozzá csatlakoztatott termikus tranziens mérő 
berendezés lehetővé teszik a teljesítmény LED-ek teljeskörű karaterizálását, az ilyen karakterizáció eredményei 
alapján a LED-ek és LED modulok korrekt modellezését [T5]. A mérési eljárás széleskörűen elfogadottá vált és 
nemezetközi LED termikus mérési szabványok alapját képezi [T9], [S16], [S18], [10], [11], [12], [13], [24]. 
 
A tanszéken rendelkezésünkre álló TeraLED berendezéssel számos LED típust és LED hűtési megoldást 
vizsgáltunk [S17], [25] a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által finanszírozott TECH_08-A4(2008) KÖZLED 
projekt számára. Mérési eredményeinket felhasználva fejlesztette LED-es közvilágítási lámpatestjeit a Hofeka 
Kft. az Optimal Optik Kft-vel együttműködve, illetve a HungaroLux Kft. Szintén a TeraLED berendezéssel 
karakterizáltuk azon OLED mintákat, amelyek alapján az ICT-2007.3.2/21664 Fast2Light EU FW7 IP projekt 
számára multi-domain OLED modellt fejlesztettünk [T10], [S20], [S21]. Ezen modell segítségével parametrikus 
vizsgálatokat végeztünk a projekt partnerek által megtervezett különböző OLED architektúrákra vonatkozólag.  
 
Ezen KÖZLED projektben végzett LED-es lámpatest fejlesztések fontos aspektusa volt a LED-ek modellezése 
is. A mérési eredmények alapján egyszerüsített multi-domain LED modelleket készítettünk, amelyeket a Mentor 
Graphics cég CFD alapú termikus szimulátorában alkalmazva számoltuk a megtervezett LED-es lámpatestek 
várható üzemi fényáramát [26], [27]. 
 
A LED méréstechnika és multi-domain modellezés terén elért nemzetközileg is elismert eredményeim alapján 
2010-ben felkérést kaptam a Springer kiadótól egy, a LED-es világítástechnikai alkalmazások termikus 
problémáival foglalkozó szakkönyv társ-szerkesztésére [29]. A könyv 2013. júliusának végén fog megjelenni. 
 
Tudományos eredményeimet alkalmazva, illetve azokat tovább fejlesztve egy PhD dolgozat készült, illetve van 
készülőben, amelyekben a doktorálók egyes tézisei a logi-termikus szimulációval (Timár András, Nagy 
Gergely), illetve az OLED-ek modellezésével, szimulációjával kapcsolatosak (Pohl László, Kollár Ernő). 
 
Számos, a téziseim témájához szorosan kötődő szemináriumot, workshop-ot és tutorial-t tartottam az elmúlt 
néhány évben az USA-ban, Tajvanon, Koreában, Lengyelországban (angol nyelven) és Németországban (német 
nyelven). A GE megbízásából a LED-ek termikus kérdéseivel foglalkozó vállalati tananyagot készítettem angol 
nyelven. 
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