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1. fejezet – Bevezetés 

Az elektronikus eszközök további integrációjának legfőbb akadályozó tényezője a 

félvezető eszközök túlmelegedése, amelyet az egyre növekvő disszipációsűrűség okoz [1]. A 

teljesítményfelvétel csökkentése érdekében történt CMOS technológiai fejlesztéseknek 

(FinFET, Tri-Gate, SOI, low-K, stb.) köszönhetően a modern integrált áramkörökben évről évre 

sikerül a Moore-jóslatnak megfelelően az egységnyi felületre integrált alkatrészek (kapuk, 

tranzisztorok) számát folyamatosan növelni a disszipáció jelentős növekedése nélkül. Azonban 

a More-than-Moore (Moore jóslaton túlmutató) integráció (3D tokozás, System-in-Package, 

System-on-Package rendszerek, stb.) esetén az egységnyi felületre vett disszipáció akár 

többszöröse is lehet az egyetlen chipen lévő hőtermelésnek. 

A 3D integráció következtében az egyes chipek és a környezet közötti hővezetési utak 

jelentősen hosszabbak lehetnek, így az integrált áramkörök hőmérséklete jelentősen 

megnövekedhet. Ennek magyarázata az, hogy a megnövekedett félvezető-tok, valamint 

félvezető-környezet között lévő hőellenállások miatt a chipek felületén kialakuló 

hőmérsékletértékek még ugyanakkora felületi disszipáció esetén is jelentősen emelkedhetnek. 

A megemelkedett működési hőmérséklettel járó hatások figyelembevétele rendkívül fontos már 

a tervezés korai szakaszában, ezért kiemelkedően sürgetővé vált a System-on-Package 

konstrukciók felépítését és az integrált hűtőeszközök hatását is figyelembe vevő kompakt 

modell kidolgozása. 

Az előzőekben bemutatott okok is jelzik, hogy 3D integráció esetén különös figyelmet 

kell fordítani a termikus-menedzsment kérdésekre, így növelve tovább a modern eszközök 

teljesítményét, megbízhatóságát és robusztusságát. 

System-on-Package eszközök esetén a köztes hordozónak (interposer) már nem csak az 

integrált áramkör és a nyomtatott huzalozású hordozó közötti elektromos összeköttetés 

megteremtése a feladata, hanem egyéb diszkrét eszközök (nagy értékű ellenállások és 

kapacitások, valamint eltemetett induktivitások) is kialakíthatók a belsejében. Folyamatos 

kutatások zajlanak további funkciót megvalósító eszközök köztes hordozóban történő 

integrációjára: akkumulátor, érzékelő és beavatkozó eszközök, hűtőrendszerek, stb. Egyes 

kutatások mikroméretű csatornákat tartalmazó hűtőeszközök integrációját vizsgálják. 

Ezekben a mikroméretű csatornákban hűtőközeget keringtetve a félvezető-átmenet és a 

tok közötti hőellenállást (az áramoltatott közegtől és az áramlás jellegétől függően) jelentősen 

lecsökkenthetjük. 

A hőút hosszának, és így a hőellenállás csökkentésének a legjobb módja az, ha 

mikroméretű csatornákat közvetlenül a chipek hátoldalának teljes felületén alakítunk ki [2]. A 

csatornákat különböző rajzolattal, geometriával és különböző technológiával (pl.: reaktív ion 

marással, nedves-kémiai marással, stb.) lehet készíteni. Ahhoz, hogy adott mérethatárokon 

belül a lehető legtöbb hő elszállítására képes eszközt tudjunk tervezni – azaz a hűtési 

hatékonyságot maximalizálni tudjuk – a hőátadási jelenségek alapos megismerésére van 

szükség. 
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2. fejezet – Motiváció és célkitűzések 

 

A bevezetőben ismertetetett termikus problémák, valamint a mikroméretű csatornákat 

tartalmazó hűtőeszközök kapcsán felmerülő kérdések megválaszolása jelentette számomra azt 

a kihívást és motivációt, ami a doktori kutatásom során végigkísért. Témavezetőm, Dr. Bognár 

György 2009-ben sikeresen megvédett doktori disszertációjának [3] harmadik tézisében 

foglalkozott a mikrocsatornás hűtőeszközök termikus tranziens tesztelésen alapuló 

karakterizációjával. Megállapította, hogy a mérési módszer alkalmazható a mikroméretű 

csatornákat tartalmazó hűtőeszközök félvezető átmenet és a tok (Rthjc – junction-to-case) 

hőellenállásának meghatározására. A különböző áramlási sebességek mellett elvégzett mérések 

alapján modellt alkotott, amelyben az eszköz hővezetése a hűtőközeg áramlási sebességétől 

függő másodfokú közelítő egyenlet eredményeként számolható. 

Kutatási munkám egyik célja az volt, hogy egy olyan analitikus modellt dolgozzak ki, 

amely a hőátadási jelenségek leírásának szempontjából releváns fizikai paraméterek (áramlási 

sebesség, anyagjellemzők) ismeretében adja meg a csatornákban lejátszódó hőtranszport 

mértékét. A hőtranszport pontos ismerete ugyan fontos paraméter (amelyet a hőátadási 

együttható fejez ki), ám a mérnöki gyakorlatban nem széleskörűen használt paraméter. Ehelyett 

az eszköz hőellenállása az, ami meghatározza, hogy adott maximális megengedhető 

hőmérséklet mellett mekkora teljesítményt képes az eszköz eldisszipálni, azaz mennyi lehet az 

áramkör maximális teljesítménye.  

Nagyon fontos, hogy a kidolgozott analitikus modell ellenőrizve legyen az érvényességi 

tartományán belül. A validálás egyik módja az, hogy szimulációkkal ellenőrzöm a kapott adatok 

helyességét. Ehhez úgynevezett véges térfogat szimulációkat végeztem az eszköz 3D 

modelljén. A modellvalidáción túl a szimulációnak egy másik fontos célja is volt: segítette a 

mikroméretű csatornában lejátszódó hőtranszport folyamatok kvalitatív megértését, a 

különböző vizualizációk, mint a hőtérkép, fluxussűrűség-térkép a modell egyszerűsítésében 

nyújtott támogatást. 

Munkám ezt követő részében méréstechnikai kérdésekkel foglalkoztam. Egy olyan 

mérőrendszer kidolgozása volt a célom, amely alkalmas a mikrocsatornás hűtőeszköz termikus 

karakterizációjára, tehát adott hűtőközegáramlási ráták mellett az eszköz hőellenállásának 

meghatározására. Azonban témavezetőm munkájától [3] eltérően olyan mérési eljárás 

kidolgozása volt a célom, aminek segítségével kizárólag a csatornák falain keresztül történő 

hőtranszport mértéke határozható meg 10%-nál kisebb eltéréssel a szimulációkkal validált 

analitikus összefüggés felhasználásával kapott eredményekhez képest.  

A munkának két fő nehézsége volt, amelyek nagy kihívást jelentettek számomra. Az 

egyik problémát az okozta, hogy a vizsgálandó minta 48 darab különböző keresztmetszetű és 

hosszúságú csatornát tartalmazott, valamint egy ezekre ortogonális beömlőnyílást. A 

mikrocsatornák négy fala két különböző anyagból (szilícium és borofloat üveg) készült, 

amelynek analitikus kezelése problémás volt a jelentősen eltérő anyagjellemzők miatt. A másik 

problémát az okozta, hogy a csatornáknak csak az egyik vége volt közösítve, a másik végük 

nyitott volt. Ez azt jelentette, hogy csak a belépő gáz hőmérsékletét lehetett közvetlenül 

megmérni, a hűtőközeg hőmérséklet a kimeneteken ismeretlen volt. A szakirodalomban nem 

találtam ilyen, vagy ehhez hasonló mérési elrendezésre kidolgozott mérési eljárást. A legtöbb 

kutatócsoport inkább olyan mintát alkalmazott a méréseiben, ahol a kilépő hőmérséklet mérhető 

volt, így viszonylag könnyen meghatározható az átadott hő mennyisége. Az általam használt 
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hűtőeszköz amiatt, hogy csak egy csatornaközösítéssel rendelkezett, kisebb hidrodinamikai 

ellenállást jelent az áramló közeg számára, így adott nyomásesés mellett nagyobb áramlási rátát 

lehet elérni, és ezzel együtt a hűtési hatékonyság is nagyobb. 

A hosszú távú cél olyan integrált, CMOS-kompatibilis hűtőeszközök kifejlesztése és 

hatékonysági vizsgálata, melyek megoldást jelentenek napjaink nagyteljesítményű, 3D 

tokozású áramköreinek hűtési problémáira. 
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3. fejezet – Hő- és áramlástani összefoglaló 

 

Ebben a fejezetben azokat a hő- és áramlástani fogalmakat tisztázom, amelyeket a 

dolgozatban később felhasználok, vagy utalok rájuk. Terjedelmi korlátok miatt kivonatosan, 

lényegre törően, műszaki szemléletű módon ismertetem a fontosabb fogalmakat. Az 

összefoglalót a [4], [5] és [6] forrásokat felhasználva készítettem el. 

3.1  A hőterjedés mechanizmusa, fajtái 

A hőenergia térbeli terjedése igen összetett folyamat, amelyet a tér két adott pontja 

között fellépő hőmérsékletkülönbség okoz. A hőtranszfer-folyamatok három alapvető 

csoportba sorolhatók. 

3.1.1 Hővezetés (kondukció) 

A hővezetés a hőtranszport egyik legegyszerűbb formája. Jellemzője, hogy a közeget 

alkotó részecskék rendezett mozgása elhanyagolható. A hőtranszport a magasabb hőmérsékletű 

térrész irányából a kisebb hőmérsékletű térrész irányába történik. Különböző közegekben a 

mechanizmus más és más. Gázokban a részecskék (atomok vagy molekulák) rendezetlen 

(Bohr-) mozgása miatti ütközések segítik az energia terjedését. Nemfémes szilárd anyagokban 

hullámok (vagy más néven fononrezgések) formájában történik. Minél erősebb a kohéziós erő 

az anyagot alkotó atomok vagy molekulák között, annál jobb hővezető az agyag. Emiatt a 

legjobb hővezető, elektromos szempontból szigetelőanyag a gyémánt. 

Fémek esetén a szigetelőknél említett rácsrezgésen túl a delokalizált elektronok 

diffúziója is részt vesz a hővezetésben, mint egy teljesen független mechanizmus. Ez az oka 

annak, hogy a fémek jellemzően jobb hővezetők, mint a vezetési szempontból 

szigetelőanyagok. 

3.1.2 Hősugárzás (radiáció) 

A hősugárzás a termikus energia terjedésének azon fajtája, ami elektromágneses 

hullámok formájában, közvetítőközeg nélkül megy végbe. A folyamat közben a hőenergia 

elektromágneses sugárzássá alakul, majd elnyelődéskor visszaalakul termikus energiává. 

Szobahőmérsékletű objektumok között a hősugárzás által szállított hőmennyiség a mérnöki 

gyakorlatban elhanyagolható, azonban 50-100 °C-nál nagyobb hőmérsékeltéréseknél jelentős 

mennyiséget képvisel. A radiáció által szállított hőmennyiség a hőmérsékletek negyedik 

hatványainak különbségével arányos. 

3.1.3 Hőszállítás (konvekció) 

A hőenergia térben történő terjedésének azon formája, amikor egy közeg részecskéinek 

rendezett elmozdulása révén valósul meg a hőtranszport. Az áramló közegben (jellemzően 

folyadék vagy gáz közegben) a hőenergia terjedésének konduktív és radiatív formája játszik 

szerepet. Attól függően, hogy az áramlást mi okozza, beszélhetünk szabad- és kényszerített 

konvekcióról. Előbbi esetben a különböző hőmérsékletű anyagrészek sűrűségbeni változása 

okozta felhajtóerő van hatással a közeget alkotó molekulák mozgására. Kényszerített áramlás 

esetén a közegáramlást nyomáskülönbség létrehozásával idézzük elő.  

Amennyiben egy áramló közeg egy szilárd test felületével közvetlenül kapcsolatba 

kerül, és a két rész között hőmérsékletkülönbség áll fent, akkor hőátadásról beszélünk. A 
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hőátadás nem egy külön mechanizmus, hanem a hővezetésnek egy megjelenési formája. Ebben 

a mechanizmusban a sugárzásos hőátvitelnek nagyon kis szerepe van. Hőátadáskor az áramló 

közeg hővezetése jóval kisebb, sőt sok esetben jelentéktelen a konvektív hőáramhoz képest. A 

szilárd felülettel közvetlenül kapcsolatban álló nagyon vékony határrétegben a hőterjedés 

hővezetés révén valósul meg. 

A fenti csoportokba való besorolás csupán egy módszer az egyszerűsítésre, mert a 

hőterjedés az egyes elemi hőtranszport folyamatok együttes eredménye, önállóan szinte soha 

nem jelennek meg. Gyakorlati alkalmazásokban a túlsúlyban lévő hőterjedési formával érdemes 

és kell foglalkozni, mert a hatások nagysága között általában több nagyságrendbeli különbség 

van. 

3.2 Hővezetési tényező 

A hővezetési tényező egy adott test jellemzője, amely számszerűsíti az anyag azon 

tulajdonságát, hogy adott hőáram hatására mekkora hőmérsékletkülönbség adódik két térrész 

között ismert keresztmetszeten és távolságban. A hőáram nagyságát az úgynevezett Fourier-

törvény írja le, amely 

 
d𝑄

d𝑡
= −𝜆 ⋅ 𝐴 ⋅

d𝑇

d𝑥
 , (3-1) 

ahol 
d𝑄

d𝑡
 az egységnyi felületen (A) átáramlott hőenergia, 

d𝑇

d𝑥
 a hőmérsékleti gradiens x 

irányban, 𝜆 pedig a hővezetési tényező, amely az adott anyagra jellemző mennyiség, 

mértékegysége W/(m∙K). 

A hőáram és a keresztmetszet hányadosa az úgynevezett hőáramsűrűség, amely  

 d𝑞

d𝑡
=

d𝑄
d𝑡
𝐴

 , 
(3-2) 

mértékegysége W/m2. 

Felhasználva a hőáramsűrűség fogalmát a Fourier-törvény a következő formában írható 

fel: 

 
d𝑞

d𝑡
= −𝜆 ⋅

d𝑇

d𝑥
 , (3-3) 

A hővezetési tényező értéke függ az anyag szerkezetétől, valamint termodinamikai 

állapotától. A legtöbb elemhez és anyaghoz megtalálható a hővezetési tényező, azonban 

érdemes figyelembe venni, hogy értéke nagyban függhet a hőmérséklettől, valamint gázok 

esetén a nyomástól is. 

3.3 Hőátadási tényező 

A konvektív hőtranszportnál említett jelenség során, amikor két eltérő halmazállapotú 

anyag (szilárd – folyékony, szilárd – gáz halmazállapotú), vagy kivételes esetben két folyékony 

halmazállapotú anyag határfelületén fellépő hőáram leírása a hőátadási tényező bevezetésével 

adható meg. A hőáram nagyságát a Newton-féle hőátadási összefüggés adja meg, 

 
d𝑄

d𝑡
= ℎ ⋅ 𝐴 ⋅ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑓) , (3-4) 

ahol A az érintkező felület nagysága, 𝑇𝑤 a szilárd test felszínének a hőmérséklete (wall), 

𝑇𝑓 az áramló közeg hőmérséklete (fluid), h a hőátadási tényező, melynek mértékegysége 
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W/(m2∙K). Ez a formula csak abban az esetben igaz, ha feltételezzük, hogy a szilárd test 

felszínének minden pontja azonos hőmérsékleten van, és az áramló közeg hőmérséklete 

egyetlen hőmérséklettel jellemezhető. A hőmérsékletkülönbséget és a felület nagyságát 

leszámítva az összes lényeges paramétert (áramló közeg jellemzői, áramlás jellege, áramlás 

sebessége, stb.) a h hőátadási együttható fejez ki egy számérték segítségével. A hőátadási 

együttható pontos meghatározása kulcsfontosságú az analitikus számítások szempontjából. 

Érdemes itt megemlíteni, hogy a hőátadási tényező nem felcserélhető a hőátviteli tényezővel, 

amely két, egymástól szilárd válaszfallal elválasztott közeg közötti hőcserét írja le. A (3-4) 

egyenletet átrendezve a következő alakot kapjuk: 

 ℎ =

d𝑄
d𝑡

𝐴 ⋅ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑓)
 . 

(3-5) 

A fenti egyenlet egyfajta utasításként is értelmezhető arra vonatkozóan, hogy hogyan 

határozzuk meg egy adott felületre értelmezett átlagos hőátadási együtthatót. Fontos kiemelni, 

hogy abban az esetben, ha a hőmérsékletkülönbség hely- és időfüggő, akkor egy átlagos értéket 

fogunk kapni. 

Az infinitezimálisan kicsi felületre értelmezett hőátadási tényező nem más, mint a 

hőáramsűrűség és a hőmérséklet-különbség hányadosa, azaz 

 ℎ =

d𝑞
d𝑡

(𝑇𝑤 − 𝑇𝑓)
 . 

(3-6) 

Az így felírt összefüggés viszont nem tartalmaz semmilyen megkötést azzal 

kapcsolatban, hogy a két test és az áramló közeg határfelületén pontosan milyen módon zajlik 

le a hőközlés. Áramló közegek esetén a hőközlés legnagyobb hányada konvekció útján történik. 

Ennek köszönhető, hogy a konvektív hőátadási tényezőt röviden csak hőátadási együtthatónak 

nevezi a szakirodalom.  

A hőátadási tényező a fent leírt formában nem tervezési paraméter, hanem egy adott 

elrendezésben lezajlott hőátadást utólag leíró mennyiség. Annak érdekében, hogy a hőátadást 

– azaz a hőátadási együtthatót – számolni lehessen, és ezáltal tervezni lehessen vele, korábbi 

kísérletek és mérések eredményeire támaszkodva kell megfelelő módon általánosítani. 

A hőátadás folyamatának része a határoló felület és az áramló közeg közvetlen jelenléte. 

A gáz- és folyadékáramlások leírása önmagában is nehéz feladat, és ezt tovább bonyolítja az 

így lezajló hőközlés leírása. A hőtranszportot leíró differenciálegyenletek csak speciális 

esetekben oldhatók meg tisztán analitikus úton, valós gyakorlati problémák esetén nem 

alkalmazhatóak. Emiatt a szakirodalom analitikus megoldásnak nevezi azokat a félempirikus 

összefüggéseket is, amelyek bonyolultabb problémák közelítő megoldását adják. 

3.4 Hőellenállás 

Homogén, egyszerű geometriájú testek esetén, ahol a hőút közel egydimenziósnak 

tekinthető, és állandósult állapot áll fent, ott alkalmazhatjuk a Fourier-törvény integrálásával 

kapott egyszerűbb összefüggéseket a hőtranszport és a hőmérsékleteloszlás kiszámítására. 

Egy síkfal két pontjának hőmérsékletkülönbsége felírható 

 𝑇2 − 𝑇1 =
d𝑄

d𝑡
⋅

𝑙

𝜆 ⋅ 𝐴
 (3-7) 

alakban, ahol l a T2 és T1 pontok távolsága. 
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Az egyenletben szereplő 
𝑙

𝜆⋅𝐴
 tag a testre jellemző érték, amelyet termikus- vagy 

hőellenállásnak neveznek, melyet Rth-val jelölnek és K/W a mértékegysége. A hőellenállás 

fogalmát bevezetve a fenti egyenlet 

 𝑇2 − 𝑇1 =
d𝑄

d𝑡
⋅ 𝑅𝑡ℎ (3-8) 

alakra változik. Az egyenlet teljesen analóg a villamosmérnöki gyakorlatban gyakran használt 

Ohm-törvénnyel: 

 𝑈 = 𝐼 ⋅ 𝑅, (3-9) 

a 
d𝑄

d𝑡
 hőáram analóg az elektromos árammal, a hőellenállás pedig az elektromos ellenállással. 

Amennyiben többrétegű struktúrát szeretnénk vizsgálni, melyben a rétegek közötti 

termikus interfész ellenállás elhanyagolható, akkor az egyes rétegek hőellenállását összeadva 

(sorosan kapcsolva) megkapjuk az eredő hőellenállás értékét. 

A hőellenállás fogalma kiterjeszthető más hőterjedési mechanizmusokra is. A hőátadás 

egyenletére alkalmazva a hőellenállás fogalmát a következőre jutunk: a hőátadás Newton-féle 

egyenletét átrendezve úgy, hogy egyik oldalon csak a hőmérsékletkülönbség maradjon, azt 

kapjuk, hogy 

 𝑇𝑤 − 𝑇𝑓 =  
d𝑄

d𝑡
⋅

1

ℎ ⋅ 𝐴
 . (3-10) 

Ebből a konvektív hővezetés hőellenállása 

 𝑅𝑡ℎ,𝑘𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ ⋅ 𝐴
 . (3-11) 

Hőáram számításakor nagyon hasznos a hőellenállás fogalmának alkalmazása. Sok 

esetben, főleg összetett hőtranszport folyamatoknál a sorosan és párhuzamosan kapcsolt 

ellenállásokra felírt – az elektromos hálózat felírásával teljesen analóg – összefüggések 

segítségével a számítások nagymértékben egyszerűsödnek. A dolgozatban én is ezt a módszert 

követem. A közelítő módszer alkalmazása nem jelenti azt, hogy az adott feladat megoldása csak 

közelítőleg pontosan lehet segítségükkel megoldani, hanem tényleges és pontos megoldást 

jelent. Az analitikus módszerek is tartalmaznak bizonyos közelítéseket, amelyek 

elhanyagolhatóan kis hibát okoznak a számszerű eredményekben.  

3.5 Hőkapacitás 

A hőkapacitás egy adott testet jellemző érték, amely megadja annak hőtárolási 

képességét. Másként fogalmazva: a hőkapacitás megadja, hogy mennyi hőt kell közölni a testtel 

annak érdekében, hogy a hőmérséklete egységnyit változzon. Matematikailag kifejezve: 

 𝐶𝑡ℎ =
𝜕𝑄

𝜕𝑇
 . (3-12) 

Mértékegysége J/K. Egy adott test hőkapacitása függ a test méretétől (tömegétől, térfogatátó), 

és anyagának fajlagos hőkapacitásától. A fajlagos hőkapacitást kétféleképpen szokás definiálni. 

Ha egységnyi tömegre adjuk meg, akkor a mértékegysége J/kg·K, ha pedig egységnyi 

térfogatra, akkor J/m3·K. Előbbi esetben a hőkapacitás a 

 𝐶𝑡ℎ = 𝑐𝑝 ⋅ 𝑚, (3-13) 
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ahol 𝑐𝑝 az egységnyi tömegre vonatkozó hőkapacitás (fajhő), 𝑚 a test tömege. 

Utóbbi esetben pedig a hőkapacitás az alábbi egyenlet segítségével számolható: 

 𝐶𝑡ℎ = 𝑐𝑣 ⋅ 𝑉, (3-14) 

ahol 𝑐𝑣 az egységnyi térfogatra vonatkozó hőkapacitás, 𝑉 a test térfogata.  

3.6 Reynolds-szám 

A Reynolds-szám egy, Osborne Reynolds angol fizikusról elnevezett dimenzió nélküli 

mennyiség, amelyből a folyadékáramlás jellegére lehet következtetni. Egy közeg áramlása 

során háromféle erő keletkezik: a nyomásból származó erők, tehetetlenségi erők, és súrlódási 

erők. A nyomásból származó erők és súrlódási erő geometriai összege megegyezik a 

tehetetlenségi erővel, ebből következik, hogy a folyadékáramlás leírására elegendő a 

tehetetlenségi és a súrlódási erő arányát figyelembe venni. Az így képzett hányados a Reynolds-

szám, amely 

 𝑅𝑒 =
𝑢 ∙ 𝐿

𝜈
 (3-15) 

alakban írható fel, ahol 𝑢 a közeg áramlási sebessége, 𝐿 egy jellemző (karakterisztikus) 

hosszméret, 𝜈 pedig az áramló közeg kinematikai viszkozitása. Két áramlást hasonlónak 

nevezünk, ha a két különböző áramlási tér, amelyben az áramlás zajlik hasonló, és a Reynolds-

számok azonosak.  

3.7 Áramlás típusai 

A csatornában áramló közeg egyes térrészeiben a sebességvektorok nagyságától és 

irányától függően három alapvető áramlási típust különböztethetünk meg. Lamináris áramlás 

esetén a sebességvektorok a csatorna falával párhuzamosak vagy kis szöget zárnak be. A 

sebességvektorok nagyságára jellemző az úgynevezett parabolikus sebességprofil, a csatorna 

falától távolodva az áramlási sebesség egyre nagyobb, abszolútértékének helyfüggését egy 

parabola burkolófüggvénnyel lehet jellemezni. Az áramló közegre vonatkozó Reynolds-szám 

ekkor 0 és 1000 közötti. Korábban a lamináris áramlásra jellemző Reynolds-szám maximumát 

2300 körüli értékben állapították meg, azonban Wu és Little ezt méréseivel megcáfolta. [7].  

Az átmeneti tartomány 1000 és 4000 Reynolds-szám értéknél található, ahol az áramlás 

még a lamináris áramlásra jellemző tulajdonságait viseli, ám a legkisebb perturbáció hatására 

átcsaphat turbulens áramlásba, de abból vissza is alakulhat laminárissá. Modellezés 

szempontjából ennek a tartománynak a kezelése a legnehezebb feladat. 

Turbulens áramlásra jellemző, hogy a sebességvektorok iránya és nagysága pontról 

pontra eltérő, az áramló közegben örvénylések keletkeznek. Ez jellemzően nagy áramlási 

sebesség mellett alakul ki 4000 fölötti Reynolds-számok esetén. 

A három különböző áramláshoz tartozó sebességprofilok és sebességvektor a 3.1. ábrán 

látható. 
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3.1. ábra. Áramlási típusok 

3.8 Nusselt-szám 

A Nusselt-szám olyan dimenzió nélküli mennyiség, amely az áramló közeg és a fal 

határán végbemenő hőátadást jellemzi. Számértéke a konvektív és a konduktív hőáram arányát 

határozza meg az érintkező felületek normálvektorának irányában: 

 𝑁𝑢 =
konvektív hőátadás

konduktív hőátadás
 (3-16) 

Számítása ebben formában közvetlenül nem lehetséges. Ha ismert a hőátadási 

együttható (h), akkor az összefüggés felírható  

 𝑁𝑢 =
ℎ ⋅ Δ𝑇

𝑘𝑓 ⋅
Δ𝑇
𝐿

=
ℎ ⋅ 𝐿

𝜆
 (3-17) 

alakban, ahol 𝜆 az áramló közeg hővezetési együtthatója. A (3-17) segítségével adott 

hosszúságú csatornaszakaszra kiszámolható az átlagos Nusselt-szám, ha ismert a hőátadási 

együttható (h) nagysága. Tervezés során a csatornageometria és az áramlási jellemzők 

ismeretében úgynevezett Nusselt-függvényeket kell alkalmazni, amelyekből közvetlenül a 

Nusselt-szám, közvetve pedig a hőátadási együttható számolható.  

 

3.9 Prandtl-szám 

A Prandtl-szám szintén egy dimenzió nélküli arányszám, amely a kinematikai 

viszkozitás és a termikus diffúziós ráta arányát adja meg. Másként fogalmazva: a Prandtl-szám 

a hőtranszport és az impulzustranszport arányáról ad információt. Számítása 

 𝑃𝑟 =
impulzustranszport

hőtranszport
=  

𝜈

𝛼
=

𝜇/𝜌

𝜆/(𝑐𝑝 ⋅ 𝜌)
=

𝑐𝑝 ⋅ 𝜇

𝜆
 (3-18) 

formában lehetséges, ahol 𝜈 kinematikai viszkozitás, 𝜇 a dinamikai viszkozitás, 𝛼 a termikus 

diffúziós állandó, 𝜆 a hővezetési együttható, 𝜌 az áramló közeg sűrűsége. Mivel ez a szám csak 

és kizárólag anyagi jellemzőktől függ, ezért egy adott közegre egyszerűen meghatározható, és 

értéke széles hőmérsékleti és nyomástartományban konstans. A Prandtl-szám a Nusselt-szám 

számításánál játszik fontos szerepet.  
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3.10 Knudsen-szám 

A Knudsen-szám is egy dimenzió nélküli arányszám, amely az áramló közeget alkotó 

molekulák szabad úthosszának és a csatorna egy jellemző fizikai méretének (általában a 

hidraulikus átmérő) arányát adja meg. Matematikailag 

 𝐾𝑛 =
𝜆𝑓𝑟𝑒𝑒

𝐿
=

𝑘𝐵 ⋅ 𝑇

√2𝜋𝑑2𝑝𝐿 
 (3-19) 

egyenlet, ahol 𝜆𝑓𝑟𝑒𝑒 a molekulák szabad úthossza adott nyomáson és hőmérsékleten, 𝐿 a 

csatorna jellemző mérete, kB  a Boltzmann-állandó, T az abszolút hőmérséklet, d a 

gázmolekulák átmérője és p a nyomás. Ha a Knudsen-szám az egyet alulról közelíti, akkor a 

molekulák szabad úthossza összemérhető a csatorna méretével, ami azt jelenti, hogy a 

folytonossági egyenletek itt már nem adnak jó eredményt. Ennek az a magyarázata, hogy az 

áramló közeget alkotó molekulák egymással történő ütközésének valószínűsége 

nagyságrendekkel kisebb, mint a csatorna falával való ütközésnek, így az áramló közegben a 

hődiffúzió nem lesz elegendő ahhoz, hogy az áramló közegben hőtranszport folyamat menjen 

végbe.  

3.11 Méréssel kapcsolatos szakkifejezések összefoglalása 

A mérnöki gyakorlatban a mérések ”jóságát” leíró jellemzőket sokszor nem pontosan 

használjuk. Pontosságot és a precizitást sok esetben egymás szinonimájaként használjuk, holott 

két különböző fogalmat jelent. A következő alfejezetekben ismertetem az általam is alkalmazott 

fogalmak jelentését, és dolgozatomban az adott kifejezéseket következetesen az itt leírt 

jelentésével használom. 

3.11.1 Mérés precizitása 

A mérés precizitása (angolul precision) a mérési eredmények átlagérték körüli 

ingadozását leíró mérőszám. Minél közelebb vannak a mért értékek a mérési eredmény 

átlagához, annál precízebb a mérés. A definícióban sem a mérési eredmények, sem azok mérési 

átlagának és az irodalmi értéknek a (referencia) távolsága nem szerepel, tehát precíznek kell 

tekinteni azt a műszert, illetve azt a mérési elrendezést, ahol a mérési eredmények eltérése kicsi 

akkor is, ha a mérési eredmények az irodalmi értéktől messze esnek. 

3.11.2 Mérés pontossága vagy egzaktsága 

A mérés pontossága (accuracy) a mérési eredmények átlagának és az irodalmi értéknek 

a távolsága. Ha a mérési eredmények nagyon eltérnek a referenciaértéktől, akkor azt 

mondhatjuk, hogy nagy a mérés torzítása. A mérés pontossága nem növelhető a mérések 

számával, és sokszor nem könnyű észrevenni és azonosítani a torzítás okát.  

Ehhez a definícióhoz tartozik a szisztematikus hiba fogalma, amely megegyezik a mérés 

torzításának fogalmával. Szisztematikus hibát okozhat egy hibás mérési összeállítás, hibás 

mérési módszer vagy műszer alkalmazása, esetleg a kiértékelési módszer hibája. 

3.11.3 Ismételhetőség, reprodukálhatóság 

A mérés ismételhetősége alatt azt értjük, hogy ugyanazt a mintát ugyanazzal a 

berendezéssel, de más időpontban milyen pontossággal tudjuk megmérni. Az alfejezet címében 

lévő két kifejezés között egy árnyalatnyi eltérés lehetséges abban az esetben, ha olyan mérésről 

beszélünk, amely komoly szakértelmet kíván. Ekkor az ismételhetőség ugyanazon személy által 
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elvégzett mérésre vonatkozik, a reprodukálhatóság pedig a mérési utasításokat betartó más 

személy által végrehajtott méréshez tartozik. 

3.11.4 A mérés stabilitása 

Ugyanazon mintán végzett, ám egymástól időben távoli mérések átlagértékének 

közelsége adja meg a stabilitást. Minél stabilabb egy mérés, az eredmények annál közelebb 

esnek egymáshoz. A mérés stabilitására a mérőberendezés öregedése van a legnagyobb 

hatással.  
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4. fejezet – Szakirodalmi összefoglaló 

 

Integrált áramkörökben az egységnyi felületre integrált tranzisztorok száma és az 

áramkörök működési sebessége is rohamosan növekszik. A Moore-jóslatnak megfelelően 

másfél-, kétévente megduplázódik az egységnyi felületre integrálható tranzisztorok száma. 

Gordon Moore jóslata 1965-től mind a mai napig helytállónak bizonyul. A Moore-jóslaton túli 

integráció első lépéseként, az 1980-as évek közepétől fontos kutatási témává vált 

rendszerintegráció, amelynek első eredménye az úgynevezett System-on-Chip (SoC) 

áramkörök megalkotása volt az 1990-es években. Ezen elgondolás alapján egy félvezető 

hordozóra több áramköri blokk kerül kialakításra, mint például analóg és digitális részek, 

memóriák, RF-áramkörök, stb. (4.1. ábra). A tervezési nehézségek már korán megmutatkoztak, 

hiszen az áramköri részek a közös szubsztrát miatt csatolásban vannak egymással, amely hatás 

a tervezés korai fázisában nem vizsgálható. A másik jelentős problémát az áramköri egységek 

technológiai inkompatibilitása jelentette, például a CMOS áramkör és a DRAM memória vagy 

különböző érzékelő eszközök sokáig nem voltak elkészíthetőek egy félvezető felületen. 

 

4.1. ábra. Egy szilíciumlapkán megvalósítható áramköri modulok  

A felmerült problémákra jelentett megoldást a Multi-Chip-Modul (MCM) technológia 

alkalmazása, amelyben több áramköri részegység (félvezető eszközök, felületszerelt 

kapacitások, induktivitások, szenzoráramkörök, stb.) kerül rögzítésre egy nyomtatott 

huzalozású lemezen vagy kerámia hordozón. Az áramköri részegységek közötti 

összeköttetésről a közös hordozón kialakított vezetékezés gondoskodik. Azonban az egymástól 

távolabb lévő áramköri modulok összeköttetésein fellépő jelentős jelkésleltetés és a modul nagy 

mérete miatt az elgondolás mind technológiailag, mind a könnyebb integrálhatóság igénye 

miatt továbbfejlesztésre szorult. 

A mikroelektronikai technológia fejlődése tette végül lehetővé a System-On-Chip 

rendszerek (rendszerchip eszközök) kialakítását, ahol egy közös félvezető hordozón akár 

integrált DDR3 memóriavezérlő, gigabites hálózati csatoló, grafikus processzormag(ok) is 

kerülhetnek a hagyományos értelemben vett általános célú processzormag(ok) mellé. 

Hordozható eszközökben további érzékelő mikroszerkezetek kerülhetnek kialakításra egy 

félvezető hordozón. 

Az integráltság növekedése azonban nem csak a félvezetők felületén valósulhat meg, 

hanem térben is az ún. 3D tokozásnak köszönhetően. A harmadik térdimenzió kihasználása 

többféleképpen lehetséges, ahogy az a 4.2. ábrán szerepel. Könnyen belátható, hogy az ilyen 



 INTEGRÁLT MIKROCSATORNÁS HŰTŐESZKÖZÖK MODELLEZÉSE ÉS KARAKTERIZÁCIÓJA 13 

 

 

tokok esetén az egységnyi felületre jutó disszipáció jelentősen megnövekedhet. Ez további, 

termikus szempontból is optimalizált áramkörtervezési eljárások (elektrotermikus szimuláció, 

termikus szempontú elrendező algoritmusok, stb.) alkalmazását, újfajta mérési és 

karakterizációs módszerek kidolgozását követeli meg. 

 

 

 

4.2. ábra. 3D tokozás különböző megvalósítása [8] 

Az egymásra épített szilíciumlapkák közötti elektronikus kapcsolat létrehozásához, 

valamint technológiai és termikus okokból a hordozók vastagságát a korábbi 700-800 µm-ről 

50-80 µm-re csökkentették, melynek hatására az összekötni kívánt, különböző lapkán lévő 

áramköri blokkok vertikálisan közelebb kerültek egymáshoz. Az elektromos kapcsolatról 

modern technológiák alkalmazása esetén TSV (Through Silicon Via) átvezetések 

gondoskodnak. Hagyományos piramis elrendezés esetén (amikor az egymásra helyezett chipek 

mérete felfelé haladva fokozatosan csökken) mikrohuzalkötések valósítják meg a kapcsolatot a 

chipek között.  

Az MCM-hez képest ugyan jelentős méretcsökkenést lehet elérni a 3D tokozással, 

viszont a kivezetések száma és azok térbeli sűrűsége jelentősen megnőtt. A rendszer többi 

komponensével való elektromos kapcsolat kialakítása és a jelentősen megnövekedett kivezetés 

szám megvalósítása komoly technológiai kihívást jelent. 

Az igazán jelentős áttörést a System-on-Package (SoP) rendszer jelenti [9], amelyben 

egy teljes rendszer egységnyi térfogatában elhelyezhető alkatrészek száma akár több 

nagyságrenddel is nagyobb lehet, mint a korábbi csúcstechnológiákon (4.3. ábra). 

 

 

4.3. ábra. Rendszerek alkatrészsűrűség változása 
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Az elnevezés olyan integrált és komplex rendszert takar, amely egy tokban egyesíti egy 

komplett elektronikus rendszer minden funkcióját megvalósító elemeket. SoP eszközökben 

maga a tokozás látja el a rendszer egyes komponensei (integrált áramkörök, félvezető-alapú 

érzékelők, passzív eszközök, áramforrások, stb.) közötti kapcsolat megteremtésének és a 

komponensek hordozásának feladatát. Az elképzelés annyiban több egy multichip-modulnál 

vagy a System-in-Package (SiP) eszközöknél, hogy mindezt 3D-ben, integráltan és minden 

komponens (érzékelők, hűtőeszközök, tápellátás) miniatürizálása mellett történik. SoP 

eszközökben a rendszerchipek (SoC), MEMS alapú érzékelők, beavatkozók, analóg és RF 

eszközök (pl.: antenna), elektro-optikai átalakítók, termikus menedzsmentért felelő eszközök 

együttesen egy „rendszer a tokban” koncepciót valósítanak meg a 4.4. ábrának megfelelően. 

 

 

4.4. ábra. System-on-Package rendszerek felépítése [8] 

Hasonlóan az egy hordozón kialakított számítógépekhez (Single Board Computer), az 

SoP eszközök esetén is cél az egy tokban megvalósított számítógép kialakítása (hűtőeszközzel, 

DRAM memóriával és SSD tárolóval együtt). 

A tervezési, gyártási és megbízhatósági kérdések megválaszolása napjaink fő kutatási 

feladatai közé tartozik. A legfontosabb témák az integrált áramkörök és a tokozás 

összeköttetésének megvalósítása, a tápellátás kérdése, a passzív komponensek integrációja, a 

csatlakozási felület, valamint a termikus struktúra és az integrált hűtés kialakítása. Már a 2D 

áramkörök esetén is nagy problémát okoz a disszipációból származó hő legkisebb hőellenállású 

úton való elvezetése. A 3D tokozás és a miniatürizálás hatására az eszközök egységnyi felületre 

vett disszipációja rohamosan növekszik (akár 100W/cm2 fölé). Például egy FCLGA tokba fejjel 

lefelé, szendvicsszerkezet-szerűen elhelyezett lapkákról a működésközben termelt hő a tok 

tetejére szerelt hűtőborda felé tud távozni. Míg a legfelső szelet hűtése hagyományos módon 

zajlik (az aktív területről a hő a szubsztráton át, a felrögzítésen és a tokon keresztül halad a 

hűtőborda felé), addig az alsóbb lapkákról a hő elvezetése csak hosszú úton, a többi félvezető 

lapkán és a lapkák közötti szigetelő rétegeken át lehetséges. További problémát jelent, hogy a 

túlmelegedés mellett a hőmérsékletváltozásra érzékeny áramkörök egyes paraméterei 

jelentősen romolhatnak, ami akár működésképtelenséghez is vezethet. A túlmelegedés 

problémájára az egyik legígéretesebb megoldás a mikrométeretű csatornákat tartalmazó 

hűtőeszközök alkalmazása. 
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4.1 Mikrocsatornás hűtőeszközök általános bemutatása 

A mikrocsatornás hőtőeszközök olyan mikroméretű csatornákat tartalmazó eszközök, 

amelyekben hűtőközeget áramoltatva egy vagy több elektronikus eszköz vagy komponens által 

disszipált hőt elszállítják. Mikrocsatornáról akkor beszélünk, ha annak valamely mérete kisebb, 

mint 100 µm. Ez lehet a csatorna mélysége, vagy szélessége, a hossza viszont általában 

hosszabb, jellemzően több milliméter vagy akár centiméter. 

A legtöbb mikrocsatornás hűtőeszközzel kapcsolatos szakcikkben az ilyen eszközök 

tervezésének és alkalmazásának ötletét David B. Tuckerman-hez kötik, és egy 1981-ben 

megjelent cikkét hivatkozzák [2]. Azonban Tuckerman a PhD disszertációjában egyértelműen 

kijelentette, hogy az alapvető ötlet nem tőle származik, az már korábban is publikálva lett [10], 

[11] és [12]-ban, ő az ilyen eszközök tervezésével és optimalizálásával kezdett el foglalkozni 

Tuckerman a PhD dolgozatában [13] a hagyományos folyadékhűtésű módszerek 

gyakorlati határát 20 W/cm2 disszipációsűrűségben határozta meg, míg 50 µm szélességű 

mikrocsatornák kialakításával az elméleti határt 1000 W/cm2-re tette. A folyadékhűtés 

legnagyobb problémájának a kihozatalt, a megbízhatóságot, a költséget és a tokozás kérdéseit 

találta. Ekkor még nem is javasolta a hordozóba integrált hűtőeszközök alkalmazását, hanem a 

hűtőeszköz és az integrált áramkört tartalmazó lapka összeillesztési és kötési módszereire 

fókuszált kutatása során. 

További publikációiban egyrészt kísérletet tett a csatornák méretének optimalizálására 

[14], illetve ultra nagy hővezetésű mikrocsatornás hűtőeszközök tervezését is bemutatta [15]. 

A későbbiekben a mikroméretű csatornákban fellépő kapilláris hatásokat is vizsgálta, amelyek 

eredményét [16]-ban ismertette. 

Tuckerman munkásságának megismerése után sok kutatócsoport fordult a téma felé. A 

kutatások egy része az ilyen eszközök tervezésével, másik része csatornákban lejátszódó 

áramlástani és hőtani leírásával foglalkozik. Utóbbi esetben három, sokszor nagyon elkülönülő 

területet lehet megkülönböztetni: 

- a korábbi eredményeket felhasználva modellek létrehozása, 

- véges térfogat szimulációkon alapuló vizsgálatok, vagy 

- áramlástani és hőtani jellemzők kísérleti meghatározása. 

A publikációk többsége az első két kategóriába esik, aminek egy lehetséges 

magyarázata az, hogy a mérésekhez szükséges eljárások nincsenek kidolgozva, szabványosítva, 

valamint az is, hogy meglehetősen drága mérőrendszer összeállítását igényli. 

4.2 Mikrocsatornás hűtőeszközök csoportosítása az áramló közeg 

halmazállapota szerint 

Aszerint, hogy a mikrocsatornákban áramló hűtőközeg halmazállapota milyen, három 

fő típust különböztethetünk meg: 

- tisztán gáz fázisú, 

- tisztán folyadékfázisú 

- fázisátmenetes (általában folyadékból gáz állapotba). 

Mindegyik típusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai is, ezek rövid összefoglalását 

tartalmazza az alábbi fejezet. 
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4.2.1 Gáz fázisú hűtőközeggel működtetett mikrocsatornás hűtőeszközök 

A hűtőeszköz mikrocsatornáiban áramló közeg végig gáz halmazállapotú. A gázok, 

mint hűtőközegek alkalmazása nagyon régre nyúlik vissza. Az első gőzgépektől kezdve, a 

léghűtéses belsőégésű erőforrásokon keresztül egészen a napjainkban használt számtógépek 

processzorainak hűtésééig széleskörűen alkalmazzák a gyakorlatban. Kézenfekvő volt, hogy a 

mikrocsatornákban is valamilyen gázt vagy levegőt áramoltassunk. Utóbbi szinte korlátlanul 

áll rendelkezésre, a kényszerített áramláshoz egy megfelelően megválasztott pumpára van 

szükség. Ha a hűtőközeg kiáramlik a környezetbe, az a legtöbb esetben semmilyen problémát 

nem jelent. Ezen okok miatt több kutatócsoport is foglalkozott levegővel hűtött mikrocsatornás 

eszközök tervezésével és előállításával. A mikrocsatornás hűtőeszközök tervezésével 

foglalkozó főbb tudományos közlemények [17]–[28] egy mérési sorozat eredményeire 

hagyatkoznak, amely [7]-ben olvasható. Mindegyik publikációban kis áramlási sebesség (1 – 

10 m/s), és 0,5 – 5 liter/sec áramlási ráta mellett vizsgálták a hűtőeszköz paramétereit, tehát az 

áramlási keresztmetszet viszonylag nagy volt. A hűtőeszköz rendszerint valamilyen fém, 

legtöbbször réz vagy alumínium volt. 

Annak ellenére, hogy a gázok fajhője a folyadékok fajhőjénél körülbelül három 

nagyságrenddel kisebb, a viszkozitásuk is majdnem ugyanennyivel kisebb, tehát a csatorna által 

képviselt hidrodinamika ellenállás kisebb lesz, így azonos pumpálási teljesítmény mellett a 

gázzal működő mikrocsatornás hűtőeszközök hűtési hatékonysága is versenyképes a folyadék 

alapú hűtőeszközök hűtési hatékonyságával. Ezt a következtetést már 1984-ben Tuckerman is 

levonta [13]-ban, annak ellenére, hogy ő folyadékkal működő eszközzel foglalkozott. A levegő 

a legkönnyebben alkalmazható légnemű hűtőközeg. Ennek ellenére sokan foglalkoznak 

nitrogén felhasználásával, többek között [29], [30], valamint témavezetőm [31]-ben. A kisebb 

molekulájú gázok, mint például a hidrogén és a hélium alkalmazása a hőátadás szempontjából 

előnyös, azonban meglehetősen költséges megoldásnak számít.  

4.2.2 Folyadék fázisú hűtőközeg alkalmazása mikrocsatornás hűtőeszközökben 

A legtöbb mikrocsatornás hűtőeszközzel kapcsolatos publikációban valamilyen 

folyadékot áramoltattak a mikrocsatornákban. Ez az esetek többségében desztillált víz, azonban 

különböző alkoholok és olajok is használhatók hűtőközegként. A legátfogóbb, mérési 

eredményeket is tartalmazó összefoglaló szakcikk [32]-ben olvasható. 

A legfontosabb különbség a gázzal működő mikrocsatornás hűtőeszközökhöz képest az, 

hogy a hűtőközeg hozzávezetésén túl annak elvezetését is meg kell oldani. A szivárgásmentes 

csatlakozások kialakítása kulcsfontosságú. Míg inert, nem mérgező gázok esetében csak a 

hűtéskimaradásból fakadó meghibásodások állhatnak fent, folyadékhűtés esetén egész 

berendezések tönkremeneteléről beszélhetünk. Desztillált víz alkalmazása csak látszólag 

csökkent a veszélyen, ugyanis ahogy fémmel érintkezik a tiszta víz, abba fémsók kerülhetnek, 

amelyek nagyságrendekkel csökkentik a víz fajlagos ellenállását, amely így rövidzárlatot tud 

okozni. Vízhűtéssel (és most a nagyobb léptékű rendszerekre is gondolok) számtalan esetben 

találkozhatunk, például modern autó belsőégésű motorjánál. Azonban nagyon kevés 

számítógép vagy mobil eszköz készül vízhűtéssel. Ennek oka a technikai megoldások 

költségében és a víz alkalmazásának veszélyében rejlik. 

Metil-, etil- vagy izopropil-alkohol felhasználása szintén járható út, itt is fontos a 

megfelelő tömítettség biztosítása, szivárgás esetén azonban nem okoz akkora kárt, mint a víz. 

A gyakorlatban alkalmazott folyadékhűtéses hűtőeszközöknél egy egyszerű trükk bevethető a 

szivárgások megakadályozására, méghozzá az, hogy a folyadékkeringtetés nem túlnyomáson, 
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hanem a környezeti nyomásnál kisebb nyomáson történik meg. Ez azt jelenti, hogy ha valahol 

tömítetlenség van, akkor ott a nagyobb környezeti nyomás miatt a levegő fog beáramlani a 

rendszerbe, és nem a hűtőfolyadék fog távozni. Ennek a módszernek az a nagy hátránya, hogy 

a keringtetést nyomása 1 légköri (105 Pa) nyomásban maximalizálva van. A maximális 

nyomásesésből, valamint a hűtőeszköz és a hozzávezetések hidrodinamikai ellenállásából 

meghatározható a maximális áramlási ráta. 

A sok publikált munka közül kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik az IBM-hez köthető, 

akik a többrétegű SiP tokok belsejében elhelyezkedő áramkörök hűtését oldották meg 

mikrocsatornás folyadékhűtés segítségével [33]. 

 

 

4.5. ábra. Az IBM mikrocsatornás hűtési megoldása [33]  

A megoldás alkalmazásával 30%-kal csökkentették a hűtéshez szükséges elektromos 

(pumpálási) teljesítmény nagyságát. 

A másik megoldás, amit bemutatok az nem egy integrált áramkör hűtésére, hanem 

teljesítmény PIN-dióda (p-intrinsic-n felépítésű nagyfeszültségű dióda) hulladékhőjének 

elvezetésére szolgáló megoldás, amely [34]-ben és [35]-ben lett publikálva. A megoldás ezért 

érdekes, mert a csatornák nem a szilícium szelettel laterális irányban lettek kialakítva, hanem a 

szeleten át vezetnek furatok, amelyeken keresztül áramlik a hűtőközeg (4.6. ábra). 

 

4.6. ábra. PIN dióda hűtése vertikális kialakítású mikrocsatornák segítségével [34] 
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Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy sok, egymással párhuzamosan kapcsolt, rövid 

csatornát lehet készíteni, így a hidrodinamikai ellenállás kellően alacsony tud lenni ahhoz, hogy 

elfogadható nyomásesés mellett nagy áramlási rátát lehessen elérni, így a hűtési hatékonyság 

nagy lehet. Sajnos a cikk írói nagyon pontatlan modellt használtak a nyomásesés számítására, 

így a mért nyomásesés kétszerese lett a várt értéknek, illetve a hőellenállás mérése a cikkből 

kimaradt, és a dolgozat írásának napjáig nem is került közlésre. 

4.2.3 Kétfázisú hűtőközeg alkalmazása mikrocsatornás hűtőeszközökben 

Két, egymástól eltérő jellegű, de egyaránt kétfázisú (two-phase) áramlásnak nevezett 

áramlási típust kell megkülönböztetnünk egymástól. Az egyik esetben egy fajta folyadék és egy 

másik fajta gáz egyszerre áramlik egy csatornában. Az ilyen áramlást nevezzük Taylor-

áramlásnak. A másik változat esetén pedig a két különböző fázis egy kiindulási anyaghoz – 

általában folyadékhoz – tartozik, annak két különböző halmazállapota egyszerre van jelen. 

Ilyenkor olyan folyadékokat kell alkalmazni, amelyek a hűtendő áramkör működési 

hőmérséklettartományán belül váltanak fázist, azaz alakulnak folyadékból gázzá. A 

fázisváltáshoz szükséges energiát a hűtendő eszközből nyerik, az így elvont energia biztosítja 

a hűtést. Sajnos a víz forráspontja általában nem esik bele a normális működési tartományba (-

40 – 85 °C), így más folyadékokat kell alkalmazni. A klímaberendezésekben használt R12 vagy 

R134A – megfelelő túlnyomáson – szobahőmérséklet környékén vált fázist a folyadék és a gáz 

halmazállapot között, emiatt alkalmazható kétfázisú mikrocsatornás hűtőeszközökben. A [36]-

tal jelölt szakcikkben a szerzők 25.000 W/m2 hőátadási együtthatóról számoltak be 8 bar (8·105 

Pa) rendszernyomás mellett. 

Sajnos az előnyök mellett számos hátránya is van az ilyen rendszereknek. Azon túl, 

hogy veszélyes gázok szükségesek hozzá (pl. az R12 1995 óta be van tiltva, az R134A pedig 

pszichoaktív anyag), a rendszernyomás biztosítása meglehetősen bonyolult és robusztus 

eszközöket kíván meg. A közeget nem elég keringtetni, a háztartási hűtőgépekben használatos 

kompresszorokhoz hasonló berendezés szükséges a megfelelő nyomásviszonyok 

kialakításához, valamint egy hőcserélőre is szükség van, hogy az elszállított hőt át tudjuk adni 

a környezetnek.  

Ami még ennél is nagyobb akadálya az ilyen eszközök alkalmazásának az a túlfűtés 

(angolul superheat) jelensége. A probléma a következő: a csatornában áramló folyadék helyileg 

ott vált fázist, ahol a legmelegebb pont van a csatornában. A folyadék gázzá alakulása egy 

gázbuborék kialakulását idézi elő, amely lokálisan nagy nyomású teret alakít ki magának. Ebbe 

a térrészbe nem tud további folyadék beáramlani, ott csak a gáz hővezetése lesz az, ami a 

hűtésért felel. A hőtranszport lecsökken, konstans disszipáció esetén az adott térrész 

hőmérséklete hirtelen tovább nő, és ez egészen addig folytatódik, amíg az eszköz tönkre nem 

megy [37]. Diszkrét eszközök hűtésénél, ahol a hot-spot-ok jelentősége nem olyan nagy, mint 

az integrál áramkörök esetén (például azért, mert a tok hővezetése nem engedi a hőmérsékleti 

gradiensek kialakulását) sikeresen alkalmazható. Erre olvashatunk egy példát a [38]-ban, ahol 

a szerzők az elektromos és hibrid autókban alkalmazott IGBT hidak hűtését oldották meg 

kétfázisú rendszer alkalmazásával. További alkalmazási példák találhatóak a [39]-ben. 

4.3 A szakirodalomban fellelhető Nusselt-függvények összefoglalása 

A mikrocsatornákban lejátszódó hőtranszport folyamatok hatékonyságát a Nusselt-

szám adja meg. Minél nagyobb az értéke, annál nagyobb a konvektív hőátadás a konduktív 
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hőátadáshoz képest. Egy adott csatornában a Nusselt-szám értéke pontról pontra változik, a 

csatorna belépési pontjától a csatorna végpontjáig. A Nusselt-szám tehát függ az x koordináta 

aktuális értékétől, a csatorna dimenzióitól, annak felületi érdességétől, valamint a csatornában 

áramló közeg fizikai jellemzőitől és áramlási viszonyaitól. Általánosított formulája a 

 𝑁𝑢𝑥 = 𝐶 ⋅ 𝑅𝑒𝐿
𝑚 ⋅ 𝑃𝑟𝑛 , (4-1) 

ahol 𝐶 az adott geometriára jellemző konstans, 𝑅𝑒𝐿 az adott hosszúságú csatornára jellemző 

Reynolds-szám, Pr a Prandtl-szám, m és n általában 0 és 1 közé eső konstansok.  

Sík felületre a Nusselt-szám analitikusan is meghatározható, azonban ennél 

bonyolultabb esetben empirikus függvényt kell alkalmazni. 

A felületi érdesség Nusselt-számra, és ezzel a hőátadási együtthatóra vonatkozó 

hatásáról a szakirodalomban egymásnak ellentmondó analitikus és mérési eredmények 

találhatóak. Ennek az az oka, hogy a felületi érdesség növelése a hőátadási felület nagyságát 

ugyan növeli, de a felületi egyenetlenség miatt az áramló közeg a fal közvetlen közelében 

vastagabb rétegben megreked, ezzel pedig rontja a hőátadás hatékonyságát. Folyadékáramra 

vonatkozó mérések tapasztalatai azt mutatják, hogy a hőátadási együttható nagysága sokkal 

inkább függött a folyadék csatornafal anyagára vonatkozó nedvesítésétől, mint a csatornafal 

érdességétől. Makroszkopikus méretű csatornák esetén lamináris tartományban még a súrlódási 

együttható is független a csatornafal érdességétől, ami a Moody-diagramon is egyértelműen 

látszik.  

Empirikus függvényt csak mérési adatok felhasználásával lehet előállítani. A 

szakirodalomban olyan publikációkat kerestem, amelyek levegő (vagy N2 gáz) alkalmazása 

esetén mérési eredményeket tartalmaznak. Nagyszámú szakcikket és összefoglaló cikket [32], 

[40]–[44] áttekintettem annak érdekében, hogy olyan Nusselt-függvényt találjak, amely állandó 

falhőmérséklet és lamináris gázáramlás esetén megadja a lokális (vagy átlagos) Nusselt-szám 

értékét a geometriai és áramlási jellemzők ismeretében. Az alkalmazott Nusselt-függvény 

alapjában határozza meg az analitikus modell pontosságát, ezért megbízható eredményekre 

kellett támaszkodnom. Ezt azt jelentette, hogy csak ezen a tudományterületen elfogadott, magas 

színvonalú, magas idézettséggel rendelkező folyóiratban megjelent publikációk adatait 

fogadtam el. Ezek közül kiemelkedőnek számít Suresh Garimella és kutatócsoportja, akik sok, 

magas színvonalú szakcikket jegyeznek [45]–[63]. Ezek közül a legidézettebb publikációja a 

[53]-ban olvasható, amelyben a saját mérési eredményeit korábban publikált eredményekkel 

veti össze. Sajnos ezeket nem tudtam felhasználni, mert állandó hőfluxus esetére vonatkoztak. 

Viszont Garimella cikkeiben található összes gázfázisú, lamináris áramlásra vonatkozó mérési 

eredmény három korábbi mérési eredményre vezethető vissza.  

Wu és Little 1984-ben elvégzett méréseire [29], amelyben trapéz keresztmetszetű 

csatornákban nitrogén gázt áramoltattak, és így határozták meg a Nusselt-számot, viszont csak 

3000-nél nagyobb Reynolds-számok esetére. Choi és kollégái 1991-ben elvégzett méréseihez 

[30]. valamint Yu és kollégái 1995-ös méréseihez [64]. Ez utóbbi kettő kör keresztmetszetű 

csatornára lett kidolgozva, úgyhogy ezeket sem tudtam közvetlenül felhasználni. 
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4.7. ábra. A Nusselt-szám különböző Reynolds-számok mellett gázfázisú áramlás esetén [32]  

 

A három csoport mérési eredményei felhasználásával három Nusselt-függvény 

keletkezett, a Dittus-Boelter, a Gnielinski, és a Hausen elnevezésű. Utóbbi kettő turbulens 

áramlásra vonatkozik, az első viszont nagyon távol esik Choi és társai mérési eredményeitől 

(4.7. ábra). Felhívnám a figyelmet arra, hogy a skála mindkét tengelye logaritmikus skálán 

ábrázolja az értékeket. A [4]-el jelölt áramlástannal foglalkozó könyvben a két síklap között 

tisztán analitikus módon meghatározott Nusselt-függvény ismeretében biztosan kijelenthető, 

hogy egy alatti Nusselt-szám 100 fölötti Reynolds-számnál nem lehetséges, a mérések biztosan 

pontatlanok voltak. Az eltérést a viszkózus disszipáció által keltett hő okozhatta, emiatt mértek 

jóval kisebb Nusselt-számokat. Erre H. Jeong és J. Jeong 2006-ban jött rá először és publikálta 

[65], az addig készült mérési eredmények még ezt a hatást nem vették figyelembe. Végül [4]-

ben találtam egy olyan kísérleti adatokra épülő Nusselt-függvényt [66], amelyet módosított 

formában fel tudtam használni az analitikus számítások során. Ezen szakterület legelismertebb 

kutatói (többek között Garimella és Tuckerman) 2013-ben közösen publikált áttekintő cikkében 

[67] kitért arra, hogy nagyon kevés mérési eredményre épülnek az elméleti modellek gázfázisú 

hűtőközeget alkalmazó mikrocsatornák esetén.  

4.4 Mikrocsatornás hűtőeszközök optimalizálása 

A mikrocsatornás hűtőeszközök különböző szempontok szerinti optimalizálásának 

óriási irodalma van. Az első ilyen szakcikk megjelenése Tuckerman nevéhez fűződik, aki 1981-

ben [2] publikálta eredményeit. A csatorna mentén állandó hőfluxust feltételezve végezte el a 

számításait, ami nem ad pontos eredményt olyan esetekben, ahol a csatorna nagy hővezetési 

együtthatójú anyagból készült tömbben van kialakítva. Részben emiatt, részben a numerikus 

módszerek és a szimulációkhoz használt számítógépek számítási kapacitásának rohamos 

növekedése miatt új csatornaoptimalizációs algoritmusok lettek kifejlesztve. Maranza és 

kollégái [68] már figyelembe vették a csatorna anyagának laterális hővezetését, valamint egy 

új, dimenzió nélküli mérőszám alkalmazását javasolták. Foli és kollégái genetikus evolúciós 
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algoritmust javasolnak a csatornageometriai optimalizálására [69]. Később már az áramló 

folyadék hőmérséklettől függő fizikai jellemzőit is figyelembe vették [70]. Al-Nimr és 

kutatócsoportja a hőcserélők tervezésénél használt NTU módszert [4] adaptálta két, egymással 

párhuzamos felülettel rendelkező hűtőeszközök tervezéséhet [71]. Később többen is 

próbálkoztak a makroméretekben működő módszer alkalmazásával [72]–[74]. Rosa kutatási 

eredményei a skálázási törvények alkalmazásával kapcsolatosak [75]. 

A legtöbb módszer hátránya, hogy nagyon nagy számítási kapacitást igényel, 

alkalmazási területe korlátozott, és sok esetben olyan korábbi modellek alkalmazására épül, 

melyek kísérletileg nem alátámasztottak.  
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5. fejezet – Felhasznált eszközök 

‒ Áramlásmérő és szabályozó: A mérések során Alicat gyártmányú MC-10SLPM-

D/10V, 10IN, GAS:Air típusú tömegáramlás mérőt és szabályozót használtam, 

melyet a gyártó légtömegáramra kalibrált be. Az adatlap szerint 0,8% leolvasási 

hibával, valamint 0,2% méréshatárra vonatkoztatott (full scale) relatív hibával mér és 

szabályoz. Az átfogási tartomány 200:1-hez, a legnagyobb áramlási ráta 600 liter/óra 

(10 liter/perc), ebből pedig kiszámítható a legkisebb áramlási ráta, ami 3 liter/óra. 

Beállási ideje egy másodpercnél kisebb. A gyártó a kalibrálási jegyzőkönyvet csatolta 

az eszköz mellé. 

‒ Keringtető hűtő-fűtő termosztát: A hideglemez (cold plate) termosztálásához egy 

Julabo F25 keringtető hűtő-fűtő termosztát berendezést használtam. Az adatlap 

szerint 0,01 °C hőmérsékleti stabilitást tud biztosítani. A hűtési kapacitása 20 °C-on 

350W. 

‒ Digitális hőmérő: A hőmérsékletek pontos méréséhez Omega gyártmányú 

HH806AU digitális kétcsatornás kézi hőmérőt alkalmaztam. A mérési tartománya -

200 °C-tól 1372 °C-ig terjed. A mérési hibája ±0,05% leolvasási hiba + 0,3 °C. 

‒ Optikai mikroszkóp: A mikrocsatornás hűtőeszköz fizikai méreteinek 

meghatározásához Olympus BX51 típusú optikai mikroszkópot használtam. 

‒ Háromdimenziós gépészeti tervező szoftver: A szimulációkhoz szükséges 

háromdimenziós terveket a Catia V5R20 verziójú gépészeti terverőrendszert 

használtam. A programban lehetőség volt mikrométer alapú méretskálát használni, 

amelyet kifejezetten MEMS (mikro mikro-elektromechanikus rendszerek) 

tervezéséhez fejlesztettek. 

‒ Termikus tranziens teszter: A termikus tranziens teszteléshez a T3Ster Termikus 

Tranziens Teszter berendezést [76], és a hozzá tartozó vezérlő szoftvert használtam. 

A berendezés pontossága közvetlenül nem adható meg a mérési módszer miatt. Maga 

a berendezés a bemenő feszültség jelet 1 millió minta/másodperc sebességgel fogadja, 

a felbontás 12 bit, ebből az elérhető legkisebb mérhető feszültségkülönbség 12 µV. 

Ez 2mV/K hőmérsékleti együttható mellett 0,01 °C felbontást jelent. A mérési 

eredmények kiértékeléséhez a T3Ster Master v2.1 szoftvert használtam.  

‒ Matematikai szoftverek: Bonyolultabb számítások kiértékeléséhez a Maple 9 

matematikai szoftvert használtam fel. A hőáramsűrűség térkép előállításához 

MATLAB 2015b-t használtam, amelyet később MATLAB 2017b-re frissítettem. 

‒ Szimulációs szoftverek: A numerikus szimulációkhoz én két szoftvert használtam: a 

Mentor Graphics (ma már a Siemens része) FloTHERM szoftverét [77] és az ANSYS 

cégóriás azonos néven futó programcsomagjában szereplő CFX szimulátort [78]. A 

FloTHERM inkább elektronikai berendezések (chipek és tokozásuk, NyHL panelek 

és szervertermek) vizsgálatára használatos, míg az ANSYS CFX szimulátora inkább 

egy általános célú CFD program. Mindkét szoftverből a 2012 utáni verziókat 

használtam (FloTHERM 10 és ANSYS 14), melyeket évente frissítettem, hogy a 

legújabb és legpontosabb megoldó algoritmusok álljanak rendelkezésemre. 
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5.1 A vizsgált mikrocsatornás hűtőeszköz 

Az analitikus összefüggések helyességének igazolására, valamint a hőátadási jelenségek 

megfigyelésére egy korábban készült mikroméretű csatornákat tartalmazó hűtőeszközt 

használtam fel. A mikrocsatornák nedveskémiai anizotróp marási eljárással készültek <100> 

orientáltságú, n-típusú szeleteken. Az alkalmazott marószer tetrametil-ammónium-hidroxid 

(TMAH) 25%-os oldata volt, amely 85 °C-ra melegítve 0,3 mikrométer/másodperc sebességgel 

képes marni a szilíciumot. Ultrahangos fürdőt alkalmazva a csatornák felületi érdessége kisebb, 

mint 1 µm, ami kedvező hatással van a hidrodinamikai ellenállásra. A kísérleti példányokat 2”-

os szilíciumszeleten lettek megvalósítva, melyen a 15 × 15 mm-es mintákból négy darab fért el 

az 5.1. ábrán látható módon. 

A csatornák radiális elrendezése a skóciai Heriot-Watt egyetemmel közösen végzett 

korábbi kutatómunkák [79]–[81], valamint az FP6 PATENT DfMM EU 507255 „Mikro- és 

nanoelektronikai eszközök kutatása és gyárthatóságra való tervezése” kutatás eredményeire 

támaszkodva lett kiválasztva. 

 

  

5.1. ábra. Anizotróp marási eljárással készült csatornamintázat egy 2”-es szeleten  

A polírozott oldalon kialakított mikrocsatornák felső lezárásáról egy speciális üveglap 

gondoskodik (borofloat 33), amely anódikus szelet-szelet kötéssel lett a szilíciumhordozóhoz 

rögzítve. A beömlőnyílás ugyanezen az üveglapon lézerablációval készített, körülbelül 2 mm 

átmérőjű furat. A vizsgált mikrocsatornás hűtőeszköz fényképe az 5.2 ábrán látható.  
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5.2. ábra. A borofloat üveggel lezárt minta fényképe 

Az anizotróp, tehát irányonként eltérő sebességű marási eljárás miatt a különböző 

irányítottságú csatornák kissé eltérő méretűek lettek (összesen 48 csatorna található radiális 

elrendezésben). Az alkalmazott egykristályos szilícium hordozó atomrácsának szimmetriája 

miatt 12 eltérő méretű csatorna alakul ki, melyek körkörösen ismétlődnek. 
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6. fejezet - A mikrocsatornás hűtőeszköz kompakt 

modellje 

 

Egy csatornában áramló közeg és a csatorna fala közötti hőátadás jelenségét két alapvető 

esetre lehet osztani: az első esetben a csatornafal-menti hőfluxus állandó, míg a második 

esetben a fal hőmérsékletét tekintjük konstansnak. Tekintettel arra, hogy a szilícium nagyon jó 

hővezető anyag (hővezetési együttható ~150W/(m∙K)) néhány szélsőséges kivételtől eltekintve 

a második megközelítés alkalmazható, melyet a később bemutatott szimulációs eredmények is 

alátámasztanak. A csatornafal-menti állandó hőfluxus leírásának egyszerűbb matematikai 

alakja van, illetve a Nusselt-számok és a hőátadási együtthatók analitikus, és félempirikus 

alakja is főleg ezen esetekre kidolgozva lelhetők fel a szakirodalomban. 

A szakirodalomban található mérési és szimulációs eredmények igazolják, hogy a 

szubmilliméteres keresztmetszetű csatornákban kis nyomásesés mellett (<50 000 Pa) az 

áramlási profil réteges, azaz lamináris. Az általam vizsgált áramlási rátáknál a Reynolds szám 

maximális értéke 230-ra adódott, ami pontosan tizede a turbulens/lamináris áramlás általánosan 

elfogadott határának. Azonban bizonyos kutatócsoportok kísérleteikkel bizonyították, hogy 

már 1000 körüli Re értéknél köztes áramlás is kialakul. [7]. Hőátadás szempontjából a turbulens 

áramlás kedvezőbb lenne, mert ekkor az áramló közeg rétegei egymással keveredni tudnának, 

így a lokális hőátadási együttható magasabb lenne. Célom az volt, hogy olyan összefüggést 

dolgozzak ki, amely minkét áramlási típus esetén alkalmazható. 

Az analitikus összefüggés megalkotásánál azt az egyszerű esetet tételezem fel, hogy 

egyetlen hosszú csatornában történik meg a hőátadás. A csatornát hosszában infinitezimálisan 

kis részekre osztva dA felületen hőátadással átvitt Q hőmennyiség 

 𝑄 = ℎ ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑓) ∙ d𝐴 = ℎ ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑓) ∙ 𝑝 ∙ d𝑥, (6-1) 

ahol h a lokális hőátadási együttható, Tw és Tf rendre a csatornafal és az áramló közeg 

hőmérséklete, p a csatornafal kerülete és dx a végtelenül rövid csatornahossz.  

Alkalmazva az energiamegmaradás törvényét, a hőátadással átvitt hőenergia az áramló 

közeg belső energiáját változtatja meg: 

 ℎ ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑓) ∙ 𝑝 ∙ d𝑥 =
d𝑚

d𝑡
∙ 𝑐𝑝 ∙ d𝑇𝑓 , 

(6-2) 

ahol cp az áramló közeg fajhője, dTf a közeg hőmérsékletváltozása dx hosszúságú szakaszon, 

dm/dt pedig a közeg tömegáramlási rátája. Átrendezve az egyenletet az alábbi eredményt 

kapjuk: 

 
1

(𝑇𝑤−𝑇𝑓)
∙ d𝑇𝑓 =

ℎ∙𝑝
d𝑚

d𝑡
∙𝑐𝑝

d𝑥. (6-3) 

Ez egy elsőrendű, állandó együtthatójú, lineáris differenciálegyenlet, amelynek 

megoldását a változók szeparálásával kereshetjük meg. Az egyenletet a vizsgált L hosszúságú 

csatorna mentén integrálva, és bevezetve a Ti, a hűtőközeg belépési hőmérséklete és Te a 

hűtőközeg kilépési hőmérséklete jelölést a következőt kapjuk: 
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 ln
𝑇𝑤 − 𝑇𝑒

𝑇𝑤 − 𝑇𝑖
= −

ℎ ∙ 𝐴

d𝑚
d𝑡

∙ 𝑐𝑝

 . (6-4) 

Ha (4) mindkét oldalának vesszük az exponenciális függvényét, akkor 

 exp (ln
𝑇𝑤 − 𝑇𝑒

𝑇𝑤 − 𝑇𝑖
) = exp (−

ℎ ∙ 𝐴

d𝑚
d𝑡

∙ 𝑐𝑝

), (6-5) 

 
𝑇𝑤 − 𝑇𝑒

𝑇𝑤 − 𝑇𝑖
= exp (−

ℎ ∙ 𝐴

d𝑚
d𝑡

∙ 𝑐𝑝

) . (6-6) 

Egy dx hosszúságú csatornaszakasznak a hőellenállása illetve a hővezetése: 

 𝑅𝑇ℎ =
𝑇𝑤 − 𝑇𝑖

𝑑𝑄
, 𝐺𝑇ℎ =

d𝑄

𝑇𝑤 − 𝑇𝑖
 (6-7) 

A hűtőközeg által elszállított dQ hőáram: 

 d𝑄 =
d𝑚

d𝑡
∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝐸 − 𝑇𝑖) (6-8) 

Behelyettesítve a hővezetés egyenletébe (6-6) és (6-8) összefüggéseket a következőt 

kapjuk: 

 𝐺𝑇ℎ =
d𝑚

d𝑡
∙𝑐𝑝∙(𝑇𝐸−𝑇𝑖)

𝑇𝑤−𝑇𝑖
=

d𝑚

d𝑡
∙𝑐𝑝∙[(𝑇𝑊−𝑇𝑖)−(𝑇𝑊−𝑇𝐸)]

𝑇𝑤−𝑇𝑖
=

d𝑚

d𝑡
∙ 𝑐𝑝 ∙ (1 −

𝑇𝑊−𝑇𝐸

𝑇𝑤−𝑇𝑖
), 

 𝐺𝑇ℎ =
d𝑚

d𝑡
∙ 𝑐𝑝 ∙ (1 − 𝑒

−
ℎ∙𝐴

d𝑚
d𝑡

∙𝑐𝑝) (6-9) 

A hővezetés helyett félvezető eszközök termikus vizsgálatánál és modellezésénél 

gyakrabban használjuk a hőellenállás fogalmát a hőutak jellemzéséhez, amely a hővezetés 

reciprokaként számolható az alábbi módon: 

 

𝑅𝑇ℎ =
1

d𝑚
d𝑡

∙ 𝑐𝑝 ∙ (1 − 𝑒

−
ℎ∙𝐴

d𝑚
d𝑡

∙𝑐𝑝)

 
(6-10) 

Ebben az egyenletben az egyetlen fluidikai jellemzőktől függő paraméter a h hőátadási 

együttható. Számítása 

 ℎ =
𝑘𝑓 ∙ 𝑁𝑢

𝐷𝐻
 (6-11) 

egyenlet szerint történik, ahol kf az áramló közeg hővezetési együtthatója, DH a csatorna 

hidraulikai átmérője, és Nu a Nusselt szám. A DH hidraulikai átmérő egyszerűen számolható: 

 𝐷𝐻 =
2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏

𝑎 + 𝑏
, (6-12) 

ahol a és b a csatorna mélysége és szélessége.  
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A Nusselt-szám megfelelő megválasztása alapvetően befolyásolja az analitikus modell 

alkalmazásával előálló eredmény pontosságát. Az anizotróp marás segítségével kialakított 

csatornák trapéz keresztmetszetűek, de kristálytani irányonként eltérő nagyságúak. 

A Nusselt-szám lamináris áramlásra, állandó fal hőmérsékletre és téglalap 

keresztmetszetű csatornára érvényes értékeit a 6.1. táblázat tartalmazza a téglalap 

oldalarányának függvényében. 

Oldalarány 

(a/b) 

Nusselt-szám 

(végtelen hosszú csatornára) 

1 2,98 

2 3,39 

3 3,96 

4 4,44 

6 5,14 

8 5,6 

6.1. táblázat. Nusselt-számok különböző oldalarányok esetén 

Mivel a táblázat csak egész számú oldalarányhoz rendel Nusselt-szám értékeket, ezért 

az adatok felhasználásával előállítottam egy másodfokú polinomot, hogy tetszőleges oldalarány 

esetén is meg tudjam határozni a Nusselt-szám értékét. Az így kapott összefüggés: 

 𝑁𝑢∞ =  −0,0274 ⋅ (
𝑎

𝑏
)

2

+ 0,631 ⋅ (
𝑎

𝑏
) + 2,3224 . (6-13) 

A csatorna átlagos Nusselt számát a  

 𝑁𝑢 = 𝑁𝑢∞ +
0,065 ∙ (𝐷𝐻/𝐿) ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟

1 + 0,04 ∙ [(𝐷𝐻/𝐿) ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟]
2
3

 (6-14) 

egyenlettel lehet meghatározni [66], ahol az állandó csatornageometriájú, trapéz 

keresztmetszetű csatornákat olyan ekvivalens téglalap keresztmetszetű csatornával 

helyettesítettem, amelyek hidrodinamikai átmérője azonos volt. 

A kiértékeléshez szükség van a Reynolds és Prandtl számra, melyek az előzőekben 

ismertetettek szerint a következők szerint számolhatóak: 

 
𝑅𝑒 =

𝐷𝐻 ∙ 𝜌 ∙
𝑑𝑉
𝑑𝑡

/𝐴

𝜈
=

𝐷𝐻 ∙
𝑑𝑚
𝑑𝑡

/𝐴

𝜈
 

(6-15) 

 𝑃𝑟 =
𝑐𝑝 ∙ 𝜈

𝑘𝑓
 (6-16) 

ahol 𝜈 az áramló közeg dinamikai viszkozitása és 𝜌 a sűrűsége, kf pedig a hővezetési 

együtthatója. 

6.1.1 A modell érvényességi köre 

Egy új modell kidolgozásánál fontos meghatározni annak érvényességi körét. Ugyan az 

általam javasolt összefüggés függetlennek tekinthető az áramlás típusától, mivel a  
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𝑅𝑇ℎ =
1

d𝑚
d𝑡

∙ 𝑐𝑝 ∙ (1 − 𝑒

−
ℎ∙𝐴

d𝑚
d𝑡

∙𝑐𝑝)

 
(6-17) 

 

egyenlet nem tartalmazza közvetlenül a Reynolds-számot, azonban a h hőátadási együttható 

meghatározására használt 

 ℎ =
𝑘𝑓 ∙ 𝑁𝑢

𝐷𝐻
 (6-18) 

összefüggésben szerepel a Nusselt-szám, ami viszont függ a Reynolds-számtól. A javasolt 

Nusselt-függvény és az L hosszúságú csatornára meghatározható átlagos Nusselt-szám 

 𝑁𝑢 = 𝑁𝑢∞ +
0,065 ∙ (𝐷𝐻/𝐿) ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟

1 + 0,04 ∙ [(𝐷𝐻/𝐿) ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟]
2
3

 (6-19) 

kizárólag lamináris áramlásra érvényes. Azonban átmeneti és turbulens áramlás esetén 

elegendő másik Nusselt-függvényt választani.  

Azt azonban érdemes figyelembe venni, hogy ahhoz, hogy az áramlás turbulens legyen, 

nagy áramlási sebességet kell elérni, ami nagy nyomáseséssel biztosítható. A nagy 

nyomáseséshez nagy pumpálási teljesítmény szükséges, valamint az alkalmazott hőtűközegtől 

függően annak fizikai paraméterei nem tekinthetők állandónak a csatorna mentén, amivel 

számolni kell. 

Az általam méréssel és szimulációval vizsgált tartományban a hűtőközeg fizikai 

tulajdonságai (sűrűség, fajhő, Prandtl-szám) a csatorna mentén állandónak tekinthetőek, ez a 

szakirodalomban elfogadott 1/3 Mach sebességhatárig tart. E fölött a modell még a megfelelően 

megválasztott Nusselt-függvény ellenére is hibás értéket fog adni. 

A lamináris áramlás esetén az általam javasolt Nusselt-függvény csak akkor érvényes, 

ha a csatorna teljes hossza nagyobb, mint a hidrodinamikai belépési hossz, amely  

 𝐿𝑡 = 0,05 ∙ 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 ∙ 𝐷ℎ (6-20) 

szerint számolható. 

Az összefüggéseknek egy további korlátozása van: a Knudsen-számnak kisebbnek kell 

lennie, mint 0,1. Ez azért szükséges, hogy a folytonossági és energiamegmaradási törvény ne 

sérüljön [82]. Szobahőmérsékleten a levegő molekuláinak szabad úthossza 0,07 µm, így a 

hidrodinamikai átmérőnek nagyobbnak kell lennie, mint 0,7 µm. 

6.2 A javasolt modell alkalmazása 

Az általam kidolgozott elméleti összefüggés segítségével kiszámoltam az ismertetett 

mikrocsatornákat tartalmazó hűtőeszköz áramlási rátától függő parciális hőellenállás értékét. A 

számítás fő lépéseit, és az egyszerűsítéseket a következőkben foglalom össze. 

6.2.1 A mikrocsatornás hűtőeszköz pontos geometriájának meghatározása 

A mikrocsatornás hűtőeszköz maszkrajzolata és a kialakult csatornák között 

meglehetősen nagy eltérés mutatkozott, amely annak volt köszönhető, hogy az alkalmazott 

szilícium-marószer a kristálytani iránytól függően más-más marási sebességgel marta a 
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szilíciumot. Mivel egy központi pontból radiálisan kiinduló 48 csatorna lett kialakítva, a 

csatornák mérete meglehetősen nagy szórást mutatott. 

Ahogy a 6.1. ábrán látszik a flat-tel párhuzamos és az arra merőleges csatornák lettek a 

legkeskenyebbek, a 22,5°-ban álló csatornák pedig a legszélesebbek. Az is látható, hogy 

csatornaméretekben körkörös szimmetria van, ami egyszerűsítésekre ad lehetőséget, így nem 

kell az összes csatornára külön-külön elvégezni a számításokat, elegendő egy részére. (Ugyanez 

az egyszerűsítés szimulációnál is hasznos lehet). 

A méretek meghatározásához az Olympus BX51-es típusú mikroszkópot, és a hozzá 

adott szoftvert használtam. Mind a négy síknegyedben kialakult összes csatorna szélességét 

megmértem, a legkeskenyebb (függőleges), és a legszélesebb (22,5°-ban álló) csatorna képe 

látható az 6.1. ábrán. 

 

6.1. ábra. A kialakult csatornák szélessége  

A csatornamélység meghatározása csak közvetett módon volt lehetséges, mivel annak 

keresztmetszeti csiszolatból, optikai mikroszkóppal való meghatározása a minta 

tönkremeneteléhez vezetne. Ehelyett a mikroszkópot a legnagyobb nagyításba állítva (így a 

legkisebb mélységélességet elérve) a mintatartó asztal magasságát addig változtattam, amíg a 

csatorna alja legélesebben látszott (az alja volt fókuszban), majd a vertikális tárcsán leolvastam 

az aktuális értéket. Ezután addig mozgattam a mintát tartó asztalt, hogy a csatornák tetejének 

éle legyen éles. Ekkor is leolvastam a vertikális tárcsa értékét. A két szám különbsége megadta 

a csatornák mélységét, amely 67 µm-re adódott az egész mintán (azonos volt a marási sebesség 

abban a kristálytani irányban. A mérés felbontása körülbelül 1 µm volt, így a szórás is ezen 

belül adódott. 

Az így meghatározott csatornaméreteket a 6.2. táblázat tartalmazza. 
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Csatorna 

sorszáma 

Csatorna 

szélessége felül 

[µm] 

Csatorna 

szélessége alul 

[µm] 

Csatornahossz 

[µm] 

Oldalarány 

(a/b) 

1 235,1 105,7 5546,0 2,54 

2 284,7 166,2 5133,5 3,38 

3 357,0 244,0 4974,0 4,52 

4 387,6 299,0 5188,4 5,10 

5 400,0 291,0 5736,5 5,17 

6 398,5 290,5 6626,0 5,00 

7 387,9 285,8 7438,5 5,00 

8 398,5 290,5 6626,0 5,04 

9 400,0 291,0 5736,5 5,17 

10 387,6 299,0 5188,4 5,10 

11 357,0 244,0 4974,0 4,52 

12 284,7 166,2 5133,5 3,38 

6.2. táblázat. Az irányonként eltérő méretű csatornák geometriai adatai 

A körszimmetria miatt elegendő ezen 12 csatornára kiszámítani a parciális hőellenállás 

meghatározáshoz tartozó összefüggés paramétereit, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a 

minta negyedrészére vonatkozó áramlási rátával számoljunk. 

A következő lépésben a csatornák falának azon felületét számoltam ki, amelyik 

közvetlenül érintkezik az áramló hűtőközeggel, valamint meghatároztam a csatornák 

keresztmetszetét és a hidrodinamikai átmérőt, melyet a 6.3. táblázat tartalmaz. 

 

Csatorna 

sorszáma 

Csatorna 

hőátadó felület 

[mm2] 

Csatorna 

áramlási 

keresztmetszet 

[mm2] 

Hidrodinamikai 

átmérő 

[mm] 

1 1,6609 0,0114 0,0882 

2 1,8929 0,0152 0,0962 

3 2,1828 0,0203 0,1041 

4 2,4410 0,0229 0,1079 

5 2,7208 0,0232 0,1057 

6 3,0845 0,0226 0,1037 

7 3,4393 0,0224 0,1034 

8 3,0845 0,0226 0,1037 

9 2,7208 0,0232 0,1057 

10 2,4410 0,0229 0,1079 

11 2,1828 0,0203 0,1041 

12 1,8929 0,0152 0,0962 

6.3. táblázat. Az irányonként eltérő méretű csatornák hőátadó felülete, áramlási keresztmetszete és 

hidrodinamikai átmérője 

A fent számolt 12 csatornában áramló közeg áramlási rátájának eloszlása a csatornák 

hidrodinamikai ellenállásával arányosan történik. Mivel a csatornák kezdőpontja közös (a 
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beömlőnyílásnál), kimenetük pedig közvetlenül a környezetbe nyílik, így a nyomásesés azonos 

az összes csatornában. Felhasználva a 

 Δ𝑃 =
8𝜇𝐿𝑄𝑣

𝜋𝐷ℎ
4  (6-21) 

összefüggést [4], ahol Δ𝑃 a belépő- és kilépőoldali nyomás különbsége, 𝑄𝑣 a volumetrikus 

áramlási ráta, 𝐷ℎ a hidrodinamikai átmérő. A 48 csatorna eredő áramlási rátájának negyedét 

osztottam el a 12 csatornára. Az így kapott csatornánkénti áramlási rátát a 6.4. táblázat 

tartalmazza.  

 

 Áramlási ráta 

[liter/óra] 

Csatorna 

sorszáma 
30 liter/óra 60 liter/óra 90 liter/óra 120 liter/óra 

1 0,5391 1,0782 1,6174 2,1565 

2 0,5884 1,1767 1,7651 2,3535 

3 0,6364 1,2729 1,9093 2,5458 

4 0,6595 1,3190 1,9785 2,6380 

5 0,6459 1,2918 1,9377 2,5836 

6 0,6340 1,2681 1,9021 2,5362 

7 0,6324 1,2648 1,8971 2,5295 

8 0,6340 1,2681 1,9021 2,5362 

9 0,6459 1,2918 1,9377 2,5836 

10 0,6595 1,3190 1,9785 2,6380 

11 0,6364 1,2729 1,9093 2,5458 

12 0,5884 1,1767 1,7651 2,3535 

6.4. táblázat. Csatornánkénti áramlási ráta  

A kis eltérést az okozza, hogy a hosszabb csatornák keresztmetszete nagyobb, mint a 

flat-tel párhuzamos és az arra merőleges rövidebb csatornáké. A számolt tartomány megegyezik 

a [3], [79]–[81], [83] publikációban vizsgált tartománnyal. 

A csatornánkénti áramlási sebesség meghatározása két okból is fontos: az első az, hogy 

a hőátadási tényezőt meg tudjuk határozni, ami függ a Nusselt-számtól, azon keresztül a 

Reynolds-számtól, amit pedig az áramló közeg sebessége határoz meg. A második, hogy a 

modell érvényessége 1/3 Mach-ig terjed (legfeljebb ekkora áramlási sebességig tekinthetőek az 

áramló közeg fizikai tulajdonságai állandónak), tehát csak ennél kisebb sebességek esetén 

alkalmazható. A csatornánkénti áramlási sebességet a 6.5. táblázat tartalmazza. Látható, hogy 

a legrövidebb és legkisebb keresztmetszetű csatornában az áramlási sebesség az érvényességi 

tartomány felét valamelyest meghaladja.  
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 Áramlási sebesség 

[m/s] 

Csatorna 

sorszáma 
30 liter/óra 60 liter/óra 90 liter/óra 120 liter/óra 

1 13,15 26,30 39,46 52,61 

2 10,76 21,52 32,28 43,04 

3 8,72 17,43 26,15 34,87 

4 7,99 15,99 23,98 31,98 

5 7,73 15,47 23,20 30,93 

6 7,78 15,56 23,33 31,11 

7 7,83 15,65 23,48 31,31 

8 7,78 15,56 23,33 31,11 

9 7,73 15,47 23,20 30,93 

10 7,99 15,99 23,98 31,98 

11 8,72 17,43 26,15 34,87 

12 10,76 21,52 32,28 43,04 

6.5. táblázat. Csatornákban áramló közeg áramlási sebessége különböző áramlási ráták mellett 

Az áramlási sebességekből, a hidrodinamikai átmérőből és a levegő kinematikai 

viszkozitásából az áramlási-rátától függő Reynolds-számok határozhatók meg, melyeket a 6.6. 

táblázat tartalmazza. 

 
 Reynolds-számok 

Csatorna 

sorszáma 
30 liter/óra 60 liter/óra 90 liter/óra 120 liter/óra 

1 74,0 147,9 221,9 295,9 

2 66,0 132,1 198,1 264,2 

3 57,9 115,7 173,6 231,5 

4 55,0 110,0 165,0 220,0 

5 52,1 104,2 156,3 208,4 

6 51,4 102,9 154,3 205,8 

7 51,6 103,3 154,9 206,5 

8 51,4 102,9 154,3 205,8 

9 52,1 104,2 156,3 208,4 

10 55,0 110,0 165,0 220,0 

11 57,9 115,7 173,6 231,5 

12 66,0 132,1 198,1 264,2 

6.6. táblázat. Csatornánként meghatározott Reynolds-számok különböző áramlási ráták mellett 

A 6.6. táblázat adataiból látszik, hogy még a legnagyobb áramlási sebesség mellett is a 

Reynolds-szám 300 alatt marad, ami egyértelműen lamináris áramlást jelent. Ebben az esetben 

a [66] mérési eredményeit felhasználva az általam módosított és javasolt Nusselt-függvény 

alkalmazható. Az áramlási rátától függő átlagos Nusselt-számot a 6.7. táblázat tartalmazza. 
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 Nusselt-számok 

Csatorna 

sorszáma 
30 liter/óra 60 liter/óra 90 liter/óra 120 liter/óra 

1 4,00 4,21 4,40 4,57 

2 4,37 4,57 4,74 4,90 

3 4,82 4,99 5,15 5,29 

4 5,02 5,19 5,34 5,48 

5 5,04 5,20 5,34 5,47 

6 4,99 5,15 5,29 5,42 

7 4,98 5,13 5,28 5,41 

8 4,99 5,15 5,29 5,42 

9 5,04 5,20 5,34 5,47 

10 5,02 5,19 5,34 5,48 

11 4,82 4,99 5,15 5,29 

12 4,37 4,57 4,74 4,90 

6.7. táblázat. Csatornánként meghatározott Nusselt-számok különböző áramlási ráták mellett 

A Nusselt-számok ismeretében a hőátadási együttható a (6-14) összefüggés alapján 

számítható, melynek a csatornánkénti értéke a 6.8. táblázatban olvasható. 

 

 Hőátadási együtthatók 

[W/m2K] 

Csatorna 

sorszáma 
30 liter/óra 60 liter/óra 90 liter/óra 120 liter/óra 

1 1028,4 1082,4 1130,5 1174,7 

2 1124,2 1173,5 1217,6 1258,2 

3 1238,4 1282,7 1322,6 1359,4 

4 1291,4 1333,9 1372,2 1407,6 

5 1294,7 1335,3 1372,1 1406,1 

6 1283,0 1323,2 1359,6 1393,2 

7 1279,0 1319,4 1355,9 1389,6 

8 1283,0 1323,2 1359,6 1393,2 

9 1294,7 1335,3 1372,1 1406,1 

10 1291,4 1333,9 1372,2 1407,6 

11 1238,4 1282,7 1322,6 1359,4 

12 1124,2 1173,5 1217,6 1258,2 

6.8. táblázat. Csatornánként számolt hőátadási együttható különböző áramlási ráták mellett 

A hőátadási együtthatók és a csatornaméretek ismeretében a csatornák által képviselt 

hőellenállás az 

 

𝑅𝑡ℎ =
1

d𝑚
d𝑡

∙ 𝑐𝑝 ∙ (1 − 𝑒

−
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d𝑚
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(6-22) 
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összefüggés segítségével meghatározható. A térfogatáramot az adott légköri nyomáson 

érvényes sűrűséggel megszorozva megkapjuk a 
d𝑚

d𝑡
 tömegáramot, 𝑐𝑝 az áramló közeg fajlagos 

hőkapacitása. Az így számolt csatornánkénti parciális hőellenállás értékeket a 6.9. táblázat 

tartalmazza. 

  

 Csatornák parciális hőellenállása  

[K/W] 

Csatorna 

sorszáma 
30 liter/óra 60 liter/óra 90 liter/óra 120 liter/óra 

1 5514,3 2779,7 1915,7 1515,4 

2 5052,5 2539,2 1735,8 1360,6 

3 4670,8 2339,4 1579,6 1218,2 

4 4507,6 2255,2 1513,5 1155,5 

5 4602,4 2301,6 1538,8 1165,7 

6 4688,5 2344,3 1564,8 1180,1 

7 4700,8 2350,4 1567,9 1179,8 

8 4688,5 2344,3 1564,8 1180,1 

9 4602,4 2301,6 1538,8 1165,7 

10 4507,6 2255,2 1513,5 1155,5 

11 4670,8 2339,4 1579,6 1218,2 

12 5052,5 2539,2 1735,8 1360,6 

6.9. táblázat. Csatornánként meghatározott parciális hőellenállás értékei 

A csatornákra úgy kell tekinteni, mint egymással párhuzamosan kapcsolt 

hőellenállásokra, amelyek a hőforrás és a termikus földpont (környezet) között jelentenek 

hőutat. Az eredő hőellenállás a 

 
1

𝑅𝑒
=

1

𝑅1
+  

1

𝑅2
+ ⋯ +

1

𝑅𝑛
 (6-23) 

szerint számolható. 

Az eszköz eredő parciális hőellenállása különböző áramlási ráták mellett a 6.10. 

táblázatban látható.  

Áramlási ráta 

[liter/óra] 

Parciális 

hőellenállás 

[K/W] 

Parciális 

hőellenállás 

[31] szerint 

[K/W] 

Eltérés 

[%] 

30 99,1 96,2 3,0 

60 49,6 38,2 29,8 

90 33,4 20,9 59,8 

120 25,6 13,3 92,5 

6.10. táblázat. A mikrocsatornás hűtőeszköz parciális hőellenállása és eltérés a korábban javasolt modellhez 

képest 

Az átlagos eltérés 46,3% a vizsgált tartományon [83] eredményeihez képest, emiatt a 

korábban javasolt modell csak a 0-60 l/h tartományon tekinthető érvényesnek, ennél nagyobb 

áramlási ráták mellett nem alkalmazható. Az analitikus modellem helyességét mérésekkel és 

szimulációkkal támasztom alá, amelyek részletes leírása a következő fejezetekben olvashatók. 
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6.3 Az analitikus modellt igazoló véges térfogat szimulációk 

Az előző fejezetben bemutatott mikrocsatornás hűtőeszközre alkalmazva a kidolgozott 

eljárást meghatároztam az áramlásiráta-függő parciális hőellenállást. A számolt eredmények 

ellenőrzésére CFD (Computational Fluid Dynamics) szimulációkat végeztem. E szimulációk 

további célja az ellenőrzés mellett, hogy magyarázatot találjak az esetleges eltérésekre a mért 

és a számolt adatok között, valamint, hogy képes legyek vizualizálni a kialakuló áramlási 

képeket és hőeloszlásokat. A szimulációk beállítása külön figyelmet igényel, főleg a 

termohidraulikai vizsgálatoknál. Túlságosan leegyszerűsített geometria vagy nem megfelelően 

illeszkedő véges térfogati háló esetén ugyanis könnyen hamis, vagy a numerikus megoldó 

algoritmus divergenciájához vezető eredményeket kaphatunk. A vizsgált mikrocsatornás 

hűtőeszköz optikai mikroszkóppal végzett mérés eredményei alapján elkészítettem a vizsgált 

mikrocsatornás hűtőeszköz geometriailag helyes 3D modelljét (6.2. ábra).  

 

6.2. ábra. A hűtőeszköz 3D modellje  

Megvizsgáltam, hogy két kereskedelmi forgalomban lévő szimulátor eltérő 

eredményeket szolgáltat-e ugyanazon beállítások mellett. Először az ANSYS CFX modulját 

használtam, melyben elvégeztem a szimulációk beállításait. Ebben a lépésben lehet definiálni 

a peremfeltételeket és a kényszereket. Később ugyanezt a FloTHERM programra áttérve is 

megtettem. A következő lépés a véges térfogatokra felbontó hálók felbontásának (elemi 

cellaméretének) megadása. Az ANSYS-ban a háló beállításánál a szilárd testek felbontását 

100 µm oldalhosszúságú véges térfogati elemekből építettem fel. A durva felbontást az 

indokolja, hogy nem ezen a térfogatrészen vizsgálom a hőtranszportot. Sokkal finomabb 

felbontású hálót kapott az áramló térrész. Ezen a térrészen a karakterisztikus méretek ~10-

50 µm között helyezkednek el. A véges térfogati hálók felbontásának növelését addig 

végeztem, ameddig az eredmények már nem változtak számottevően. A háló további finomítása 

a geometriai méretek és komplexitás miatt már nem volt gazdaságos, a számítási idő viszont 

exponenciálisan növekedett. 
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6.3. ábra. Véges térfogati hálózás a beömlőnyílás közelében (ANSYS)  

A FloTHERM-ben a hálózási algoritmus jóval kötöttebb és automatizáltabb. A 

generálódó végestérfogati háló mindenképpen ortogonális lesz a decartesi koordinátarendszer 

tengelyeire. Ebből kifolyólag a hálózási algoritmus lokálisan kisebb téglatesteket generál 

azokon a helyeken ahol kisebb oldaléli elemek vagy nem 90°-os szögek találhatóak.  

Ezzel párhuzamosan az anyagparamétereket, a fizikai kényszereket és a határfeltételeket 

is meg kellett adni. Előbbihez nagy segítséget nyújtottak a beépített anyagparaméter-

könyvtárak. Mivel azonban a két szimulátorban valamelyest eltértek az anyagi paraméterek, 

ezért vigyázni kellett, hogy mindkét beállításnál ugyanazokkal az anyagi jellemzőkkel 

dolgozzak. Alapesetben csupán három anyagi paraméterrel kellett dolgozni: levegő, szilícium 

és szilícium-dioxid. A későbbi szimulációkban, melynek során a befogószerkezetet is 

vizsgáltam további anyagokat is kellett definiálni (réz, alumínium és FR4).  

A határfeltételeket tekintve az alapstruktúra egy közvetlenül illeszkedő térrészben került 

elhelyezésre úgy, hogy távozó levegő már elhagyta a szimulációs térrészt. A térrész többi oldala 

a be- és a kiáramló nyílások kivételével adiabatikus határfeltételt kapott, ami alapján kizártam 

az ezekbe az irányokba eső hőcserét a környezettel, tehát a csupán az áramló közeg szállította 

el a keletkezett hőt. 

A fizikai kényszerek alapjául a mérési eljárás során alkalmazott áramlási paraméterek 

szolgáltak. A beömlőnyílásra a vizsgált áramlási ráta (30 – 120 l/h) térfogatáram lett beállítva. 

Emellett a beáramló levegő (és a környezet) hőmérsékletét kezdetben 25°C-ra, később 0°C-ra, 

a disszipálóforrás teljesítményét pedig 1W-ra állítottam. Utóbbi esetben a disszipálóforrás 

helyén leolvasott hőmérséklet értéke megegyezik a termikus ellenállás értékével. 

FloTHERM-ben két áramlási megoldót alkalmaztam: az egyik a lamináris modell volt, 

a másik az úgynevezett automatikus algebrai turbulencia modellt. ANSYS esetén pedig 

laminárist és k-epsilon turbulens modell. Mivel mindkét szoftver mindkét megoldója azonos 

eredményt szolgáltatott (a futásidő természetesen jelentősen eltért, turbulens esetben 

lényegesen hosszabb volt), ami azt jelenti, hogy a mikrocsatornákon belül az áramlás lamináris. 

A szimulációk eredményei grafikusan megjeleníthetőek. A hőmérséklet-térképek 

kirajzoltatása nagy segítséget nyújt a peremfeltételek ellenőrzésére is. A 6.4. ábrán látható az 

áramló hűtőközeg hőmérséklet eloszlása. A beáramló 25 °C-os levegő a csatornában 

folyamatosan felmelegszik, majd a széleken távozik az eszközből. Az ábrán jól látszik, hogy a 

hőmérsékletváltozás (kék-piros átmenet) a beömlőfurat közelében történik meg.  
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6.4. ábra. A hűtőközeg hőmérséklettérképe (60 l/h)  

A két szimulációs szoftver által szolgáltatott eredmények között minimális eltérés 

jelentkezett. A különbséget a legnagyobb valószínűséggel az eltérő hálózási módszer okozza, 

mivel a háló finomításával az eltérés csökkent. Az eredmények egyezése és a terjedelmi 

korlátok miatt a dolgozatban csak a FloTHERM szimulációs szoftver eredményeit fogom 

ismertetni. 

6.3.1 Hőátadás vizsgálata 

A 6.5. ábrán az áramló közeg áramlási sebesség-térképe látható a beömlőnyílás 

közelében, ahol a kék szín jelöli a lassabb, míg a piros szín a nagyobb sebességű áramlást. Az 

arányaiban nagy keresztmetszetű bevezető furatban az áramlási sebesség alacsony, közepén 

torlópont található, majd a mikroméretű csatornába érve a gázáramlás felgyorsul. Érdemes 

megfigyelni, hogy a csatornafal közelében az áramlás lassabb, mint a csatorna belsejében és 

nincsenek keveredések vagy turbulenciák, annak ellenére, hogy a szimulációs szoftverben a 

turbulens modell megfelelően be lett állítva. Ez egyértelműen alátámasztja a számítással is 

kapott eredményt, miszerint az áramlás lamináris. 

 

6.5. ábra. Áramlási sebesség a beömlőnyílás közelében [m/s] (keresztmetszeti kép, 60 l/h)  

Ugyanezen a tartományon megvizsgálva a hőmérsékleteloszlást (6.6. ábra) azt láthatjuk, 

hogy a szilíciumhoz közel, ahol az áramlási ráta alacsony, a közeg teljesen felmelegszik, a 

csatorna közepe felé haladva a hőmérséklet egyre alacsonyabb. A különböző hőmérsékletű 

rétegek egymással nem keverednek, ami szintén a lamináris áramlásra jellemző. 
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6.6. ábra. Hőmérsékleteloszlás a beömlőnyílás közelében [°C] (keresztmetszeti kép, 60 l/h) 

Áramlási ráta 

[l/h] 

Számolt 

hőellenállás  

[K/W] 

Szimulált hőellenállás 

[K/W] 

Eltérés 

 

30 99,1 103 3,8% 

60 49,6 51,1 3,5% 

90 33,4 34,4 2,9% 

120 25,6 26 1,5% 

6.11. táblázat. A számolt és a szimulációk eredményeként kapott hőellenállás értékek különböző áramlási ráták 

mellett 

A mikrocsatornás hűtőeszköz számolt és szimulációkkal ellenőrzött parciális 

hőellenállása nagyon jó egyezést mutatott, a legnagyobb elérés mindösszesen 3,8% lett 30 

liter/óra áramlási rátánál.  

Az eredményeimet az I. tézisben fogalmaztam meg. 

 

I. tézis. Zárt, analitikus összefüggést dolgoztam ki az integrált mikroméretű csatornákat 

tartalmazó hűtőeszközök parciális hőellenállásának meghatározására, mely figyelembe veszi a 

csatorna geometriáját, valamint a hűtőközeg anyagi- és áramlási tulajdonságait. A modell 

abban az esetben érvényes, ha a mikrocsatorna fala konstans hőmérsékletű, az áramlás 

lamináris típusú, az áramlási sebesség nem haladja meg az 1/3 Mach sebességet, valamint a 

csatorna hosszabb, mint a hidrodinamikai belépési hossz. 

A kidolgozott, zárt alakú analitikus összefüggés alkalmazásával meghatároztam egy komplex 

geometriájú, mikrocsatornákat tartalmazó hűtőeszköz parciális hőellenállását. Az 

eredményeket véges térfogat szimulációkkal igazoltam. [J4, J6, C1, C3, C4, C7] 
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7. fejezet – A mikrocsatornákban lejátszódó hőtranszfer 

mérési módszerének kidolgozása 

A mérések kidolgozása során felhasználtam a korábban említett termikus-elektromos 

analógiát, mivel az elektromos jelenségek vizsgálata és mérése jól kidolgozott területnek számít 

a villamosmérnöki gyakorlatban. A hővezetés mérése az elektromos vezetés méréséhez képest 

jóval nagyobb kihívást jelent, mivel az elektromos szigetelés könnyen megvalósítható, szemben 

a hőszigeteléssel. Míg a villamos mennyiségek mérésénél a vezetők és szigetelők 

vezetőképessége között 4-5 nagyságrend különbséget könnyedén lehetséges biztosítani, addig 

a termikus mérések során a termikus vezetőképességek aránya legtöbbször egy nagyságrendbe 

esnek. Ezen felül, míg az elektromos tulajdonságok (feszültség, áram) mérése teljesen 

hétköznapi feladatnak számít, addig a hőáram mérése közvetlenül nehézkes, vagy csak indirekt 

formában lehetséges.  

7.1 Termikus mérések és azok jellemző hibaforrásai 

A mikrocsatornás hűtőeszközök modellezésével, szimulációjával és mérésével sok 

kutatócsoport foglalkozik a világ minden táján. Legtöbben a korábbi eredmények 

felhasználásával, általában már meglévő, korábban publikált modellek további finomításával 

próbálkoznak. Az új számítási módszerek kutatása egy nagyon fontos irány. A numerikus 

módszerek mikrocsatornákban végbemenő hőközlés szimulálására alkalmas formára hozása 

szintén komplex feladat. A mikroméretű csatornák belsejében áramló közegre a skálázási 

törvények miatt más arányban hatnak az elemi erők (gravitációs erő, felületi feszültség, 

diffúzió, stb.), ezért a viselkedésük leírásához nem elegendő a modellek tulajdonságait 

átskálázni, hanem a szimulációs motorban is módosításokat kell végrehajtani ahhoz, hogy adott 

komplexitású feladat megoldásához szükséges idő és számítási teljesítmény elfogadható 

maradjon. 

Az új módszereken és modelleken alapuló numerikus (általában véges térfogat) 

módszereket méréssel kell validálni. Az alkalmazott fizikában és a mérnöki gyakorlatban 

alkalmazott mérések elvégzése során nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő mérési 

környezet biztosítására, illetve a mérési körülmények megfelelő dokumentálására. Villamos 

mérések során a villamos szigetelés biztosítása, a mérési rendszer izolálása különösen fontos. 

Ez meghatározza a mérés pontosságát és az ismételhetőségét. A hozzávezetések ellenállásának 

ismerete és kis értéken tartása szintén nagyon fontos feladat. Mérési hiba mindig jelen van, 

viszont a nagyságát jelentősen befolyásolhatjuk a mérési elrendezés megfelelő kialakításával. 

A termikus-elektromos analógiát felhasználva két alapvető példán át szemléltetem a 

mérési pontatlanságok alapvető forrásait. Az első példa egy adott pont hőmérsékletének pontos 

megmérése. A mérést állandósult állapotban végezzük el. A testhez hozzáérintünk egy 

érzékelőt, amely a kimenetén egy a hőmérséklettel arányos jelet szolgáltat. Azonban a szenzor, 

ha nem végtelenül kicsi és nem végtelenül nagy hőellenállással kapcsolódik a környezethez, 

akkor befolyásolja a mérendő test hőmérsékletét azáltal, hogy a mérendő test és a mérőeszköz 

érzékelő között hőcsere következik be. Erre a problémára a villamos analógia az, hogy egy nagy 

kimenő impedanciájú feszültségforrás feszültségét szeretnék megmérni egy véges belső 

ellenállású mérőműszerrel. A terhelés hatására a mért kapocsfeszültség nem fog megegyezni a 

feszültségforrás üresjárási feszültségével. Ám míg az elektromos méréseknél a mérőműszer 
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belső ellenállása könnyedén meghatározható és a mérés során a mért érték ezzel korrigálható, 

addig a termikus mérések során ez a legtöbb esetben nem kivitelezhető. 

A másik probléma a hőellenállás meghatározásához kapcsolódik. Ahogy az elektromos 

ellenállás mérése is közvetve történik, úgy a hőellenállást sem lehet direkt módon megmérni. 

Az elektromos ellenállás meghatározására három alapvető módszer ismert. 

‒ áramot kényszerítve a mérendő ellenállásra mérjük az azon eső feszültséget 

‒ ismert feszültséget rákapcsolva mérjük az ellenálláson az áramot 

‒ mérőhídba kötve ismert értékű ellenállásokhoz hasonlítjuk annak értékét 

A hőellenállás mérése az első két módszerhez hasonló, csak az elektromos áram helyett hőáram, 

elektromos feszültség helyett hőmérsékletkülönbséget detektálunk. Kis értékű ellenállások 

precíz mérésénél ismert eljárás az úgynevezett négytűs módszer, ahol két tűn keresztül 

biztosítjuk a gerjesztést (ez lehet konstans feszültség vagy áram), és a másik két független tűn 

mérjük az áramot vagy feszültséget. Ezzel a hozzávezetések, és a mérőeszköz által bevitt hiba 

szinte teljesen eliminálható. 

Termikus mérések során ugyanez a jelenség megjelenik, de lényegesen bonyolultabb. 

A hőáram forrása és a mérendő test között fellépő kontakt hőellenállás a legtöbb esetben 

jelentős értéket képvisel a mérendő hőellenálláshoz képest. A határréteg hőellenállása jelentős 

hibát tud okozni, ennek eliminálása nehéz feladat.  

Parciális hőellenállás meghatározásakor kizárólag abban az esetben kapunk megbízható 

és pontos hőellenállás értéket, ha biztosított az egydimenziós hőút, ami általában nem teljesül 

a párhuzamos hőutak jelenléte miatt. 

7.2  A szakirodalomban található mérési összeállítások bemutatása 

A mérési módszerrel kapcsolatos kutatómunkám kezdeti fázisában a fő célom az volt, 

hogy olyan mérési eljárást és összeállítást dolgozzak ki, amely segítségével nagy pontossággal 

és ismételhetőséggel lehet meghatározni a mikrocsatornás hűtőeszközök csatornáiban 

végbemenő hőcserét adott hűtőközeg konstans térfogatárama mellett. Fontos szempont volt, 

hogy a mérési módszer képes legyen a kizárólag a csatornán belüli hőátadás meghatározására, 

a környezeti hatásoktól függetlenül. 

Irodalomkutatásom során több száz publikációt áttekintettem annak érdekében, hogy 

megismerjem, milyen mérési módszerek és elrendezések alkalmasak az ilyen jellegű 

karakterizációk elvégzésére. Azt tapasztaltam, hogy sok olyan mérést publikáltak, ahol a mérési 

elrendezés, a mérési környezet, és még sok esetben a mérési eszközök pontossága sem volt 

megadva. A mérési eredményeket legtöbbször korábbi mérések eredményeihez hasonlították, 

illetve logaritmikus skálát használtak, hogy az eltérések kisebbnek látszanak. A nagyobb 

presztízsű folyóiratok cikkei ezeknél jobban kidolgozott eljárásokat mutatnak be. A legtöbb 

méréssel kapcsolatos publikációban a mérési elrendezés szinte teljesen azonos volt. 

A 7.1. ábra egy egyfázisú hűtőközeg mérési összeállításának sematikus ábráját mutatja, 

a 7.2. ábrán a mérendő eszköz és a mért jellemzők találhatóak. A 7.3. ábra egy modern, 

kétfázisú folyadék-gáz halmazállapot-átmenetes hűtőrendszer mérési összeállítását szemlélteti. 

Mindkettőben közös, hogy a gáz be- és elvezetés egy-egy csatlakozón és csövön keresztül 

történik. 
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7.1. ábra. Mikrocsatornás hűtőeszköz termikus karakterizálásához használt mérési elrendezés sematikus ábrája 

[55]  

 

7.2. ábra. A mérési elrendezés keresztmetszeti képe a mért jellemzők feltüntetésével [55]  

 

7.3. ábra. Kétfázisú hűtőközeggel működő mikrocsatornás hűtőrendszer sematikus ábrája [84]  
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A mikrocsatornás hűtőeszköz csatornáiban lejátszódó hőcsere mérése ezen esetekben 

úgy történik, hogy egy adott elektromos teljesítményt kapcsolnak egy disszipáló forrásra (heat 

source), mérik az átáramló hűtőközeg tömegáramát, belépő hőmérsékletét és kilépő 

hőmérsékletét. Ha ismert a hűtőközeg fajhője, akkor állandósult állapotban, a veszteségeket 

figyelmen kívül hagyva az egységnyi idő alatt átadott hőmennyiség 

 
d𝑄

d𝑡
= 𝑐𝑝 ⋅

d𝑚

d𝑡
⋅ (𝑇2 − 𝑇1), (7-1) 

ahol 
d𝑚

d𝑡
 a hűtőközeg tömegárama, 𝑐𝑝a hűtőközeg tömegre vonatkoztatott fajhője, 𝑇2 − 𝑇1 pedig 

a kilépő és belépő ponton mért hőmérséklet. A tömegáram pontosan meghatározható egy 

tömegárammérővel, a két hőmérséklet pedig egy-egy hőmérő szenzorral megmérhető. 

Az ilyen mérések csak látszólag tűnnek egyszerűnek, nagyon sok dolgot kell egyszerre 

kézben tartani, de a legfontosabb a két hőmérséklet precíz mérése. A (7-1) egyenletben szereplő 

𝑇1 és 𝑇2 hőmérsékletek a folyadék átlaghőmérsékletét jelentik. Turbulens áramlás esetén nem 

alakul ki rétegződés a különböző hőmérsékletű hűtőközeg-rétegek között, azaz a 

hőmérsékleteloszlás a csatornában egyenletesebb lesz, viszont lamináris áramlás esetén a falhoz 

közelebbi rétegek hőmérséklete magasabb, a csatorna középső részén alacsonyabb. Ez a 

gyakorlatban annyit jelent, hogy nem mindegy, hogy a csatorna keresztmetszetének mely 

pontjában mérjük a hőmérsékletet. 

További bizonytalanságot jelent, hogy a hőmérsékletmérés is hőközléssel jár. Ha a 

szenzor a környezethez végtelen nagy hőellenálláson keresztül kapcsolódik, akkor a mérés 

pontos, de ez fizikailag nem megvalósítható. A véges tömegű és térfogatú szenzor, valamint 

annak mérővezetékei jelentős termikus vezetést jelentenek a környezet felé. 

Ennél még nagyobb problémát okoz – a már a fejezet elején is említett nehézség – , 

hogy nem valósítható meg tökéletes hőszigetelés a környezet és a mérendő eszköz között. A 

mérést tehát a természetes konvekció által a laboratórium levegőjébe juttatott hőmennyiség 

hátrányosan befolyásolja. Talán még ennél is nagyobb hibaforrás a hűtőközeg hozzávezetések 

által hozzáadott hőátadási tag. Az áramló hűtőközeg számára a mérendő eszközzel szoros 

termikus kapcsolatban lévő csatlakozók ugyanúgy hőátadó felületnek számítanak, mint maga a 

hűtőeszköz. A problémát súlyosbítja az is, hogy belépő oldalon a belépési hosszon belül a 

hőátadási együttható jóval magasabbak, így azonos felszínen sokkal nagyobb a hőáram, ezzel 

sokkal nagyobb mérési hibát okozva.  
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7.4. ábra. Folyadékfázisú hűtőközeggel működtetett mikrocsatornás hűtőeszköz mérési elrendezésének fényképe 

[85]  

Az 7.4 ábrán egy mérési összeállítás fényképe látható. Egy Omega gyártmányú 

tömegáramlás mérőn (és szabályozón) keresztül áramlik a hűtőközeg, így az áramlási ráta a 

mérés során kézben tartható. Egy, a mintához gyártott átlátszó műanyag elem kapcsolódik 

felülről a mérendő mikrocsatornás hűtőeszközhöz, és ezen keresztül történik meg a gáz 

betáplálása, a nyomás- és hőmérsékletmérés, valamint a gázelvezetés. A gázcsatlakozás 

szabványos pneumatikacsatlakozókon keresztül történik, amelyek fémből készültek, tehát jó 

hővezető képességgel rendelkeznek, termikusan nincsenek leszigetelve, valamint geometriai 

méretük is összemérhető az eszközzel. Ahogy a képen is látszik, az egész mérési elrendezés 

nincs termikusan elszigetelve a környezettől, így a mérőszoba levegőjével hővezetésen és 

természetes konvekción keresztül is ad át hőt, amelynek nagysága ebből a mérési elrendezésből 

nem határozható meg. 

A hőforrás egy nagyteljesítményű fűtőellenállás, amelyre elektromos teljesítményt 

kapcsolva fűtik a hűtőeszközt. A fűtőellenállás és a hűtőeszköz mechanikai és termikus 

kapcsolatáról ezüsttel adalékolt epoxy-gyanta gondoskodik. A szerzők egy mondat erejéig 

megemlítik, hogy a mérési összeállítás nem alkalmas a hőútban található hőellenállások pontos 

meghatározására. A mérés hibáját emiatt 25-30%-ra becsülik a szerzők, kizárólag erre a 

problémára alapozva. 

A szakirodalomban található mérésekről nagyon jó kritikai összefoglaló olvasható a 

[86]-ban. 

Amennyiben a szakirodalomban fellelt mérésekre jellemző mérési bizonytalanságot 

elfogadom, akkor sem tudom azokat felhasználni a rendelkezésre álló mikrocsatornás 

hűtőeszköz termikus karakterizálásához, mivel az én mintáim nem egy, hanem 48 darab 

kivezetéssel rendelkeznek. A munkám elején már látszott, hogy ilyen módon reménytelen 

kezelni a problémát, a 48 csatornából kilépő hűtőgáz hőmérsékletét egyenként megmérni nem 

tudom. Olyan módszert kellett találni, amelynél nem szükséges megmérni a kimenő gáz 

hőmérsékletét. 



 INTEGRÁLT MIKROCSATORNÁS HŰTŐESZKÖZÖK MODELLEZÉSE ÉS KARAKTERIZÁCIÓJA 44 

 

 

7.2.1 Termikus tranziens tesztelésen alapuló mérési eljárás bemutatása 

A termikus tranziens tesztelésen alapuló mérési módszerek leírásával a JEDEC JEST 

51-es számú szabványcsalád foglalkozik [87]. A JESD 51-1 szabvány tartalmazza a mérési és 

tesztelési módszer leírását egyetlen félvezető eszközre vonatkozóan. A JESD 51-2 foglalja 

össze a méréshez szükséges környezeti feltételeket légmozgás nélküli esetben. A kényszerített 

konvekcióval hűtött félvezető eszköz mérési módszerének leírását a JESD-51-6 szabvány 

tartalmazza. A leírt mérési módszer nem a félvezető tokozásában kialakított csatornahálózatban 

áramló közeg kényszerített áramlásának hűtési hatására vonatkozik, hanem egy adott félvezető 

eszköz körül áramló közeg esetén nyújt megfelelő mérési utasítást. A dolgozat írásakor nem 

állt rendelkezésre a termikus tranziens tesztelésen alapuló, a félvezetőeszköz belsejében áramló 

közeg hőtranszport folyamatainak jellemzésére szolgáló szabványos mérési módszer.  

Kiindulási alapul a témavezetőm ehhez a témához kapcsolódó publikációit [31], [79]–

[81], [83] és doktori disszertációjának [3] kapcsolódó fejezetét választottam, amelyekben azt 

állította, hogy a termikus tranziens tesztelés lehetőséget kínál arra, hogy kiértékeléskor a 

hőútban lévő parciális hőellenállásokat és parciális hőkapacitásokat azonosítsuk, tehát az előző 

alfejezetben ismertetett problémát, azaz a hűtőeszköz és a hőforrás közötti hőellenállást meg 

lehet határozni mérés segítségével. 

A [81]-ben található mérési elrendezést a 7.5. ábra szemlélteti. 

 

7.5. ábra. Mérési elrendezés egyik végén nyitott csatornákat tartalmazó hűtőeszköz termikus karakterizációjához 

[81]  

A hűtőközeg forrása egy nagynyomású nitrogént tartalmazó gázpalack volt, amely 

nyomásszabályozó reduktoron keresztül egy áramlásmérőhöz, valamint egy nyomásmérőhöz 

kapcsolódott. A fő különbség e mérési eljárás és az irodalomban talált többi módszer között az, 

hogy itt nem történik hőmérsékletmérés sem a beáramló gázon, sem a mikrocsatornákat 

tartalmazó hűtőeszköz kimenetén. Ez azt jelenti, hogy a hőcsere mértékét nem a hűtőközeg 

energiaváltozásából, hanem a mérendő eszköz energiaváltozásán keresztül lehet meghatározni. 

A mérni kívánt mikrocsatornás hűtőeszköz termikus gerjesztéséről egy 

teljesítménytranzisztor gondoskodott. A mérési összeállítás a 7.6. ábrán látható. 
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7.6. ábra. Mérő-befogó szerkezet fényképe és keresztmetszeti ábrája [3]  

A mérési eredmények a következő hővezetési értékeket adták: 

 

7.7. ábra. A hővezetés mért és számított értékei a térfogatáram függvényében [3] 

A mérési eredmények és a témavezetőm által javasolt modell felhasználásával kapott 

hővezetés értékek különböző áramlási ráták mellett a 7.7. ábrán láthatóak. A modell szerint a 

hővezetés nagyságát a  

cbaGth   2
 

egyenlet adja meg, ahol φ az áramlási ráta, a, b, és c ahol a konstansok, melyek értékeit a 7.1. 

táblázat tartalmazza a két különböző csatornamélységű minta esetén, amellyel a témavezetőm 

[3]-ban foglalkozott . 

Minta a B c 

70µm 0,325E-05 0,235E-03 0,397E-03 

45µm 0,355E-05 0,312E-03 0,699E-05 

7.1. táblázat. A hővezetés számításához szükséges konstansok 

A mérési eredményeket a kidolgozott analitikus modellem egy szélsőérték-módszerével 

ellenőriztem. Számítás segítségével meghatároztam a hőközlés maximális értékét a következő 

gondolatmenet alapján. Az áramló közeg által szállított hőmennyiség 

 𝑄 = 𝑐𝑝 ⋅ 𝑚 ⋅ (𝑇2 − 𝑇1). (7-2) 
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Állandósult állapotban az időegység alatt elszállított hőmennyiség megegyezik a 

hőárammal, amely 

 
d𝑄

d𝑡
= 𝑐𝑝 ⋅

d𝑚

d𝑡
⋅ (𝑇2 − 𝑇1) (7-3) 

formában írható fel. 

A mikrocsatornás hűtőeszköz által képviselt termikus vezetőképesség 

 𝐺𝑡ℎ =
𝑃

𝑇2 − 𝑇1
=

d𝑄
d𝑡

𝑇2 − 𝑇1
 

(7-4) 

A két egyenletből azt kapjuk, hogy 

 𝐺𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑥 =
𝑐𝑝 ⋅

d𝑚
d𝑡

⋅ (𝑇2 − 𝑇1)

𝑇2 − 𝑇1
 

(7-5) 

amely egyszerűsítés után 

 𝐺𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝑝 ⋅
d𝑚

d𝑡
 (7-6) 

Az így kapott egyenlet felső becslést ad arra vonatkozóan, hogy adott tömegáram mellett 

mekkora lehet a maximális termikus vezetőképesség. Ebben az esetben az áramló hűtőközeg a 

csatornában való áramlás során teljesen felmelegszik a hűtőeszköz hőmérsékletére. Mivel a [3], 

[79]–[81], [83] méréseknél térfogatáram van megadva tömegáram helyett, normál légköri 

nyomást feltételezve a tömegáram a következő összefüggés szerint számolható 

 
d𝑚

d𝑡
=

d𝑉

d𝑡
⋅ ρ, (7-7) 

ahol 
d𝑉

d𝑡
 a térfogatáram (természetesen alap Si mértékegységben, tehát m3/sec-ban számolva), ρ 

pedig a nitrogéngáz sűrűsége normál légköri nyomáson számolva. 
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Áramlási 

ráta 

Modell alapján 

számolt hővezetés 

Számolt 

maximális 

hővezetés 

Eltérés 

[l/óra] [W/K] [W/K] [%] 

0 0,0004 0,0000 - 

10 0,0031 0,0034 -8,7 

20 0,0064 0,0067 -5,0 

29 0,0099 0,0098 1,9 

30 0,0104 0,0101 2,7 

40 0,0150 0,0135 11,4 

44 0,0170 0,0148 15,0 

50 0,0203 0,0168 20,5 

60 0,0262 0,0202 29,7 

67 0,0307 0,0225 36,3 

70 0,0328 0,0236 39,1 

80 0,0400 0,0269 48,6 

90 0,0479 0,0303 58,0 

100 0,0564 0,0337 67,6 

110 0,0656 0,0370 77,1 

120 0,0754 0,0404 86,7 

7.2. táblázat. Az elérhető maximális hővezetés, a korábban javasolt modell alapján számított értékek, és az 

eltérés különböző áramlási ráták mellett 

A táblázatból egyértelműen látszik, hogy 30 l/óra áramlási rátáig a mérés torzítása kicsi, 

fölötte egyre nagyobb az eltérés a maximális hővezetési értéktől. Az eredmények alapján 

biztosan kijelenthető, hogy a hőközlés egy része nem a mikrocsatornás hűtőeszköz csatornáiban 

zajlik, illetve nem a csatornákban áramló hűtőközeg közvetlen hatása érvényesül. 

Mivel a témavezetőm mérései hőárammérő szenzor segítségével validálva lettek, ezért 

megvizsgáltam az általa így mért hőáramokat is. Az így kapott hőáramsűrűség-térképek a 7.8. 

ábrán láthatóak. 

 

7.8. ábra. Hőáramsűrűség-térképek két különböző áramlási rátánál vizsgálva [31] 
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A hőáramsűrűség-térkép által mutatott eredmény számomra meglepő volt, hiszen a 

minta körkörösen szimmetrikus, így azt vártam, hogy a hőáramsűrűség eloszlása is ugyanezt 

mutatja. Ehhez képest a vízszintes tengelyre szimmetrikus képet mutat. A kékkel jelölt négyzet 

a hűtőeszköz körvonala, a benne lévő kör a pedig a központi beömlőnyílás helyét mutatja.  

A jelenség magyarázatához a mérő-befogóról készült fényképet (7.6. ábra) kellett 

alaposan megvizsgálni. A képen jól látszik, hogy a szilikongumi, a tranzisztor és a minta egy 

néhány mm vastagságú alumíniumlapon keresztül van leszorítva, a leszorítóerőt pedig a két 

oldalon lévő metrikus csavar meghúzásával érhetjük el. Mivel a két erő hatáspontja egy vonalba 

esik, valamint az alumíniumlap mechanikai szilárdsága valószínűleg nem volt megfelelő, ezért 

a csavarok vonalában a leszorítóerő nagyobb volt, mint a hatásvonaltól távolabb lévő részeken, 

ami tömítettlenséghez vezethetett. Azokon a részeken, ahol a levegő nem a csatornában, hanem 

a tömítettlenség miatt a csatornák és a gumilap között áramlott, a hőáramsűrűség kisebb 

(sötétebb részek). A hőáramsűrűség-térképen további két fontos jellemző látszik. A 

beömlőnyílás alatt torlópont alakul ki, ahol a hűtőközeg áramlási sebessége közel nulla, 

valamint a csatornák belépési pontjánál nagyobb a hőáram, mint a csatorna többi részén. 

 

7.3 fejezet – A kidolgozott mérési módszer bemutatása 

Dr. Bognár György témavezetőm a korábbi kutatási eredményeire alapozva 

megállapította, hogy a mikrométerű hűtőeszközök hatékonyságának megállapítására a termikus 

karakterizációs eljárás alkalmas [3], [31], [79], [80], [83]. A termikus tranziens mérés menete 

a következő: a mérendő eszközt egy teljesítménytranzisztorral közvetlen termikus kapcsolatba 

hozzuk, majd az eszközön áramoltatott hűtőközeg áramlási sebességét beállítjuk egy 

meghatározott értékre és ezen az értéken tartjuk végig a mérés során. Állandósult állapotból 

indulva a rendszerre ismert értékű egységugrás-gerjesztést kapcsolunk, amelyet itt a 

teljesítménytranzisztor által adott kollektor-emitter feszültség és emitteráram határoz meg. 

Ennek hatására a tranzisztor elkezd melegedni, és a hozzá kapcsolódó elemeket is elkezdi 

melegíteni. Idővel – a gerjesztés állandó értéken tartása mellett – beáll egy újabb egyensúlyi 

állapot, amikor már a rendszer nem melegszik tovább, tehát állandósult állapot áll be. Mivel 

ismert a hőmérsékletváltozás és az alkalmazott teljesítményugrás nagysága, így a mérési 

összeállítás teljes hőellenállása a környezet felé (Rthja) a mérési eredményekből könnyen 

számítható. A teljes tranziensválasz rögzítése teszi a mérést alkalmassá a parciális 

hőellenállások meghatározására. Megismételve a mérést különböző gázáramlási sebességek 

mellet azt tapasztaljuk, hogy ez az érték változik, azaz a teljes hőellenállás a félvezető átmenet 

és a környezet között az áramlási sebesség növelésével csökken. 

A teljesítménytranzisztor alkalmazása azért is célszerű, mert a bázis-emitter átmenet 

nyitófeszültségének változásából pontosan meg tudjuk határozni az eszköz 

hőmérsékletváltozását. Így a tranzisztort nem csak disszipálóelemként, hanem 

hőmérsékletmérőként is alkalmazzuk. A parciális hőellenállás meghatározására, a termikus 

tranziens görbe felvételére a T3Ster Termikus Tranziens Teszter berendezést használtam [76]. 

A korábban alkalmazott mérő-befogó (7.6. ábra) helyett egy továbbfejlesztett változatot 

készítettem és használtam méréseim során. A befogószerkezet alsó része egy 20 mm vastag 

alumínium tömbből került kialakításra. A hűtőközeg csatlakozása a tömb egyik oldalán 

helyezkedett el. A tetején a mintához való hermetikusan zárt csatlakozás érdekében két, gyűrű 

alakú mélyedés lett kialakítva, amelybe tömítőgyűrűk helyezhetők el. A szerkezet így 
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alkalmassá vált arra, hogy egy hideglemezre helyezve a befogószerkezet alja termikus 

földpotenciálra került. Emiatt a befogószerkezetben kialakított csatornában történő hőközlés a 

mérés szempontjából invariáns volt.  

A 7.9. ábrán látható elrendezésben a tranzisztor által disszipált hő csak a hűtőeszközön 

keresztül képes távozni két fő irányba: a befogószerkezet alsó pofája felé a kettős gumi 

tömítőgyűrűn keresztül hővezetéssel (amely ez esetben parazita hőútnak számít), valamint a 

hűtőbordán átáramoltatott gáz hatására kényszerített konvekcióval. A befogószerkezet előnye, 

hogy gyorsan átszerelhető, az alkalmazott gumitömítések szabvány méretűek, a leszorító erő 

egy rugó összehúzásán keresztül tág határok között állítható, ezzel javítva a mérés 

ismételhetőségét. 

 

 

7.9. ábra. A mérő befogó szerkezet keresztmetszeti képe  

A levegő-bevezetést a befogószerkezet alsó felében kialakított csatorna biztosítja, amely 

a mikroszerkezet közepén található 2 mm átmérőjű lyukba irányítja a sűrített levegőt. 

A kezdeti és a végállapot hőmérséklet különbségéből (T) és az ismert 

teljesítményváltozás nagyságából (P) tehát kiszámolhatjuk az egész rendszert jellemző 

hőellenállást (Rthja). Ez a hőellenállás-érték megadja a félvezető átmenet (junction) és a 

környezet (ambient) közötti teljes hőellenállás értékét, azonban számunkra csak a 

mikrohűtőbordát jellemző parciális hőellenállás értéke lényeges. A teljesítmény-egységugrás 

hatására fellépő hőmérsékleti tranziens függvényből az NID (Network Identification by 

Deconvolution) módszer alkalmazásával [88], [89] megkapjuk a kumulatív struktúrafüggvényt, 

amely az egydimenziós hőútban található rétegek hőkapacitását és hőellenállását adja meg, 

amelyből a keresett érték számolható. 

Az első mérést légáram nélkül végeztem, amellyel magának a mérési összeállítás 

struktúrafüggvényét határoztam meg. A kiértékelő szoftverben lehetőség volt a differenciális 

struktúrafüggvény kiértékelésére is. Az így kapott differenciális struktúrafüggvény a 7.10. 

ábrán látható. 
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7.10. ábra. A mérési elrendezés differenciális struktúrafüggvénye és annak fizikai jelentése  

A kapott eredményből a mikrohűtőeszköz és a környezet közötti parciális hőellenállás 

határozható meg, amely a 7.11. ábrán látható termikus helyettesítő képben Rthjc, RthSi, Rthg és 

RthO soros eredő értéke. A mikrohűtőborda alapjának hőellenállása elhanyagolható. 

 

 

7.11. ábra. A mérési összeállítás termikus helyettesítő képe  

Az ezt követő mérések során a légáramot egy jól meghatározott értéken tartva 

határoztam meg a struktúrafüggvényt. A méréseket 30, 60, 90 és 120 l/óra légáram mellett 

végeztem el, a kapott struktúrafüggvények a 7.12. ábrán láthatók. A vízszintes tengelyen a 

hőellenállás, a függőlegesen pedig a hőkapacitás értéke látszik a félvezető átmenettől 

távolodva.  
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7.12. ábra. Termikus struktúrafüggvények különböző légáramok mellett  

Az eredményből a párhuzamos hőút és a mikrohűtőborda hőellenállásának eredője 

közvetlenül leolvasható, amely analitikusan a következő formában írható fel: 

  thMCthOthgthSithjcth RRRRRR ||)(  . (7-8) 

A légáram nélküli mérésből származó mérési adatokat felhasználva a hűtőeszköz 

hővezetési együtthatója adott légáram mellett számítható (RthMC) a (7-8) egyenlet 

átrendezésével. Az így kapott alak, amelyből a mikrocsatornákban lezajló hőtranszport által 

képviselt hőellenállás kifejezhető az 

 .
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  (7-9) 

szerint számolható.  

Az áramlási paraméterek és a hővezetési együtthatók közötti kapcsolat pedig ezek 

felhasználásával meghatározható. 

7.4 A mérési módszer torzításának további csökkentése 

Az általam javasolt és publikált [J1] mérési elrendezés alkalmazásával a legfőbb 

hibaforrás, azaz a hűtőközeg csatlakozások termikus csatolása és a hűtési hozzájárulása közel 

teljesen eltűnt. Ennek az a magyarázata, hogy míg a korábbi esetben [79], [83] a beáramló 

hűtőközeg és környezet közötti hőátadás, mint nem kívánatos parallel hőút a termikus tranziens 

mérés során a mért eredményt jelentősen befolyásolta, addig a jelenlegi összeállításban a 

beáramló hűtőközeg a hideglemezben kerül bevezetésre (a mérő-befogó alsó tömbje).  
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A mérés torzítása ugyan csökkent, de nem tűnt el. Ezért szükséges volt a mérési 

elrendezést és a kiértékelési módszert tovább finomítani. 

7.4.1 Torzítást okozó hibaforrások vizsgálata 

Ahhoz, hogy megfelelő mérési módszert javasoljak a mikrocsatornákban történő 

hőközlés meghatározására vonatkozóan, meg kellett vizsgálnom, hogy milyen környezeti és 

fizikai hatások rontják a mérés ismételhetőségét és helyességét.  

A teljes hőút hőellenállásának meghatározását több tényező is befolyásolja. A mérés 

nem közvetlenül, hanem indirekt módon történik: adott teljesítmény-ugrás hatására 

bekövetkező hőmérsékletváltozást a teljesítménytranzisztor bázis-emitter nyitófeszültségének 

változásából számoljuk vissza. A bipoláris tranzisztor bázis-emitter diódájának nyitófeszültség 

hőmérsékletfüggését sok esetben egyetlen számmal jellemezzük (K-factor), vagyis azt 

feltételezzük, hogy a hőmérsékletfüggés mértéke az abszolút hőmérséklettől független. Minél 

szélesebb hőmérséklettartományt vizsgálunk, annál jelentősebben érvényesül e hibás 

feltételezés torzító hatása. A mikrocsatornás hűtőeszköz termikus karakterizálás során a 

félvezető átmenet hőmérséklete széles tartományban változik. Emiatt szükség volt több 

különböző hőmérsékleten meghatározni a nyitófeszültség hőmérsékletfüggését. A 

karakterizációt 20 és 100 °C között végeztem el. Fontos kiemelni, hogy a nyitófeszültség 

hőmérsékletérzékenysége függ a tranzisztor munkapontjától, mivel nem csak a pn átmenetnek, 

hanem a soros ellenállásnak is van hőmérsékletfüggése, így azon a munkaponton hajtottam 

végre a karakterizációt, amelyen a tranziensválasz felvétele történt. Az áltagos K-faktor értéke 

-1,794 mV/K, re adódott. 

A kumulatív hőellenállás a félvezető átmenet és a termikus földpont között lévő 

parciális hőellenállások eredője. A 7.13. ábrán látható mérési összeállítás termikus helyettesítő 

képe látható, ahol két, egymástól különböző termikus földpontot tartalmaz. Az egyik ág a 

mikrocsatornás hűtőeszközt lezáró borofloat üveglapon és a gumitömítésen keresztül 

kapcsolódik a termikus földpotenciálhoz, amely nem más, mint az állandó hőmérsékleten tartott 

hideglemez. A másik ág a mikrocsatornákban lezajló hőtranszportot leíró parciális hőellenállás 

(RthMC), amely egy másik földpotenciálhoz csatlakozik a 7.13. ábrán látható módon. 

 

 

7.13. ábra. A mérési összeállítás termikus helyettesítő képe 

Ez a második földpotenciál nem más, mint az állandó hőmérsékletű beáramló hűtőközeg 

által képviselt termikus földpotenciál. A két földpotenciál hőmérséklete nem feltétlenül azonos, 

hiszen a hideglemez és a nyomástartály hőmérséklete egymástól eltérhet. A két termikus 

földpont közötti állandó hőmérsékletkülönbséget a termikus helyettesítő képen egy 

feszültségforrással lehet ábrázolni (7.14. ábra). Mivel a rendszerben csak a kis változásokra 

nézve lineáris tagok (hőellenállások) vannak, a termikus helyettesítő kép kisjelű képe (7.14. 
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ábra jobb oldalt) önmaga lesz, annyi különbséggel, hogy a két különböző termikus 

földpotenciál hőmérsékletkülönbségét reprezentáló feszültségforrást annak kisjelű helyettesítő 

képével, azaz szakadással kell helyettesíteni. Így már a két földpotenciál a változásokra nézve 

ekvivalens lesz. 

 

7.14. ábra. A két különböző termikus földpotenciál modellje (bal oldalt), valamint a mérési összeállítás termikus 

helyettesítő képnek kisjelű modellje (jobb oldalt)  

A termikus földpotenciálok azonosságát a méréseim alátámasztották, viszont egy újabb 

kérdés merült fel, mégpedig az, hogy mi történik abban az esetben, ha a mérés közben valami 

oknál fogva megváltozik valamelyik földpotenciál hőmérséklete. Ennek két oka lehetséges: 

megváltozik a hideglemez hőmérséklete, vagy megváltozik a bejövő gáz hőmérséklete. Előbbi 

hiba a gyakorlatban kis fűtőteljesítmények mellett nem állhat fent, míg a második eset gyakran 

előfordulhat. Ha a gáz forrása egy tartály, abban a folyamatosan kiáramló közeg 

nyomáscsökkenést hoz létre, amely a tartály, és a benne lévő gáz hőmérsékletének csökkenését 

eredményezi. Ha a tartály és a környezet között kisebb a termikus csatolás időállandója, mint 

az expanzió miatt bekövetkező hőmérsékletváltozás meredeksége, akkor a laboratórium 

termosztált levegője visszamelegíti a tartályt. Ez azt jelenti, hogy csak nagy áramlási rátáknál 

lehet probléma a tartály lehűléséből. Az általam végzett mérések esetén a sűrített levegő forrása 

egy kompresszor, és annak 24 literes tartálya volt, amely 8-10 bar nyomású levegővel volt 

feltöltve. A legnagyobb alkalmazott áramlási ráta mellett (120 liter/óra) egy óra alatt csak 12 

liter 10 bar nyomású levegőre van szükség, amelyet a kompresszor nagyon rövid idő alatt vissza 

tud tölteni a tartályba. Viszont a kompresszor és a nyomástartály egy nem termosztált 

gépházban volt elhelyezve, így hosszú távon nem lehetett állandó gázhőmérsékletre számítani. 

A termikus földpotenciálok hőmérsékletének mérés közbeni megváltozása a mérés 

eredményére jelentős hatással van. A beáramló gáz hőmérsékletében végbemenő egy Celsius 

fokos változás kiértékelhetetlenné teheti a felvett hőmérsékleti értékeket. Ahhoz, hogy felvett 

hűlési görbéből struktúrafüggvényt lehessen készíteni, fontos szempont hogy a hőmérsékleti 

értékek monoton csökkenő tendenciát mutassanak a két állandósult állapot között. Ha akár csak 

az egyik termikus földpont hőmérséklete megváltozik a mérési adatok rögzítése során, akkor a 

kiértékelés meghiúsul. 

Az elvégzett mérések során azt tapasztaltam, hogy körülbelül 20 percig lehetett a bejövő 

gáz hőmérsékletét termosztálás nélkül állandó értéken tartani. Mivel a termikus tranziens 

mérést két állandósult állapot között kell végrehajtani, és az állandósult állapot beállását a 

legnagyobb hőellenálláshoz tartozó időállandó ötszörösénél célszerű elfogadni, így a 

legnagyobb termikus időállandóra 4 perc adódott. A termikus időállandó az ismert 

 𝜏𝑡ℎ = 𝑅𝑡ℎ ⋅ 𝐶𝑡ℎ (7-10) 

összefüggésből számolható. Az időállandót négy percnek, a hőellenállást pedig az elméleti 

modell által 30 liter/óra áramlási sebességhez tartozó 99,1 K/W-nak választva a maximális 

hőkapacitás értéke 2,42 J/K-nek adódott. A hőeloszlást biztosító réz lapka, valamint a 
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tranzisztor együttes tömegére ez felső korlátot ad. A réz fajhője 385 J/kg∙K, a tranzisztor tömege 

adatlap szerint 5 gramm. Ha feltételezzük, hogy rézből készült (a tömegének jelentős részét a 

hátoldali hűtőlemeze jelenti), akkor a hőkapacitása 1,92 J/K, ami már önmagában közel áll a 

felső limithez. Az alkalmazott hőelosztó rézlap tömege 12 gramm, melynek hőkapacitása 4,62 

J/K, így a kettő összege jóval meghaladja a 4 perces időállandóhoz tartozó felső limitet. 

Azoknál a méréseknél, amelyeknél még a nagyméretű tranzisztort és a hőelosztó rézlapot 

alkalmaztam az időállandó valóban 10 perc körül adódott, így egy mérés időtartama körülbelül 

2 óra volt (felfűtés és hűtés). Az időállandót úgy tudtam csökkenteni, hogy a 

teljesítménytranzisztort egy MJD44H11 típusú, TO-252 tokozású npn-tranzisztorra cseréltem, 

valamint a hőelosztó rézlapot elhagytam az elrendezésből. Mivel a tranzisztor önmagában 

lefedte azt a részt, amelyen a hőtranszport nagyobb része lezajlott, valamint a szilícium laterális 

hővezetése is segít a szilícium hátoldalán a hőmérséklet homogenizálásában. 

Egy másik, mérési torzítást okozó hibaforrást is azonosítottam. A [31], [79]–[81], [83] 

és [J1] szakcikkekben a természetes konvekció által képviselt parallel hőút hatása el lett 

hanyagolva. A körülbelül 10W/m2K hőátadási együtthatóból [4], valamint a 2 cm2 felületből 

kiszámítható, hogy ez a párhuzamos hőút egy 500 K/W értékű, a mérendő eszköz és a környezet 

közé kapcsolt hőellenállással jellemezhető. Mivel a hőáram nélküli mérés során a párhuzamos 

hőútba ez beleszámít, ezért ez elvileg nem befolyásolhatta a mérés egzaktságát. Azonban ez 

csak akkor igaz, ha a mérési elrendezés körül a levegőt mozdulatlannak, ú.n. állólevegőnek 

tekintjük, vagy ha a természetes konvekciót állandó értékűnek vesszük. A JEDEC 51.2 

szabványa egy köbláb oldalfalú öt oldalán zárt kockát ír elő a mérési elrendezés külső 

hatásoktól való védelme érdekében. Egy ilyen szabványos tesztkamra látható a 7.15. ábrán. 

 

7.15. ábra. Termikus tranziens teszteléshez készített szabványos tesztkamra [90]  

Könnyen belátható, hogy egy ilyen mérőkamra alkalmazása nem lehetséges olyan 

mikrocsatornás hűtőezköz termikus karakterizálása során, amelynek a csatornáiból a hűtőközeg 

közvetlenül a környezetbe kerül. A mérés során a környezet nyomás- és hőmérsékletviszonya 

megváltozna a mérőkamrából eltávozni nem képes hűtőközeg miatt. 

A szisztematikus mérési torzítást csak azzal tudtam magyarázni, hogy a mérés során a 

parallel hőút nagysága megváltozik.  

Az első ötletem az volt, hogy a gumi tömítőgyűrű hőellenállását nem szabad állandónak 

feltételezni. Ismert jelenség, hogy a gumitömítés anyagának rugalmassága erősen 

hőmérsékletfüggő. A mintát leszorító erő nagysága a befogószerkezet csavarjainak 

meghúzásával szabályozható, ami egy rugón keresztül szorítja a mintát a gumitömítéshez. Kis 

változásokra nézve az erő állandó. A gumi anyagában történő változás okozta deformitás 

különböző hőmérsékleteken állandó erő ellenére eltérő lehet. A deformáció nagysága 
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meghatározza a gumigyűrűn át vezető hőút keresztmetszetét, ezzel a hőút nagyságát, azaz a 

gumitömítés által képviselt, a mérés egzaktsága szempontjából kritikus hőellenállás értékét 

(RthO). Ennek igazolására méréseket végeztem úgy, hogy a teljesítményugrás értékét 

változtattam. Ugyanazt a nagyságú teljesítménylépcsőt használtam a termikus tranziens 

tesztelés során, ami különböző áramlási ráták mellett különböző hőmérsékletű állandósult 

állapotokat jelentetett, valamint a felvett hőmérsékletadatok is eltérőek. A kapott eredmények 

szórása kisebb volt, mint a mérés pontossága, tehát nem ez okozza a mérés torzítását [J3].  

Megfigyelést végeztem arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen áramlás zajlik le a 

minta és a merőszerkezet közvetlen közelében. Azt tapasztaltam, hogy a csatornából 

nagysebességgel kiáramló levegő, ami akár 52 m/s-ot is eléri a legnagyobb áramlási ráta mellet 

a környezetbe kiérve jelentős szívóhatást jelent a környezeti levegő számára (7.19 ábra). 

Bernoulli-törvénye kimondja, hogy egy közeg áramlásakor a sebesség növelése a nyomás 

csökkenésével jár, tehát a kiáramló nagysebességű levegő által okozott nyomáscsökkenés 

okozza a szívóhatást. Mivel a nyomáscsökkenés, tehát a szívóhatás az áramló közeg 

sebességétől négyzetesen függ, ezért az okozott hatás függ a hűtőközeg áramlási rátától. A 

hatás, ami a mérés egzaktságát jelentősen csökkentette az a kiáramló hűtőközeg által indukált 

légmozgás konvektív hőtranszportja. 

A mérés módosított termikus helyettesítő képe a 7.16. ábrán látható, ahol a környezet 

felé vezető, változó értékű hőellenállás (Rth,indukált) látható. 

 

 

7.16. ábra. A változó nagyságú, külső kényszerített konvekció által létrehozott hőúttal kiegészített termikus 

helyettesítő kép 

A hatás bizonyítására végestérfogat szimulációkat végeztem, illetve szükség volt a 

mérési elrendezés további módosítására. 

7.4.2  A gázkiáramlás által keltett konvektív hőközlés vizsgálata 

A korábbi végestérfogat szimulációk során csak a hűtőeszközt vizsgáltam. Azonban 

ahhoz, hogy megvizsgáljam, hogy mi történik az eszköz környezetében, a szimulációs teret 

nagyobbra kellett választani. A nagyobb szimulációs tér a szimulációs idők oly mértékű 

növekedését jelentette, amely a korábban alkalmazott felbontás mellett nem elfogadható. A 

szimulációs elemszámot tehát le kellett csökkentenem. A véges térfogati rács kisebb 

felbontásúra választása közvetlenül nem volt lehetséges, mert a hűtőeszköz tipikus méretei és 
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a mérési összeállítás közötti a magasság-szélesség arányok olyan nagyok voltak, hogy még 

megfelelő lokális hálózás és inflációs indexek beállításával is elfogadhatatlanul sok időt 

emésztett volna fel a szimuláció. 

Erre a problémára azt a megoldást találtam, hogy a mikrocsatornás hűtőeszköz 3D 

modelljét leegyszerűsítettem. Az idáig 48 csatornás eszközt egy 8 csatornát tartalmazó 

egyszerűsített modellel helyettesítettem (7.17. ábra), ahol a csatornák szélessége ~1,9-2,2 mm 

között irányonként változott. Az átskálázás során nagy figyelmet fordítottam arra, hogy az 

eredő hidrodinamika átmérő ugyanannyi maradjon.  

 

7.17. ábra. Egyszerűsített, 8 darab mikroméretű csatornát tartalmazó hűtőeszköz  

A Catia 3D gépészeti tervezőszoftver segítségével elkészítettem a mérőbefogó 3D 

tervét, melyet a szimulátorszoftverbe importáltam (7.18. ábra.). A nagysebességű áramlás 

okozta nyomáscsökkenés hatására bekövetkező minta körüli légmozgást CFD szimulációk 

segítségével vizsgáltam meg. A befogószerkezet a vizsgált mintával egy 0,12×0,12×0,0567 m-

es légtérben helyeztem el, amely kifele nyitott (open boundary) peremfeltételt kapott. A 

megoldó itt természetesen automatikus algebrai turbulencia modell. A szimuláció eredménye 

néhány jelölőponton kapott áramlási sebességgel látható a 7.19 ábrán. A jobb vizualizáció 

érdekében a nyilak színe adja meg az áramlási sebességet a jobb alsó sarokban lévő skála 

szerint. 

 

7.18. ábra. A véges térfogat szimulációkkal vizsgált elrendezés  
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7.19. ábra. A légáramlás sebességének alakulása az egyszerűsített mikroméretű csatornákat tartalmazó 

hűtőeszköz kimenetének a környezetében  

Jól látható, hogy a mintát körülvevő levegő nem tekinthető állónak. A külső konvektív 

hőátadás nagysága a mikrocsatornákban áramló hűtőközeg áramlási sebességének 

növekedésével négyzetesen nő. Emiatt a hűtőeszköz alján keresztül is történik hőközlés, 

valamint a teljesítménytranzisztor felületéről is távozik hő, amely az áramlási rátákkal együtt 

változik, így a parallel hőút állandósága nem igaz, megoldást kell találni a mérés ezen hibájára. 

7.4.3 A mérési torzítás további csökkentése  

A mérés megfigyelése és az indukált konvekció hatásának véges térfogat 

szimulációjának eredménye ugyanarra a következtetéshez vezetett: a környezeti levegővel 

történő hőcserét lehetőség szerint minimalizálni kell. A környezettől való tökéletes hőszigetelés 

elérése nem lehetséges, de a konvektív hőátadás nagysága csökkenthető. 

Egy lehetséges megoldást jelentett az, hogy a kilépő hűtőközeget egy terelőlappal 

távolra vezessem a mérőrendszertől. A javaslatomat először végestérfogat-szimulációval 

ellenőriztem. Az előbb leírt egyszerűsített 3D eszközmodellt, valamint a mérő-befogó 3D tervét 

kiegészítettem egy vékony műanyagból (PE) készült légterelő lemezzel. A módosított mérő-

befogó a 7.20. ábrán látható. 



 INTEGRÁLT MIKROCSATORNÁS HŰTŐESZKÖZÖK MODELLEZÉSE ÉS KARAKTERIZÁCIÓJA 58 

 

 

  

7.20. ábra. A légterelővel kiegészített mérési elrendezés 3D terve  

A korábbi szimulációt újra lefuttattam. Az elvégzett szimuláció eredménye a 7.21. ábrán 

látható. 

 

7.21. ábra. A légáramlás sebességének alakulása az egyszerűsített mikroméretű csatornákat tartalmazó 

hűtőeszköz kimenetének a környezetében a légterelő beillesztését követően  

Egyértelműen látszik, hogy a légterelő alkalmazása majdnem két nagyságrenddel 

csökkentette a mikrocsatornás hűtőeszköz fölött lévő levegő mozgását (0,589 m/s sebességről 
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0,0095 m/s sebességre), valamint az iránya is megfordult, mivel vizsgált eszközt már csak a 

természetes konvekció hűti. Viszont egy újabb problémát okozott: a hőterelő lemez közvetlen 

termikus csatolásba került a vizsgált eszközzel, ráadásul meglehetősen nagy felületen. Emiatt 

szükséges volt egy lehetőség szerint jó hőszigetelő anyagot alkalmazni az egész struktúra fölött. 

A kézenfekvő megoldás az építőiparban jól ismert kőzetgyapot alkalmazása, mert azon túl, 

hogy az könnyen méretre szabható, nagyon alacsony hővezetési együtthatóval rendelkezik (λ = 

0,034 W/m·K), mivel a sűrű szövése meggátolja a belsejébe zárt levegő mozgását (7.22. ábra). 

 

7.22. ábra. A légterelővel és a hőszigetelő anyaggal kiegészített mérő-befogó 3D terve  

A minta befogójának így kialakított keresztmetszeti képe a 7.23. ábrán látható. 

 

7.23. ábra. A javasolt mérőbefogó keresztmetszeti képe  

A hőszigetelő kőzetgyapot szükségességének megerősítéséhez méréseket végeztem. Az 

első mérési sorozatban csak a légterelőt illesztettem be a mérő befogóba, majd három 

különböző áramlási ráta mellett elvégeztem a mérést. Ezután kőzetgyapotot helyeztem a mérési 
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elrendezés köré, nagy figyelmet fordítva arra, hogy a kiáramló hűtőközeg áramlását ne zavarja 

meg. A struktúrafüggvényeket egy grafikon ábrázolva (7.24. ábra) a különbség jól látható. 

 

7.24. ábra. Különböző áramlási ráták mellett mért struktúrafüggvények a hőszigetelés alkalmazásának 

bizonyítására  

Ezzel a módosítással sikerült a mérési torzítást a célul kitűzött érték alá csökkenteni. A 

javasolt mérési elrendezés fényképe a 7.25. ábrán látható. 

 

 

7.25. ábra. A javasolt mérési elrendezés fényképe  

A méréseket 0 és 120 liter/óra áramlási ráta mellett elvégezve, valamint az MJD44H11 

tranzisztor félvezető átmenet – tokozás hőellenállását megmérve a 7.26. ábrán látható 

kumulatív struktúrafüggvényeket kaptam.  
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7.26. ábra. A javasolt mérési elrendezéssel kapott, különböző áramlási ráták mellett mért kumulatív 

struktúrafüggvények  

A mérési összeállítás termikus helyettesítő képe alapján felírt (7-9) egyenlet 

segítségével meghatároztam a mikrocsatornás hűtőeszköz által képviselt hőellenállás értékét, 

majd összevetettem az analitikus modellből, és a szimulációkból kapott eredményekkel. Az 

eltérést szintén kiszámítottam, az eredményeket a 7.3. táblázat tartalmazza. 

 

Áramlási 

ráta 

[l/h] 

Számolt 

hőellenállás  

[K/W] 

Szimulált 

hőellenállás  

[K/W] 

Mért 

hőellenállás 

[K/W] 

Eltérés 

30 99,1 103 92,2 8% 

60 49,6 51,1 49,9 1% 

90 33,4 34,4 34,9 2,8% 

120 25,6 26 26,9 4,3% 

7.3. táblázat. A számolt, a szimulált és a mért eredmények összevetése 

A mérési eredmények kevesebb, mint 10% hibával adták vissza az analitikus modell 

felhasználásával, valamint a véges térfogat szimulációkkal kapott eredményeket.  

 

II. tézis. Új, termikus tranziens tesztelésen alapuló mérési eljárást dolgoztam ki integrált 

mikroméretű csatornákat tartalmazó hűtőeszközök csatornáiban zajló hőtranszport mérésére. 

Diszkrét, nyitott végű mikrocsatornákat tartalmazó hűtőeszköz esetén több mérési torzítást 

okozó hibaforrást azonosítottam. Igazoltam, hogy a hibaforrások közül a hűtőközeg-

hozzávezetésekben történő hőtranszport, valamint a hűtőközeg áramlási sebességétől függő 

indukált konvektív hőátadás domináns. A javasolt mérési elrendezést e szempontok alapján 

alakítottam ki, és mérésekkel meghatároztam egy komplex geometriájú, mikrocsatornákat 

tartalmazó hűtőeszköz hűtőközeg térfogatáramától függő parciális hőellenállását. A mérési 

eredményeket analitikus számításokkal és véges térfogat szimulációkkal vetettem össze. [J1, J3, 

J5, J7, C2, C5] 
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8. fejezet: A hőátadás szempontjából optimális 

csatornahosszúság meghatározása 

Az általam javasolt, mérési eredményekkel alátámasztott, zárt alakban felírható 

analitikus (6-10)-(6-16) és (6-23) összefüggés lehetőséget biztosít a mikrocsatornás 

hűtőeszközök csatornamintázatának tervezésére, valamint az adott hőellenállás eléréséhez 

szükséges áramlási ráta meghatározására. A gyártástechnológiai korlátokat figyelembe véve, 

csak a gyakorlatban – a korábban bemutatott technológiai lépéssorral – megvalósítható 

esetekkel foglalkoztam. 

 A korábban ismertetett minta alkalmas volt arra, hogy megmutassa a különböző 

kristálytani irányokban kialakított csatornák geometriai viszonyait. A csatornák mélysége 67 

µm volt a hűtőeszköz teljes felszínén, a csatorna iránytól függetlenül. A csatornák mélységének 

növelése a hidrodinamikai ellenállás csökkenését jelentené azonos csatornaszélesség és 

hosszúság mellett. A mintakészítéskor felhasznált 2” átmérőjű <100> szilícium kezdeti 

vastagsága 250 µm volt. A trapéz keresztmetszetű csatornák lefelé folyamatosan szűkülnek, a 

felszín és az oldalfalak által bezárt szög 54,74° (8.1. ábra).  

 

8.1. ábra. Anizotróp marás alkalmazásával kialakuló mikrocsatornák keresztmetszeti képe  

A kialakítható csatornák mélysége kb. 100 µm-ben limitált amiatt, hogy a minta 

rendkívül törékennyé válik, és hajlamos a csatornák mentén eltörni a gyártástechnológiai 

lépések során. 

A legkisebb hidrodinamikai ellenállás eléréséhez szükséges a maximális mélységet 

kihasználni. A csatorna és oldalfal szöge meghatározza a csatornaszélesség maximumát a szelet 

felszínén. Egyszerű trigonometriai összefüggések felhasználásával azt kapjuk, hogy a 

csatornaszélesség felül legalább 140 µm, és ekkor a csatorna nem trapéz, hanem háromszög 

keresztmetszetű. A Nusselt-szám függvény háromszög keresztmetszetű csatornára körülbelül 

fele akkora [4] szerint, mint trapéz alapterület esetén. Az oldalarány növelése viszont növeli a 

Nusselt-szám értékét, ami a hőátadási együttható értékének növekedését okozza. Az általam 

bemutatott és használt Nusselt-függvény akkor alkalmazható, ha az ekvivalens téglalap 

oldalaránya legalább egységnyi, vagy horizontálisan nagyobb a kiterjedése, mint mélységében. 

Az így kapott legkeskenyebb csatorna, amelyre alkalmazható a modell, felül 170 µm széles. A 

csatornák egymástól mért távolságát semmi sem korlátozza, így azok akár össze is érhetnek. A 

csatornafalat alkotó szilícium hővezetése megfelelően nagy ahhoz, hogy abban hőmérsékleti 

gradiens ne alakulhasson ki 100 µm távolságon belül. 

170 µm-nél szélesebb csatornát nem érdemes készíteni, hiszen belátható, hogy 

szélesebb csatornából kevesebbet lehet elhelyezni adott felületen. A kisebb áramlási 

keresztmetszet nagyobb hidrodinamikai ellenállást jelent, amely korlátozza az átpumpálható 

hűtőközeg mennyiségét. 

A felsorolt, és főleg technológiai korlátokat figyelembe véve az egyetlen szabad 

tervezési paraméter a csatornák hosszúsága,  
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Az optimális csatornahossz kialakítása különösen fontos szempont két alapvető ok 

miatt: meghatározza az eszköz szükséges méretét, valamint a rövidebb csatornák 

hidrodinamikai ellenállása kisebb, alacsonyabb pumpálási teljesítmény is elegendő ugyanazon 

áramlási ráta eléréséhez. 

8.1 Az optimális csatornahossz meghatározása 

Az optimális csatornahosszúság számításához azzal a feltételezéssel kell élni, hogy 

minden csatorna hosszabb, mint a termikus belépési hossz. Az egységnyi idő alatt maximálisan 

elszállítható hőmennyiség  

 
d𝑄𝑚𝑎𝑥

d𝑡
=

d𝑚

d𝑡
∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑖), (8-1) 

ahol (𝑇𝑒 − 𝑇𝑖) a csatornából kilépő és a csatornába belépő hűtőközeg hőmérsékletkülönbsége. 

A 
d𝑚

d𝑡
 tömegáram növelése azt fogja okozni, hogy a 𝑇𝑒 kilépő hőmérséklet csökkenni 

fog amiatt, hogy a hűtőközeg nem képes a csatornafal hőmérsékletére felmelegedni. Ez viszont 

csökkenti a hőáram nagyságát. Tehát nem érdemes a tömegáramot a végletekig növelni, minden 

mikrocsatornákat tartalmazó hűtőeszközre létezik egy maximális érték. A csatorna falánál zajló 

hőtranszport felírható 

 
d𝑄

d𝑡
= ℎ ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑓) ∙ d𝐴 = ℎ ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑓) ∙ 𝑝 ∙ d𝑥 (8-2) 

alakban, ahol 𝑝 a csatorna hőátadási keresztmetszetének kerülete. 

Az energiamegmaradás törvényét alkalmazva az esetre, azt írhatjuk, hogy 

 ℎ ∙ (𝑇𝑤 − 𝑇𝑓) ∙ 𝑝 ∙ d𝑥 =
d𝑚

d𝑡
∙ 𝐶𝑝 ∙ d𝑇𝑓 , (8-3) 

ami azt jelenti, hogy a csatorna falán átjutó hőmennyiséget az áramló közeg szállítja tovább a 

csatornában. 

Az egyenlet átrendezésével az alábbi alakra juthatunk: 

 

1

(𝑇𝑤 − 𝑇𝑓)
∙ d𝑇𝑓 =

ℎ ∙ 𝑝

d𝑚
d𝑡

∙ 𝐶𝑝

d𝑥. (8-4) 

A lineáris differenciálegyenletet változószeparációval megoldva, és az 𝑥 szerinti 

integrálást elvégezve a csatorna hossza mentén [0…L] azt kapjuk, hogy  

 ln
𝑇𝑤 − 𝑇𝑒

𝑇𝑤 − 𝑇𝑖
= −

ℎ ∙ 𝑝 ∙ 𝐿

d𝑚
d𝑡

∙ 𝐶𝑝

 (8-5) 

Ebből a hűtőközeg kilépési hőmérséklete a  

 𝑇𝑒 = 𝑇𝑤 − (𝑇𝑤 − 𝑇𝑖) (e

−
ℎ∙𝑝∙𝐿

d𝑚
d𝑡

∙𝐶𝑝) (8-6) 

egyenlet segítségével számolható. 

Bevezetve a 

 𝐿𝑘𝑎𝑟 =

d𝑚
d𝑡

𝐶𝑝

ℎ ⋅ 𝑝
 

(8-7) 

 

karakterisztikus csatornahossz fogalmát, a fenti egyenlet 
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 𝑇𝑒 = 𝑇𝑤 − (𝑇𝑤 − 𝑇𝑖) (e
−

𝐿
𝐿𝑘𝑎𝑟) (8-8) 

alakúra változik. 

Tovább rendezve az egyenletet a kilépő hűtőközeg hőmérsékletérére azt írhatjuk fel, 

hogy 

 𝑇𝑒 = 𝑇𝑖 + (𝑇𝑊 − 𝑇𝑖) (1 − e
−

𝐿

𝐿𝑘𝑎𝑟). (8-9) 

Az  

 (1 − e
−

𝐿
𝐿𝑘𝑎𝑟) (8-10) 

tulajdonképpen azt határozza meg, hogy a hűtőközeg a csatornán való végighaladás során a 

csatornafal és a belépő közeg hőmérsékletkülönbségének hányad részére melegszik fel. Ha a 

csatorna hossza adott áramlási ráta mellett megegyezik a karakterisztikus hosszúsággal, akkor 

a csatornából kilépő közeg hőmérséklete a csatornafal és a belépő közeg 

hőmérsékletkülönbségének 63%-át éri el. Ennél hosszabb csatornák esetén pedig egyre inkább 

közelíti a fal hőmérsékletét. Természetesen a csatorna mentén végig konstans falhőmérsékletet 

feltételezve. A 8.1. táblázatban az 
𝐿

𝐿𝑘𝑎𝑟
 arányokhoz tartozó (𝑇𝑊 − 𝑇𝑖) hőmérsékletkülönbség 

százalékos aránya látható. 

 

𝑳

𝑳𝒌𝒂𝒓

 

𝑻𝒆 − 𝑻𝒊

𝑻𝑾 − 𝑻𝒊

 

[%] 

0,5 39,3 

1 63,2 

1,5 77,7 

2 86,5 

2,5 91,8 

3 95,0 

3,5 97,0 

4 98,2 

4,5 98,9 

5 99,3 

8.1. táblázat. A hőmérsékletváltozás aránya különböző csatornahosszúságok mellett 

Abban az esetben, ha arra törekszünk, hogy minél kisebb hűtőeszközt tervezzünk adott 

áramlási rátához, akkor 𝐿 = 𝐿𝑘𝑎𝑟 csatornahossz a megfelelő választás, viszont ekkor az adott 

áramlási rátához tartozó maximális hőtranszportnak csak a 63,2%-át használjuk ki. Ha arra 

optimalizálunk, hogy a hűtőközeg által elszállítható hőmennyiséget minél jobban kihasználjuk, 

akkor 
𝐿

𝐿𝑘𝑎𝑟
= 3 lehet a jó választás, amikor még a csatorna nem feleslegesen hosszú, viszont a 

lehetséges elszállítható hőmennyiség 95%-át eltávolítja. 
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8.2 Az optimális csatornahosszúság meghatározására kidolgozott eljárás 

alkalmazása 

Az előzőekben már bemutatott kísérleti minta geometriai adatait, és a csatorna hosszára 

vonatkozó új módszert felhasználtam arra, hogy meghatározzam a kísérleti minta szükséges 

csatornahosszúságait. 

A módszer alkalmazásának bemutatása során a jobb érthetőség érdekében némi 

egyszerűsítést alkalmaztam, ahogy azt a [J2] folyóiratcikkben is tettem. A 48 csatorna 

méretéből meghatároztam egy ekvivalens csatornaméretet, amelyből 48 darab ugyanazokkal a 

hő- és áramlástani jellemzőkkel bír, mint a 48 különböző csatorna. Az így kapott ekvivalens 

csatorna adatokat a 8.2. táblázat tartalmazza. 

 

Ekvivalens csatornaméretek 

Mélység 67 µm 

Átlagos szélesség 301 µm 

Minimális hossz 4,97 mm 

Maximális hossz 7,44 mm 

Átlagos hossz 5,69 mm 

Átlagos oldalfal-arány 4,5 

Minimális hidrodinamikai átmérő 0,088 mm 

Maximális hidrodinamikai átmérő 0,10787 mm 

Átlagos hidrodinamikai átmérő 0,102 mm 

Csatornák száma 48 

8.2. táblázat. Ekvivalens csatornageometria 

A számítások során a hűtőközeg 8.3. táblázatban összefoglalt jellemzőit használtam fel. 

 

Hűtőközeg fizikai jellemzői 

(szobahőmérsékleten) 

Sűrűség 1,1614 kg/m3 

Fajhő 1005 J/kg·K 

Hővezetési együttható 0,0261 W/K 

Kinematikai viszkozitás 1,84·10-5 m2/s 

Prandtl-szám 0,708 

8.3. táblázat. Hűtőközeg fizikai jellemzői 

Első lépésként a korábban ismertetett módszer alkalmazásával meghatároztam a 

Reynolds-számokat és a Nusselt-számokat a különböző áramlási ráták mellett, amelyet a 8.4. 

táblázat tartalmaz. 
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Áramlási ráta (l/h) Reynolds-szám Nusselt-szám 

30 57,3 5,19 

60 114,7 5,23 

90 172,1 5,27 

120 229,4 5,31 

240 459,3 5,46 

8.4. táblázat. Reynolds- és Nusselt- számok különböző áramlási ráták mellett 

Az ismertetett módszer szerint (8-7) összefüggés felhasználásával kiszámítottam a 

karakterisztikus hosszúságot ezen áramlási ráták mellett. Az így kapott eredményeket az 8.5. 

táblázat tartalmazza. 

 

Kumulatív 

áramlási 

ráta 

[l/h] 

Csatornánkénti 

áramlási ráta 

[l/h] 

Számolt 

karakterisztikus 

hossz 

[mm] 

30 0,625 0,189 

60 1,500 0,371 

90 1,875 0,560 

120 2,500 0,747 

240 5,000 1,494 

8.5. táblázat. Számolt karakterisztikus hosszok 

Látszik, hogy kis áramlási rátáknál (30-60 l/h) meglehetősen kicsi a karakterisztikus 

csatornahossz. Még 120 l/óra áramlási ráta mellett is kevesebb, mint egy milliméter, 240 

l/óránál ennek duplája. 

Ennek az a következménye, hogy 5·𝐿𝑘𝑎𝑟 csatornahossz után a csatornafal és a 

hűtőközeg közötti hőtranszport elhanyagolható mértékű. Az így kapott csatornahosszméreteket 

a 8.6. táblázat tartalmazza. 

 

Kumulatív áramlási 

ráta 

[l/h] 

 5·𝑳𝒌𝒂𝒓  

[mm] 

30 0,945 

60 1,855 

90 2,8 

120 3,735 

240 7,47 

8.6. táblázat. Ajánlott maximális csatornahosszok különböző áramlási ráták mellett 

A megvalósított mintát vizsgálva, ahol a 2 mm átmérőjű furaton keresztül áramlik be a 

hűtőközeg, a csatornák onnan átlagosan egy milliméterre kezdődnek, kijelenthető, hogy még a 

legnagyobb vizsgált áramlási ráta mellett (120 l/óra) is csak a csatorna első felében történik 

hőközlés, a másik fele hatástalan a hűtés szempontjából. Vagyis az eszköz méretét kb. 50%-kal 
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lehet csökkenteni anélkül, hogy a hűtési hatékonyság csökkenne. Kisebb áramlási ráták mellett 

még tovább csökkenthető a méret. Megengedve azt, hogy a hűtőközeg maximális hőelszállító 

képességének csak 95%-át használjuk ki, akkor már csak 2,2 mm átlagos hosszúságú csatornára 

van szükség, így az eszköz alapterületének már csak 31,3%-ára van szükség, ami jelentős 

költségmegtakarítást eredményezhet, vagy egymás mellett hasonló struktúrák elhelyezésével 

akár háromszoros mennyiségű hőt lehet elszállítani egységnyi idő alatt. 

8.3 Az optimális csatornahosszúság meghatározására kidolgozott eljárás 

ellenőrzése véges térfogat szimulációkkal 

Az analitikus modell validálása érdekében futtatott véges térfogat szimulációk 

eredményeként kapott felszíni hőmérsékleteloszlás térképek a 8.2. ábrán láthatóak. 

Az áramló közeg hőmérséklete a beömlőnyílás kis környezetében eléri a szilícium 

hőmérsékletét (kék-piros átmenet), majd jelentős hőmérsékletváltozás nélkül áramlik tovább a 

csatornákban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hőátadás nagy része az eszköz felületének ezen 

a kis részén zajlik, a többi rész a hűtés szempontjából teljesen hatástalan, mely megegyezik az 

analitikus számítások eredményeivel. 

  

8.2. ábra. Hőmérséklettérképek különböző áramlási ráták mellett (a) 30 l/h, b) 60 l/h, c) 90 l/h, d) 120 l/h)  

A hőmérséklettérkép közvetlenül nem alkalmas arra, hogy a hőáramsűrűségeket 

közvetlenül megfigyeljük. Ennek az az oka, hogy a szilícium laterális irányban is jó 

hővezetéssel bír, valamint a beömlőnyílásnál kb. 300 µm magasságú szinte álló légoszlop 

található. A hőátadás közvetlenül a szilícium és az áramló közeg találkozásánál történik meg, 

így azt kellett megvizsgálnom, hogy a hőáramsűrűség hogyan változik a vizsgált felszínen. 

Mivel erre a szoftver közvetlenül nem nyújt megoldást, ezért egy saját készítésű MATLAB 

algoritmust kellett készíteni a hőáramsűrűség térkép előállításához. 
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A szimulációk során 1W fűtőteljesítményt kényszerítettem a mikrocsatornás hűtőeszköz 

hátsó, csatornákat nem tartalmazó oldalára. Az algoritmus meghatározta adott felbontás mellett 

a hőáramsűrűségeket. Ezt azután grafikusan ábrázoltam, amelyből előállt a mikrocsatornás 

eszköz hőáramsűrűség tértképe. Ezt az eloszlást a 8.3. ábra mutatja, mely arra a tényre is 

rámutat, hogy közvetlenül a beömlő nyílásnál viszonylag kevés hő adódik át a feltorlódott 

hűtőközegnek. Az is jól látható, hogy a hő jelentős része a csatornák bemeneti szakaszán adódik 

át az áramló közegnek, ami jó egyezést mutat az analitikus modell által előre jelzett 

viselkedéssel. 

 

8.3. ábra. Hőáramsűrűség-térkép  

Az általam javasolt, karakterisztikus hosszt meghatározó összefüggések validálásához 

további véges térfogat szimulációkat futtattam. Az ellenőrzés gyorsítása érdekében elegendő 

volt egyetlen csatornán belül történő tömeg- és hőáramot vizsgálni. 

Az ellenőrzés abból állt, hogy különböző áramlási ráták mellett lefuttattam a véges 

térfogat szimulációkat, majd a szoftver segítségével meghatároztam az áramló közeg 

átlaghőmérsékletét adott csatornakeresztmetszetben. Az egyszerűbb kiértékelés érdekében a 

belépő közeg hőmérsékletét 0 °C-ra választottam, a fal hőmérsékletét pedig egységesen 60 °C-

ra. Azt a pontot kerestem, ahol az áramló közeg átlaghőmérséklete eléri a falhőmérséklet 

63,2%-át, azaz 38,28 °C-ot (8.4. ábra). 
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8.4. ábra. Karakterisztikus hossz meghatározása szimulációkkal 

Ennek a pontnak és a csatorna kezdőpontjának távolsága megegyezik a karakterisztikus 

távolsággal. A szimulációkból kapott eredményeket összevetettem az analitikus számítás 

eredményeivel, és a 8.7. táblázatban összefoglaltam. 

 

Szumma 

áramlási ráta 

[l/h] 

Számolt 

karakterisztikus 

hossz 

[mm] 

Szimulált 

karakterisztikus 

hossz 

[mm] 

Eltérés 

[mm] 

Eltérés 

[%] 

30 0,189 0,18 0,009 5 

60 0,371 0,35 0,021 6 

90 0,560 0,56 0 0 

120 0,747 0,75 -0,003 -0,4 

240 1,494 1,50 -0,006 -0,4 

8.7. táblázat. A számolt és a szimulált karakterisztikus hosszok összevetése 

Az eltérés végig 10%-on belül maradt, így a módszert véges térfogat szimulációkkal 

alátámasztottam. A módszer viszont kiterjeszthető átmeneti és turbulens áramlási típusokra is, 

de akkor nem az általam javasolt Nusselt-függvényt kell alkalmazni. A módszer érvényességi 

körét korlátozza a termikus- és áramlási belépési hossz aránya. Ha a Prandtl-szám alacsony, 

ami igaz a legtöbb gáz, és sok folyadék (víz, alkohol, stb.) esetén, akkor a bemutatott módszer 

alkalmazható. Ha a Prandtl-szám magas, mint például nagy viszkozitású olajok esetén (elérheti 

a 100 000-et is), akkor a termikus belépési hossz lényegesen nagyobb, mint a karakterisztikus 

hossz. Ezen esetekben a belépési tartományon belül kellene a Nusselt-számot meghatározni, 

amihez mérésekkel validált modell a mai napig nem áll rendelkezésre. 

Az általam javasolt módszernek egy további felhasználása is lehetséges. A módszert 

alkalmazva meg lehet határozni, hogy a csatorna mely szakasza mennyi hőt képes elszállítani. 
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Ezt figyelembe véve az eszköz előoldalán lévő áramköri komponenseket el lehet úgy helyezni, 

hogy a nagy disszipációval rendelkező eszközök és a csatornák azon része, ahol a hőtranszport 

maximális egybe essenek. Ezzel tudjuk biztosítani a megfelelő hűtést, és elkerülni a 

melegpontok (hot spot-ok) kialakulását. A félvezetőben kialakuló melegpontok, és egyáltalán 

a hőmérsékleti gradiens a digitális áramkörök esetén az időzítések elcsúszását, ezzel az áramkör 

hibás működését eredményezheti. Analóg áramköröknél a munkaponteltolódás és az ofszet 

csökkenthető. Termoelektromos áramkörök esetén pedig hűtés helyett a temperálás valósítható 

meg [91], [92]. 

III. tézis. Eljárást dolgoztam ki a hűtőközeg fizikai tulajdonságaitól, az áramlási 

paraméterektől és a mikrocsatornás hűtőeszköz csatornageometriától függő optimális 

csatornahosszúság meghatározására. Bevezettem a karakterisztikus csatornahossz (Lkar) 

fogalmát, amely megadja, hogy a csatornán belül a hűtőközeg a maximális elszállítható 

hőmennyiség 1 − 1/𝑒 -ad részét milyen hosszú csatornaszakaszon veszi fel. A módszert egy 

komplex geometriájú, mikrocsatornákat tartalmazó hűtőeszközre alkalmaztam, és 

megállapítottam, hogy még a vizsgált maximális térfogatáram esetén is csak az eszköz 

alapterületének 31,3%-ára van szükség, feltételezve, hogy a hűtőközeg által maximálisan 

elszállítható hőmennyiség 95%-át használjuk ki (3 ⋅ 𝐿𝑘𝑎𝑟). A módszer helyességét véges 

térfogat szimulációkkal igazoltam. [J2, C6] 
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9. fejezet – Az eredmények gyakorlati alkalmazása 

A kutatómunkámat a K 109232 számú, „Integrált termikus menedzsment System-on-

Package eszközökben” című, az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott 

projektben végeztem. Az első négy év eredményei alapján bizottság sikeresnek minősítette a 

kutatócsoport munkáját. 

Az általam kidolgozott modell véges térfogati szimulációkkal és mérésekkel is validálva 

lett, ami alkalmassá teszi hidro-termikus csatolt szimulációs szoftverekben való alkalmazásra. 

A modell továbbfejlesztett változata egy termikus szimulátor motorba beépítésre is került, az 

elért eredmények egy konferenciacikk formájában közlésre kerültek [C7].  

Bebizonyítottam, hogy a kidolgozott mérési módszer alkalmas a mikrocsatornákban 

lezajló hőtranszport pontos mérésére. Ezzel olyan eszköz került a kezembe, amely segítségével 

a kritikus és átmeneti áramlási tartományokon is lehetségessé válik méréseket végezni, ezzel 

esetleges nyitott kérdéseket megválaszolni. Az ilyen típusú mérésekhez egyszerűsített 

geometriájú kísérleti eszközök szükségesek. Ennek érdekében különböző geometriájú eszközök 

tervezése és előállítása már megtörtént, az analitikus modell alkalmazása kiterjesztésre került a 

turbulens áramlási típus esetén is. Az eredményeket egy nemzetközi folyóiratcikkben 

publikáltuk [J6]. 

A mikrocsatornás hűtőeszközök tervezésének kidolgozott módszere nem csak 

áramkörök hűtésére alkalmas, hanem széles körben alkalmazható. Erre egy példa [C6]-ban 

publikálásra került, ahol koncentrátoros napelem hűtése volt a cél mikrocsatornás hűtőeszköz 

alkalmazásával. A csatornageometria megtervezése, valamint a szükséges hűtőközeg áramlási 

ráta meghatározása az általam kidolgozott eljárás (optimális csatorna hossz meghatározása) 

felhasználásával történt meg. 

A mérőrendszert az iránymutatásaim alapján át lett tervezve úgy, hogy folyadék fázisú 

hűtőközegek esetén is alkalmazható legyen ugyanazokkal az előnyökkel, mint amik a gázfázisú 

hűtőközegek esetén elérhetőek. A mérési elrendezés összeépítése a dolgozat írása közben 

folyamatban van. 
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10. fejezet – Összefoglalás 

Kutatómunkám sokrétű volt; az elméleti alapok megismerésétől kezdve, az analitikus 

modellek kidolgozásán át, a véges térfogat szimulációk elvégzésén keresztül a mérésekkel 

kapcsolatos gyakorlati problémák megoldásáig terjedt. Ez a sokszínűség volt az, ami a 

figyelmemet és a lelkesedésemet folyamatosan fenntartotta. 

A munkám első részében egy olyan zárt alakú analitikus modellt dolgoztam ki, amely – 

adott érvényességi határok között – a korábbi modelleknél pontosabban adja meg a 

mikrocsatornák belsejében lezajló hőtranszportot leíró parciális hőellenállás értékét. A zárt 

alakra azért volt szükség, hogy ez a modell később, egy áramkörtervező programba integrálható 

legyen, amely így képesség válik az elektromos és termikus szimulációk együttes elvégzésére 

úgy, hogy az áramkörszimulációnál figyelembe veszi a mikrocsatornás hűtőeszköz 

hőelszállítási képességét. Egy komplex geometriájú kísérleti példányon bemutattam a modell 

alkalmazását, majd a modellt véges térfogat szimulációkkal validáltam. 

A munka második részében a termikus tranziens tesztelésen alapuló mérési módszert 

dolgoztam ki, amellyel egzakt módon megmérhető a mikrocsatornákban zajló, a hűtőközeg 

áramlási rátájától függő hőközlés. A mérési eljárás torzítását okozó hibaforrásokat 

azonosítottam, és javaslatot tettem a hibák kiküszöbölésére. Az így kapott mérési módszer 

kisebb, mint 10%-os hibával képes meghatározni a hőtranszport nagyságát. 

A harmadik részben a mikrocsatornákat tartalmazó hűtőeszközök áramlási ráta-függő 

optimális csatornahosszának meghatározására tettem javaslatot. Bevezettem egy, a 

mikrocsatorna geometriájától és az áramló közeg tulajdonságaitól függő karakterisztikus hossz 

fogalmat, amely felhasználásával adott szempontok szerint optimalizálhatók a csatornák 

hossza. A bemutatott eszközre elvégeztem a számításokat, amelyeket eredményeként 

megállapítottam, hogy az eszköz mérete jelentősen csökkenthető anélkül, hogy a hűtési 

hatásfokot rontanánk. A számítási módszeremet véges térfogat szimulációkkal is ellenőriztem, 

a módszer helyesnek bizonyult.  

Ahogy egyre jobban elmélyedtem ezen a szakterületen, úgy egyre több nyitott kérdéssel 

találkoztam. Nagyon sok új eredmény került publikálásra az utóbbi néhány évben, ezek főként 

a kétfázisú és a nanorészecskékkel dúsított hűtőközegek elméletével és alkalmazásával 

kapcsolatos. Véleményem szerint az ilyen eszközök piaci megjelenése az elkövetkező években 

nem várható, azonban az általam vizsgált, gázzal vagy tisztított vízzel működő eszközök már 

forgalomban vannak. 

Örömmel tölt el, hogy egy meglehetősen komplex és sok nyitott kérdést magában 

foglaló tématerülettel ismerkedhettem meg. A kutatással töltött évek alatt is több olyan 

publikáció jelent meg, amely megerősített abban, hogy ezen a területen a közeli és távoli 

jövőben is sok új fizikai hatást és jelenséget kell megmagyarázni, és sok a mai napig is 

tisztázatlan effektus. 
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11. Jövőbeli tervek 

Az első tézisben ismertetett analitikus összefüggés szűk tartományban érvényes. Az 

áramlási ráta növelésével az áramlás típusa kritikus és átmeneti tartományba kerül, amelyre 

jelenleg nem áll rendelkezésre mérésekkel validált áramlástani és hőtani modell. Ezen 

tartományok vizsgálatához az általam kidolgozott mérési módszer alkalmas. A közeljövőben 

méréseket szeretnék végrehajtani annak érdekében, hogy alkalmas Nusselt-függvényt tudjunk 

alkotni. 

A kutatás másik iránya az, hogy a nagy integráltságú modern áramköri tokozásokban 

szeretnénk mikrocsatornás hűtőeszközt kialakítani úgy, hogy a csatornákat maga a tok anyaga, 

vagy a köztes réteg tartalmazza. E megoldások ugyan a hőút hosszát valamelyest növelik, ám 

a gyakorlati megvalósítás szempontjából kedvezőbbek, mint az áramkört tartalmazó 

szilíciumszeletek utólagos megmunkálása. 

A [C6]-ban publikált koncentrátoros napelemcellák hűtésére javasolt megoldás esetén 

az alkalmazott galvántechnológia miatt a kialakítható mikrocsatornák mérete még kötöttebb, 

mint az anizotróp marással szilíciumban készített változatoké, valamint a napelemcella mérete 

is korlátozza a csatornák hosszúságát. A beömlőnyílás(ok) optimális elhelyezése 

kulcsfontosságú a hűtési hatékonyság növelése érdekében. A harmadik tézisben javasolt 

módszer alkalmazásával a probléma megoldható, az optimalizáláshoz numerikus algoritmus 

alkalmazáséra lesz szükség. 

A mikrocsatornás hűtőeszközök alkalmazásának gyakorlati akadálya lehet a gáz 

hozzávezetések kialakítása. Jelenleg olyan megoldáson dolgozunk, ahol a többrétegű áramköri 

hordozók köztes rétegeiben alakítunk ki olyan csatornahálózatot, amely az áramköri kártya 

adott pontjaira vezeti a hűtőközeget. Az áramköri hordozóban áramló gáz vagy folyadék 

halmazállapotú közeg és a hordozón elhelyezett eszközök közötti termikus kapcsolat 

vizsgálatára analitikus és mérési módszert szeretnék javasolni. Az így kialakított integrált 

hűtőrendszereket távközlési rack szekrényekben felhasználva a hűtéshez szükséges energia 

csökkenthető, illetve adott térfogatba több funkciót megvalósítható nagyteljesítményű áramkör 

helyezhető el.  
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Tézisek 

 

I. tézis. Zárt, analitikus összefüggést dolgoztam ki az integrált mikroméretű csatornákat 

tartalmazó hűtőeszközök parciális hőellenállásának meghatározására, mely figyelembe veszi a 

csatorna geometriáját, valamint a hűtőközeg anyagi- és áramlási tulajdonságait. A modell 

abban az esetben érvényes, ha a mikrocsatorna fala konstans hőmérsékletű, az áramlás 

lamináris típusú, az áramlási sebesség nem haladja meg az 1/3 Mach sebességet, valamint a 

csatorna hosszabb, mint a hidrodinamikai belépési hossz. 

A kidolgozott, zárt alakú analitikus összefüggés alkalmazásával meghatároztam egy komplex 

geometriájú, mikrocsatornákat tartalmazó hűtőeszköz parciális hőellenállását. Az 

eredményeket véges térfogat szimulációkkal igazoltam. [J4, J6, C1, C3, C4, C7] 

 

 

II. tézis. Új, termikus tranziens tesztelésen alapuló mérési eljárást dolgoztam ki integrált 

mikroméretű csatornákat tartalmazó hűtőeszközök csatornáiban zajló hőtranszport mérésére. 

Diszkrét, nyitott végű mikrocsatornákat tartalmazó hűtőeszköz esetén több mérési torzítást 

okozó hibaforrást azonosítottam. Igazoltam, hogy a hibaforrások közül a hűtőközeg-

hozzávezetésekben történő hőtranszport, valamint a hűtőközeg áramlási sebességétől függő 

indukált konvektív hőátadás domináns. A javasolt mérési elrendezést e szempontok alapján 

alakítottam ki, és mérésekkel meghatároztam egy komplex geometriájú, mikrocsatornákat 

tartalmazó hűtőeszköz hűtőközeg térfogatáramától függő parciális hőellenállását. A mérési 

eredményeket analitikus számításokkal és véges térfogat szimulációkkal vetettem össze. [J1, J3, 

J5, J7, C2, C5] 

 

 

III. tézis. Eljárást dolgoztam ki a hűtőközeg fizikai tulajdonságaitól, az áramlási 

paraméterektől és a mikrocsatornás hűtőeszköz csatornageometriától függő optimális 

csatornahosszúság meghatározására. Bevezettem a karakterisztikus csatornahossz (Lkar) 

fogalmát, amely megadja, hogy a csatornán belül a hűtőközeg a maximális elszállítható 

hőmennyiség 1 − 1/𝑒 -ad részét milyen hosszú csatornaszakaszon veszi fel. A módszert egy 

komplex geometriájú, mikrocsatornákat tartalmazó hűtőeszközre alkalmaztam, és 

megállapítottam, hogy még a vizsgált maximális térfogatáram esetén is csak az eszköz 

alapterületének 31,3%-ára van szükség, feltételezve, hogy a hűtőközeg által maximálisan 

elszállítható hőmennyiség 95%-át használjuk ki (3 ⋅ 𝐿𝑘𝑎𝑟). A módszer helyességét véges 

térfogat szimulációkkal igazoltam. [J2, C6] 
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𝜆 hővezetési együttható [W/m·K] 

𝜆𝑓𝑟𝑒𝑒 molekulák szabad úthossza [m] 

𝑚 tömeg [kg] 

𝜇 dinamikai viszkozitás [Pa·s] 

𝜈 kinematikai viszkozitás [m2/s] 

𝑁𝑢 Nusselt-szám 

𝑝 kerület [m] 

𝑃 teljesítmény [W] 

𝑃𝑟 Prandtl-szám 

𝜌 sűrűség [kg/m3] 

𝑄 hőmennyiség [Ws] 

d𝑄

d𝑡
 hőáram [J/s] 

d𝑞

d𝑡
 hőáramsűrűség [J/m2s] 

𝑅𝑡ℎ hőellenállás [K/W] 

𝑅𝑒 Reynolds-szám 

𝑇 hőmérséklet [K] 

𝑇𝑓 áramló közeg átlaghőmérséklete [K] 

𝑇𝑖 áramló közeg belépési hőmérséklete [K] 

𝑇𝑤 mikrocsatorna falának hőmérséklete [K] 

𝑢 áramlási sebesség [m/s] 

𝑉 térfogat [m3] 

 


