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Kutatások előzménye 

A három éves PhD képzésem során a termikus 

tranziens tesztelésben rejlő, még kiaknázatlan lehetőségek 

felderítésén dolgoztam. Legfőbb célom a félvezető eszközök 

pn átmenete és a külvilág közti, új generációs polimer 

rétegek, termikus határfelületi anyagok minősítése volt 

hővezetési együttható és várható élettartam alapján.  

Digitális áramkörök esetén a félvezető lapka 

felületére integrált tranzisztorok számának növekedése és az 

ezzel együtt növekvő teljesítménysűrűség jól ismert 

problémakör, mely enyhítésén máig is világszerte sok 

gépész-, villamos- és anyagmérnök dolgozik, új tok 

szerkezetek, optimálisabb áramköri megoldások és 

hatékonyabb, kisebb hőellenállású, egyúttal stabil anyagok 

után kutatva. Napjainkban az elektromos hajtással működő 

járművek fejlesztése is új kihívásokat okoz. A hajtáshoz, 

valamint az elektromos átalakításhoz használt nagy 

teljesítményű tranzisztorok (IGBT és MOSFET struktúrák) és 

a hozzájuk tartozó tokok mérete egyre csökken, a rajtuk 

disszipált teljesítmény azonban változatlan, sőt növekvő 

tendenciát mutat. Mivel ezen eszközök hosszú távú 

megbízhatósága a lehetséges alkalmazási területek miatt 

igen lényeges tervezési szempont, a félvezető pn átmenet 

hőmérsékletét nagy hővezetőképességű termikus 

határfelületi anyagokkal, valamint új tokozási megoldások, 

például kétoldali hűtőfelület kialakításával igyekeznek a 

fejlesztők elfogadható szinten tartani. 
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Dolgozatom első részében a modern, 

nanorészecskékkel dúsított polimer alapú termikus 

határfelületi anyagok hővezetési együtthatójának mérésével 

foglalkozom. Alkalmazási környezetben ezek az anyagok 

általában nagyon vékony, 100 µm alatti rétegvastagságban 

kerülnek a termikus kontaktust kialakító két felület közé. 

Hővezetési együtthatójuk elméleti meghatározásához 

definíció szerint ismerni kell az anyag pontos vastagságát, a 

két felülete közt fellépő hőmérsékletkülönbséget, valamint 

az anyagon átfolyó hőáramot. Valós geometriai méretek 

mellett ezen mennyiségek pontos mérése azonban 

egyáltalán nem egyszerű feladat. Disszertációmban 

bemutatok egy új eljárást, mely segítségével több 

anyagvastagság mellett felvéve termikus tranziens görbéket, 

a legtöbb iparban használt termikus határfelületi anyag 

hővezetési együtthatója pontosan meghatározható. 

Bemutatom a mérési elrendezésben rejlő esetleges hibákat 

is, valamint egy módszert a mérőrendszer termikus 

nullpontjának pontos kalibrálására.  

Ipari alkalmazások esetén a felhasznált anyagok 

magas hővezetőképessége szükséges szempont, azonban 

anyagválasztás esetén a hosszú távú stabilitás sokszor ennél 

is fontosabb lehet. A hővezetési együttható mérésére 

fejlesztett eljárásomhoz hasonló mérési környezet megfelel 

az anyag megbízhatóságának vizsgálatára is, amennyiben a 

hőforrásnak és egyben szenzornak használt félvezető 

eszközt periodikusan kapcsoljuk ki és be. Az így keltett 

hőmérsékleti ciklusok a vizsgált termikus határfelületi anyag 
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öregedéséhez vezetnek, ami egyben az anyag 

hőellenállásának megváltozását is jelenti. Megfelelő 

összeállítás esetén a hőellenállás megváltozása tranziens 

teszteléssel, valamint a mérések alapján számolt 

struktúrafüggvények segítségével jól követhető. 

A termikus határfelületi anyagok stabilitásának 

vizsgálata mellett dolgozatomban kitérek ezen anyagok 

hőellenállásának érzékenység vizsgálatára a környezet 

nedvességtartalmának függvényében. Kísérleti eredmények 

alapján bebizonyítom, hogy bizonyos határfelületi anyagok 

hőellenállása fordítottan arányos a környezet relatív 

nedvességtartalmával, a környezeti nedvességtartalom 

abszorpciója miatt. 

A termikus határfelületi anyagok hővezető 

képességének ismerete elengedhetetlen pontos termikus 

szimulációs modellek építésénél is. Az interfész anyag és az 

összekapcsolandó felületek közötti úgy nevezett 

kontaktellenállás azonban nagyban befolyásolhatja a modell 

viselkedését, értéke pedig szabványos termikus mérési 

módszerekkel nem határozható meg. Ennek a problémának 

a kiküszöbölésére egy eljárást mutatok be a dolgozatomban, 

ami szimulációs modellek valós mérési eredményeken 

alapuló kalibrálását teszi lehetővé. A kalibrált modellek 

pontosan úgy viselkednek, mint a valós eszköz, így 

segítségükkel a külső hűtési megoldások összehasonlítása 

elvégezhető egy termikus szimulációs szoftver segítségével, 

a prototípusok megépítése nélkül.  
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Egy pontosan bekalibrált termikus modell 

segítségével a félvezető pn átmenet és a tok környezete 

között haladó hőáram vektorok kirajzolhatók egy adott 

hőtani elrendezés esetén. Teljesítmény eszközök 

tokozásának a pn átmenettől a tok felületéig való 

hőellenállását az úgy nevezett „kettős határfelületi” 

módszerrel határozzuk meg, mely során a tokot két 

különböző határfeltétel mellett lemérve a kapott 

struktúrafüggvények elválási pontja alapján olvashatjuk le a 

tokot jellemző hőellenállás értéket. A határfeltételek 

megváltozása azonban tokon belül is megváltoztathatja a 

hőáram vektorok menetét nagy felületű teljesítménytokok 

esetén. Mérések és szimulációs eredmények segítségével 

megmutatom, hogy ez a szabványos eljárás bizonyos tok 

típusok mérésekor a tok alaplemezében hoz létre elválási 

pontot, ezzel hibás eredményt szolgáltatva. Dolgozatom 

legvégén javaslatot teszek ilyen struktúrák esetén a 

hőellenállás érték pontosabb meghatározására. 
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Új tudományos eredmények 
 

1. Tézis – Termikus határfelületi anyagok 

hővezetési együtthatójának pontos 

mérése termikus tranziens teszteléssel 
 

Új eljárást dolgoztam ki nagy hővezető képességű (λ 

≤ 20 W/mK) termikus határfelületi rétegek fajlagos tömbi 

hővezetési együtthatójának pontos és megismételhető 

mérésére. A módszer ötvözi a jelenleg szabványos statikus 

módszer, az ASTM D5470-12 és a termikus tranziens 

tesztelés előnyös tulajdonságait, mindezt termoelemek 

alkalmazása nélkül.  A mérések során a termikus határfelületi 

anyag egy nagyteljesítményű félvezető eszköz hűtőfelülete 

és egy hasonló geometriájú, állandó hőmérsékleten tartott 

hűtőtömb közé kerül. A két felület távolságának finom, 

mikrométer felbontású változtatása mellett mért 

hőellenállás értékekre illesztett egyenes meredeksége 

alapján a vizsgált anyag tömbi hővezetési együtthatója 

egyértelműen megállapítható. 
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1.1 Módszert dolgoztam ki az új mérési eljárást 

megvalósító rendszer „termikus nullpontjának” felvételére. 

Ennek során a mérőbefogók felületét magas 

reakcióképességű folyékony fémmel kapcsolom össze. Az 

ilyen körülmények közt felvett nullpont és a valós termikus 

határfelületi anyag hőellenállása közti különbségből, 

valamint a két befogó távolsága alapján a hatásos hővezetési 

együttható egyértelműen számítható az alábbi képlet 

alapján: 

𝑘𝑒𝑓𝑓 =  
𝑑

(𝑅𝑡𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠−𝑅0)𝐴 
   , 

ahol d a mérőfejek távolsága, R0 a rendszer termikus 

nullponti ellenállása, Rteljes pedig a termikus határfelületi 

anyag hőellenállásának, a kontaktellenállásoknak és a 

nullponti ellenállásnak összege.  

1.2 Módszert dolgoztam ki a mérőrendszer 

szerkezeti integritásának ellenőrzésére. Az eljárás lényege, 

hogy az adott mérőrendszer részét alkotó félvezető eszköz a 

pn átmenettől a tokig tartó hőellenállása a mért termikus 

határfelületi anyagtól független, így az adott rendszerrel 

felvett minden egyes struktúra függvény ezen pontig meg 

kell, hogy egyezzen egymással.  A mérőrendszer kalibrálása 

után felvett struktúra függvényt referenciaként tárolva, és 

összehasonlítva az aktuális mérésekkel, a rendszer 

kalibrációjának elvesztése, valamint a fűtő-, és 

mérőeszközként használt félvezető eszköz szerkezetének 

degradációja kimutatható.  
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2. Tézis - Termikus tranziens technikán 

alapuló módszer vékonyrétegek 

anyagparaméter változásának in-situ 

vizsgálatára, valamint 

megbízhatóságának tesztelésére 
 

Új módszert dolgoztam ki nagy hővezető képességű 

anyagok hosszú távú stabilitásának vizsgálatára.  

Az eljárás során a vizsgálandó termikus határfelületi 

anyagot egy mérési célokra is alkalmas hőforrás (IC) és egy 

hűtött felület közti fő hővezetési útba helyezem. A félvezető 

eszköz nagy teljesítménnyel való periodikus felfűtése és 

lehűtése során felvett hőmérsékleti tranziensek 

megváltozása alapján következtetni lehet a termikus 

határfelületi réteg effektív hővezetési együtthatójának 

változására, az azonos teljesítmény gerjesztésre adott válasz 

megváltozása alapján. A módszer erőssége, hogy a mért 

tranziens görbék alapján számolt struktúrafüggvények 

segítségével meghatározható a változás fizikai helye egy 

rétegstruktúrában. 

2.1. A módszer segítségével kimutattam, hogy 

hővezető zsírok és paszták esetén a teljesítményciklusok a 

tesztelés első fázisában az effektív hővezetési együttható 

növekedésével járhatnak, mivel a ciklikus 

hőmérsékletváltozások a vizsgált anyag felületek közötti 

elrendeződését segítik elő. 
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2.2. Kísérletekkel igazoltam, hogy az iparban széles 

körben használt HAST tesztek során (135°C, 2 bar, 100% RH) 

a termikus határfelületi anyag szerkezetébe a nagy nyomás 

hatására nedvesség kerülhet, mely megnöveli az anyag 

hővezetési együtthatóját. Kimutattam, hogy a rendszerbe 

jutott nedvesség, valamint a száradás folyamata termikus 

tranziens módszer segítségével megfelelően vizsgálható. 

2.3. A 2.2-es tézispontban bemutatott eredmények 

alapján egy új eljárást dolgoztam ki pórusos rétegek relatív 

nedvességtartalmának mérésére termikus tranziens 

technika alkalmazásával. A fent bemutatott módszer 

mintájára a vizsgálni kívánt réteget egy mérési célokra is 

alkalmas hőforrás (teljesítmény félvezető eszköz, ellenállás, 

stb… ) és egy hűtött felület közti fő hővezetési útba 

helyezem. A pórusos réteg hőellenállása a relatív 

nedvességtartalommal fordítottan arányos paraméter, 

melynek változása ily módon jól mérhető.  

2.4. Kísérleti úton kimutattam, hogy a 2.1-es 

pontban ismertetett mérési módszer alkalmas gázelegyek 

relatív nedvességtartalmának meghatározására is megfelelő 

porozitású szenzor réteg kiválasztása esetén. Kísérletileg 

bizonyítottam, hogy egy mikro-meander fűtőellenállás alatti 

szilícium-oxid réteg hőellenállásának megváltozása arányos 

a rendszert körbeölelő gázelegy relatív 

nedvességtartalmával.  
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3. Tézis - Módszer többrétegű struktúrák 

numerikus modelljeinek paraméter 

beállítására termikus tranziens 

mérések alapján  

 

Módszert dolgoztam ki anyagparaméterek és 

rétegvastagságok pontosítására szimulációs vizsgálatokhoz. 

Az eljárás a modell névleges paraméterekkel történő 

tranziens szimulációja alapján számolt struktúrafüggvény, 

valamint a valós fizikai eszközön történt termikus tranziens 

mérés alapján meghatározott struktúrafüggvény iteratív 

összehasonlításán alapul.  

3.1. Az új eljárás lényege, a tok szerkezetét alkotó 

rétegek beállítása oly módon, hogy a tokot leíró szimuláción 

és mérésen alapuló struktúra függvények megegyezzenek 

egymással. Az egymást nem fedő struktúra függvények 

összehangolása iteratív módon történik, a tokon belülről 

kifelé haladva. Először a félvezető lapka geometriájának és 

anyagparamétereinek beállítása történik meg, majd a lapkát 

a tokhoz rögzítő termikus határfelületi réteg paraméterei 

következnek, mert a mérésen alapuló struktúra függvényről 

leolvasható hőkapacitás és hőellenállás értékek ezen a 

tartományon a beállításhoz szükséges, egyértelmű fizikai 

információt hordoznak. A tokban fellelhető, a félvezetőtől 

távolabbi rétegstruktúrák esetén, ha a hőterjedés már nem 

egydimenziós, az anyagparaméterek iteratív beállítása válik 

szükségessé. 
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A kalibrációs folyamat akkor ér véget, ha a két 

vizsgált struktúra függvény a tokot leíró szakaszon egymással 

teljes fedésbe kerül. 

3.2. A módszer által elért eredmények alapján 

kimutattam, hogy az elektromos tranziens által elfedett 

hőmérsékleti tranziens szakasz szimulációval 

visszanyerhető. A módszer lényege, hogy a 3. Tézispontban 

leírtak alapján, a meglévő hőmérsékleti görbe által 

hordozott információt figyelembe véve a vizsgált eszköz 

termikus modellje kalibrálható. Az így tökéletesített 

szimulációs modell által szolgáltatott tranziens szimulációs 

eredmény alapján pótolható a mért görbe hiányzó, az 

elektromos tranziens által elfedett szakasza. 
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4. Tézis - Nagyteljesítményű, több 

hőforrást tartalmazó félvezető 

eszközök pn átmenettől a tokig terjedő 

hőellenállásának vizsgálati korlátai 

 

Kísérleti eredmények alapján bemutattam, hogy a 

nagyteljesítményű félvezető eszközöknek a pn átmenettől a 

tokig terjedő hőellenállásának mérésére vonatkozó, két 

különböző felületi hőátadási tényezőjű határfeltétel mellett 

felvett tranziens görbék összehasonlításán alapuló eljárás 

nagyfelületű teljesítmény eszközök mérése esetén 

szisztematikus hibát szolgáltat. A hiba oka a hőterjedési tér 

tokon belüli megváltozása a termikus határfeltételek 

megváltoztatásának hatására. 

4.1. Kísérletekkel és szimulációval kimutattam, hogy 

azon eszközök esetén, melyek hűtőfelülete jelentősen 

nagyobb a félvezető lapka felületénél, a termikus 

határfeltételek megváltoztatása esetén a hőterjedés 

geometriája már a tok hűtőfelületén belül megváltozik, ezzel 

a hőterjedést leíró struktúrafüggvényekben elválási pontot 

hozva létre. Az elválási pont utáni görbeszakaszok mindaddig 

párhuzamosan futnak, amíg a hő hullámfrontja el nem éri a 

tok valós fizikai határát, ekkor egy újabb, az előbbinél 

jelentősebb elválási pont mutatkozik a 

struktúrafüggvényeken. 
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4.2.  Kísérleti úton igazoltam, hogy több hőforrással 

rendelkező tokok esetén az egy hőforrástól a tokig tartó 

hőellenállás, valamint az n darab azonos típusú, 

párhuzamosan üzemelő hőforrástól a tokig tartó hőellenállás 

aránya nem a várt 1:n érték. Az 1:n közelítés a valós 

hőellenállás érték alulbecslése a hőterjedési kúpok 

átlapolódása miatt.  
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Eredmények ipari hasznosítása 

Bár a doktori tanulmányaimhoz kapcsolódó 

kutatásokat különböző, az EU által támogatott projektek 

keretein belül végeztem, kutatásaim a Mentor Graphics Kft-

nél végzett munkámmal is szoros összefüggésben vannak, 

melynek eredményeképp a fent bemutatott tézispontjaim 

mindegyike ipari feladatokhoz is kapcsolódik, és egy részük 

alapján termék fejlődött. 

Az 1-es számú tézisben bemutatott termikus 

határfelületi anyagok hővezetési együtthatójának 

meghatározására alkalmas eljárás alapján a Mentor Graphics 

Kft. kifejlesztette a DynTIM nevű, termikus határfelületi 

anyagok hővezetését mérő készüléket, ami azóta is része a 

cég termékportfóliójának. A mai napig több mint 30 ilyen 

készülék van használatban világszerte, különféle anyag és 

félvezetőtok fejlesztési feladatokat segítve. 

A 2-es, 3-as és 4-es tézisekben szereplő mérési és 

szimulációs eljárásokat a Mentor Gaphics mérnökei az összes 

termikus tranziens teszter felhasználónak javasolják, 

pontosabb szimulációs modellek építése, valamint 

teljesítmény félvezető modulok a pn átmenettől a tokig tartó 

hőellenállásának pontosabb mérése érdekében. A 

szimulációs modellek mérési eredményeken alapuló finom 

hangolására kidolgozott módszerem alapján a Mentor 

Graphics egy automatizált megoldást fejlesztett, melyet a 

cég japán felhasználóinak 80%-a napi szinten alkalmaz, 

szimulációs vizsgálatok pontosítása érdekében.   
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