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Bevezetés 

A BME Elektronikus Eszközök Tanszékén PhD hallgatóként majd tanársegédként 
eltöltött közel 10 év alatt egy sor kutatómunkába kapcsolódtam be, részint a 
technológiai laboratórium munkáihoz csatlakozva, részint a termikus mérésekkel és 
szimulációval foglalkozó csoport tevékenységéhez kapcsolódva. Jelen dolgozatomban 
azokat az eredményeket kívánom bemutatni, amelyeket a fenti tevékenység során 
elértem és az én megítélésem szerint tézis értékűek. 

Nehézséget okozott számomra a dolgozat címének megválasztása. Érthető módon, 
mert eredményeim a Tanszék legkülönfélébb kutatási területeihez, tevékenységi 
köreihez fűződően születtek, nehéz rájuk vonatkozóan közös címet találni. A 
munkáimat jellemző kulcsszavak: mikroelektronika, anyagvizsgálat, méréstechnika, 
termikus. Ezekből állítottam össze (jobb híján) az alábbi címet:  

„Érintésmentes anyagvizsgálati és termikus mérések egyes 
problémái” 

Dolgozatom felépítése a következő:  

Az 1. fejezetben ismertetem a Kelvin módszerrel megvalósított felületi potenciál 
térképezést és az ennek pontosabbá tételére kidolgozott eljárásomat.  

A 2. fejezetben összefoglalom a további két fejezet követéséhez szükséges 
ismereteket, különös tekintettel a tranziens termikus mérés technikára, a 
struktúrafüggvényre és kiértékelésének módjára.  

A 3. fejezetben ismertetem azokat az eredményeimet, amelyeket IC tokok 
termikus multiport modelljei egyes paramétereinek mérése terén elértem, lézersugaras 
és infravörös érzékelős technikát használva.  

A 4. fejezet a nyomtatott áramköri lapok hővezetési tulajdonságainak termikus 
tranziens eljárással történő mérésével foglalkozik. Itt a kiértékelés módjának terén 
értem el eredményeket.  

Az 5. fejezetben ipari méretű mikrohullámú szárító edényében kialakuló 
hőmérséklet eloszlás vizsgálatával foglalkozom. Ismertetem az eljárást, amit a 
kialakuló hőmérsékleti tér „két és fél dimenziós” feltérképezésére kidolgoztam. Az 
eljárás alkalmas a helyi túlmelegedés régióinak kimutatására, ezzel a szárító 
biztonságosabb üzemének támogatására, valamint a mikrohullámú szárításra 
leginkább alkalmas anyagok, anyagkombinációk kiválasztására. 
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1. Felületi jellemzők mérése, felületi potenciál 
feltérképezése Kelvin módszerrel 

A kilépési munka eloszlása egy szilárdtest felületén fontos információt hordoz a 
felület és a felülethez közeli tartományok jellemzőiről, a felületen zajló fizikai és 
kémiai kölcsönhatásokról. [1.1] Feltérképezésével vizsgálható többek között a 
felületre ad- és abszorbeált anyagok mennyisége és minősége, a felületen zajló kémiai 
reakciók potenciálviszonyai [1.2], az esetleges gerjesztések hatása, félvezető felületek 
esetében a felületi illetve a tömb tartományok adalékolása, a felületi állapotok 
sűrűsége és energia szerinti eloszlása [1.3], szigetelővel borított felületeken az 
elektrosztatikus feltöltődés. 

A gyakorlatban fellépő problémák nagy részében nincs szükség a kilépési munka 
pontos, abszolút ismeretére, mivel az értékes információt a kilépési munka 
megváltozása hordozza, ezért elegendő a megváltozás mérése. A rezgőkondenzátoros 
kontakt potenciál mérés (KELVIN mérés) során a mérendő felület és egy időben 
állandónak feltételezhető kilépési munkával rendelkező referencia elektróda közötti 
kilépési munka különbséget, a kontakt potenciál különbséget mérjük.  

A mérés – összehasonlítva más, kilépési munkát mérő eljárásokkal – 
érintésmentes, széles hőmérséklet és nyomástartományban használható, és viszonylag 
egyszerű eszközökkel végezhető [1.4]. Lehetőségünk van arra is, hogy sík felületen a 
felület különböző pontjain a mérést elvégezve kontakt potenciál különbség térképeket 
készítsünk, amelyeket később statisztikai, képfeldolgozási műveletekkel 
kombinálhatunk [1.5], ehhez azonban szükséges, hogy a feltérképezést minél nagyobb 
felbontással tudjuk elvégezni.  

1.1. A Kelvin módszer elméleti alapjai 

A felületi potenciál nem elektromágneses tér, hanem termikus egyensúly 
következménye, ezért közvetlenül nem mérhető. A leggyakrabban alkalmazott eljárás, 
a rezgőkondenzátoros mérés elvét több mint száz éve publikálta LORD KELVIN. [1.6].  

Eltérő kilépési munkával rendelkező anyagokat egymással fémes kapcsolatba 
hozva egyszeri töltésátrendeződés játszódik le, és a felületeken akkora töltés 
halmozódik fel, amelynek tere egyensúlyt tart a kilépési munkák különbségével. Az 
összekötés során létrejövő töltésátrendeződés a töltések csekély száma miatt 
közvetlenül csak nagyon nehezen mérhető.  

A rezgőkondenzátoros mérés során a mérendő felület fölé egy ismert és időben 
állandónak tekinthető kilépési munkával rendelkező referenciaelektródát helyezünk, 
melynek felülettől mért távolságát periodikusan változtatjuk. Mivel a rendszer így egy 
síkkondenzátort alkot, ezért a töltésmozgás állandó, és az eltolási áram megjelenik az 
elektródákat összekötő vezetékben. Az összekötő vezetékbe egy VB változtatható 
feszültségű egyenfeszültség forrást iktatva ("beiktatott feszültség") és a feszültséget 
változtatva a kondenzátor fegyverzetei közötti térerősséget elméletileg nullára, a 
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gyakorlatban minimális értékre csökkenthetjük. Ekkor a beiktatott feszültség 
megegyezik a két felület közötti kilépési munka különbség ellentettjével, így ha a 
referencia elektróda kilépési munkája ismert, a mérendő felület felületi potenciálja 
meghatározható.  

A referencia elektróda és a mérendő felület által alkotott rendszer legegyszerűbb 
modellje az 1.1. ábrán látható síkkondenzátor, amelynek két fegyverzete közötti 
feszültség megegyezik a VB beiktatott feszültség és a VCPD kontakt potenciál 
különbségével.  

 
1.1. ábra: A rezgőkondenzátoros mérés vázlata 

Feltételezzük, hogy a rezgő elektróda és a felület távolsága egy d0 középérték 
körül d1 amplitúdóval szinuszosan változik. Bevezetve az m=d1/d0 mechanikai 
modulációs faktort, a fegyverzetek közötti távolság: 

( )tmdtddd ωω sin1sin 010 +=+=  (1.1) 

ebben az esetben a két fegyverzet közötti kapacitás időbeli változása: 

( ) ( ) ( )tm
C

td
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ω
ε

sin1
1

0 +
==  (1.2) 

az eltolási áram pedig: 

( ) ( ) ( )
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Az eltolási áramot Fourier sorba fejtve [1.7]:  
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∞
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Fontos megjegyezni, hogy két felharmonikus amplitúdójának aránya független a 
kontakt potenciál különbségtől, és csak a mechanikai modulációs faktortól függ. 

ji

j

i

j

i

m
m

j
i

a
a

i
i

−












−+
==

211
 (1.6)  

A harmonikus analízis tehát lehetőséget teremt arra, hogy a mért eltolási áramból 
közvetlenül határozzuk meg a mechanikai modulációs faktort. [1.8]  

Az 1.2. ábra mutatja a mérhető jelalakokat különböző mechanikai moduláció 
esetén, T periódusidejű szinuszos gerjesztés esetén. Kis mechanikai modulációs faktor 
esetén a rezgőkondenzátor árama közel szinuszosnak tekinthető, növekvő mechanikai 
moduláció esetén azonban a felharmonikus tartalom is erősen megnövekedik. 

 
1.2. ábra: Az I(t) áram egy periódusa, különböző modulációs faktorok esetén (szimuláció) 

Növekvő modulációs faktor esetén a felharmonikus tartalom megnövekszik.  

A kontakt potenciál különbség az (1.3) egyenlet alapján a mért eltolási áram 
segítségével közvetlenül meghatározható, azonban a gyakorlatban ez a módszer nem 
használható, mivel egyrészt a pontos geometriai méretek ismeretére van szükség, 
másrészt az eltolási áram meglehetősen kicsi, így nagy pontossággal nehéz mérni. 
Mivel az eltolási áram a beiktatott feszültségforrás és a kontakt potenciál 
különbségével egyenesen arányos, érdemesebb kompenzációs módszereket használni, 
azaz a beiktatott feszültségforrás feszültségét úgy változtatni, hogy a mért áram 
ideális esetben nullára, a valóságban minimálisra csökkenjen.  

Kompenzált állapotban az eltolási áram elméletileg nulla, ennek ellenére a 
gyakorlatban azonban valamilyen minimális áram mérhető, amely több okra vezethető 
vissza.[1.9] Egyrészt az eltolási áram meglehetősen kicsi, így mérés során nagy 
erősítésre van szükség, emiatt a mérés zajos, másrészt a referencia elektróda és a 
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mérendő minta valójában elosztott paraméterű kapacitásokat alkotnak, amelyek 
nemcsak egymással, hanem a környezettel is kölcsönhatásban vannak.[1.11]. A 
környezettel alkotott parazita kapacitások egy részében a kapacitás szintén változik a 
rezgetés során, és a rezgő elektróda környezetében lévő anyagok más-más felületi 
potenciállal rendelkeznek. Kompenzáláskor tehát nemcsak a minta és a referencia 
elektróda közötti kontakt potenciál különbséget, hanem a rezgőelektróda és az egyéb 
felületek által alkotott parazita rezgőkondenzátorok fegyverzetei közötti kontakt 
potenciál különbséget is kompenzálnunk kellene, ami nyilvánvalóan lehetetlen. Ennek 
megfelelően a mért kontakt potenciál különbség egy - a kapacitások arányában - 
súlyozott átlag. [1.9] 

További problémát jelent, hogy a parazita rezgőkondenzátorok árama a minta és a 
rezgő elektróda közötti átlagos távolság függvényében változik, ezért a mért kontakt 
potenciál különbség kismértékben függ az átlagos távolságtól. Ezért a mérés során a 
rezgő elektróda átlagos távolságát állandó értéken kell tartani. [1.10] 

A gyakorlati megvalósítások egy részében fáziszáró erősítőt használnak, melynek 
kimenetét közvetlenül visszacsatolják. Ha a hurokerősítés megfelelően nagy, a 
visszacsatolt feszültség közelítőleg megegyezik a kontakt potenciál különbséggel. 
Problémát okoz, hogy a nullpont környezetében a mért jelben a zaj dominál, így a 
mérés pontosságát a jel/zaj viszony szabja meg, így kisméretű referencia elektródák 
alkalmazása esetén a pontosság lecsökken.  

Más megvalósításokban azt használják ki, hogy a nullponttól nagyobb távolságban 
a mért Kelvin jel a feszültséggel közel arányos, ha a mért jel jóval nagyobb, mint a 
zaj. Néhány, a nullponttól távoli pontban megmérve az eltolási áramot a kompenzáló 
feszültség függvényében és a mért értékek pontjaira egyenest illesztve a kontakt 
potenciál különbség meghatározható. 

1.2. Felületi mennyiségek mérésére szolgáló léptető elvű 
berendezés 

1.2.1. A megvalósított rendszer működési vázlata 

Célom egy olyan számítógéppel vezérel mérési eljárás és mérőrendszer 
kifejlesztése volt, amely segítségével viszonylag nagy felületeken a felületi potenciál 
eloszlása feltérképezhető. Fontos célkitűzés volt továbbá, hogy a rendszer más felületi 
vizsgálati módszerekkel is képes legyen együttműködni, azaz a mérőfej cseréjével 
más fizikai mennyiségeket is lehessen feltérképezni. A rendszert úgy alakítottam ki, 
hogy tetszőleges mérőfej használható, amely vagy digitális úton, vagy analóg 
feszültségkimenet segítségével kapcsolódhat a számítógépre, ezen kívül mérés közben 
számítógéppel további gerjesztések ki és bekapcsolása is lehetséges. Az általam 
kialakított mérőrendszer jelenleg is üzemel a Budapesti Műszaki Egyetem 
Elektronikus Eszközök Tanszékének félvezető laboratóriumában, és számos, más 
publikációk alapjául szolgáló méréseket végeztünk vele.  
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1.2.2. Az érzékelt pont méretcsökkenésének következményei 

A rezgőkondenzátoros kontakt potenciál különbség mérés síkbeli felbontását 
alapvetően az alkalmazott referencia elektróda mérete határozza meg. Ha képalkotás a 
szándékunk, akkor nyilvánvalóan csökkenteni célszerű a referencia elektróda méretét, 
hiszen ezzel a síkbeli felbontást növeljük. Csökkenő referencia elektróda méret 
mellett ugyanakkor a mérés jel/zaj viszonya is csökken, hiszen csökken a kapacitás és 
ezzel a mechanikai rezgetés által keltett eltolási áram is. Kétszeres felbontással 
történő feltérképezéshez felére kell csökkenteni a referencia elektróda átmérőjét, 
ezáltal a kapacitás és az eltolási áram – amennyiben a felülettől való távolságot nem 
változtatjuk meg – negyedére csökken.  

Elméletileg van lehetőség számítógépes módszerekkel (dekonvolúcióval) a 
felbontás javítására, a magas szórások és a mérés pontatlansága miatt azonban ez a 
gyakorlatban szinte lehetetlen, mivel a kilépési munka homogén anyag felszínén is 
több 10mV szórást mutathat. Ennek ellenére érdemes a felületi térképezést nagyobb 
laterális felbontással készíteni, mint az elektróda átmérője, mert a keletkezett átlagolt 
kép megjelenítve jobb hatást kelt. 

A romló jel/zaj viszony ellensúlyozására kidolgoztam egy eljárást, amely során a 
statisztikai módszerekkel a kontakt potenciál különbség pontosabban meghatározható. 
Ezt ismertetem a következő szakaszban.[1.14] 

1.3. Új eljárás nagyfelbontású, csökkentett zajú Kelvin 
mérésre 

1.3.1. A megoldás vázlata 

A felületi térképezést egy számítógéppel vezérelhető X-Y léptetőasztal 
segítségével végeztem, melynek laterális felbontása 60µm, ez az általunk használni 
kívánt felületvizsgálati eljárásokhoz megfelelő. A mérőfej magassága a mérendő 
felület felett szintén szabályozható, de a Kelvin méréshez a felbontás (10µm) túl 
durva, ezért a mérőfejet úgy kellett kialakítani, hogy az átlagos távolság a 
léptetőasztal függőleges vezérlésén túl ennél finomabban szabályozható legyen. 

A mérőfej felépítése az 1.3. ábrán látható. A referencia elektróda egy 2-4mm 
átmérőjű grafit henger, amit egy üvegrúd segítségével egy dinamikus hangszóró 
membránja rezget. A referencia elektróda anyagának választását két szempont 
indokolja. A grafit kilépési munkája a felületén zajló ad- és abszorpció ellenére 5mV 
pontossággal állandónak tekinthető [1.13]. Másrészt, a grafitból készült elektróda 
esetén lehetőségünk van arra, hogy a mérőrendszer mozgó asztalával összecsiszoljuk, 
azaz a referencia elektróda felületét és a mérendő minta párhuzamosságát a lehető 
legjobban biztosítsuk. Amennyiben a párhuzamosságtól eltérünk, a mérhető eltolási 
áram jelentősen csökken. [1.9] 

Az üvegrúd szerepe az, hogy a meghajtást biztosító hangszórótól a referencia 
elektróda viszonylag messze legyen, ezáltal csökkentve a meghajtó hangszóró által 



 11

okozott áthallást [1.12]. A hangszórót a számítógép vezérli egy erősítőn keresztül egy 
egyenfeszültségre szuperponált szinuszos jellel. Az egyenfeszültségű komponens 
változtatható, ezáltal a minta és a referencia elektróda távolsága közel lineárisan 
szabályozható.  

 

1.3. ábra: A Kelvin mérőfej felépítése 

 
 

 

1.4. ábra: A felületi potenciál mérő elrendezése 

A mérési elrendezést az 1.4. ábrán látjuk. A rezgetést a számítógép vezérli egy 12 
bites D/A átalakítón keresztül, frekvenciája közelítőleg 160Hz (1000rad/s). A 
rezgőkondenzátor jele egy 109 V/A transzimpedanciájú, 2,4kHz sávszélességű áram-
feszültség átalakítón keresztül kerül a szintén 12 bites A/D konverterre. 

A mérések során a referencia elektróda és a mérendő felület közötti távolság 
szabályozására mindenképpen szükség van. Megfelelő jel/zaj viszonyt ugyanis csak 



 12

akkor lehet elérni, ha a rezgő elektróda a mérendő felülethez nagyon közel van. Ez a 
távolság azonban összemérhető egyrészt a minta felületi egyenetlenségeivel, másrészt 
a léptető asztal ferdeségével. A távolság beállítása a mért Kelvin jel segítségével 
történik, a következőképpen. A beiktatott feszültséget maximálisra növelem, annak 
érdekében, hogy az A/D átalakítás kvantálási hibája minimális legyen, majd 
meghatározom a  modulációs faktort a mért jel Fourier transzformálásával. A 
modulációs tényezőt úgy választottam meg, hogy a Kelvin jel első harmonikusa 
maximális legyen, ehhez m=0,7 modulációs faktor tartozik. [1.7] 

Az (1.6) egyenlet alapján a második és az első harmonikus K21 arányából: 

   
21

21

2
4

K
Km

+
=         (1.7) 

számítható. Ebből, ismerve a referencia elektróda rezgés kitérésének mértékét, az 
elektróda távolsága a mérendő felülettől számolható. 

A kontakt potenciál pontosabb meghatározásához  statisztikai módszereket kell 
alkalmaznunk. Az 1.5. ábrán látható a mért jel effektív értéke a beiktatott feszültség 
függvényében. A mérés a kisebbik (2mm átmérőjű) referencia elektródával történt. 
Látható, hogy a kontakt potenciál különbség 600 és 700mV között van, de az 
egyensúlyi pont a zajban „elvész”.   

 

1.5. ábra:  A hibaáram effektív értéke a beiktatott feszültség függvényében (pontok: mért 
értékek, folytonos vonal: illesztett függvény) 

A mért jel effektív értéke egyrészt a rezgőkondenzátor áramából, másrészt a zajból 
származik, azaz 

2
Zaj

2
Kelvineff III +=  (1.8) 
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Az (1.3) egyenletet a rezgőkondenzátor eltolási áramának effektív értékét 
meghatározva, és az (1.8) egyenletbe behelyettesítve: 

( ) 2
Zaj

2
CPDBeff IVVKI +−=  (1.9) 

ahol K konstans.  

Mivel a rezgőkondenzátor árama a beiktatott feszültség és a kontakt potenciál 
különbségével arányos, az effektív érték a kontakt potenciálnál jóval nagyobb 
beiktatott feszültségek esetén közel lineárisan változik a feszültség függvényében, a 
kontakt potenciál környezetében viszont az összefüggést a pontosabb (1.9) egyenlet 
adja meg.   

A fentiek alapján az egy pontbeli kontakt potenciál különbség mérés algoritmusa a 
következő: 

1. A rezgőelektróda és a minta közé a kontakt potenciál különbségnél jóval 
nagyobb jelet kapcsolva a harmonikus analízis segítségével elvégezzük a 
távolság beállítást.  

2. Néhány tized voltonként változtatva a beiktatott feszültséget, pár minta 
segítségével extrapoláljuk a várható kontakt potenciál különbséget. 

3. A várható kontakt potenciál különbség 100-200mV –os környezetében 
nagyszámú mérést végzünk, a beiktatott feszültséget változtatva. A mért 
válaszjelek négyzetére másodfokú függvényt illesztve (lásd 1.5. ábra) a 
parabola minimumhelyéből a kontakt potenciál különbség meghatározható. 

A teljes mérési folyamat a zajcsökkentéshez szükséges átlagolások miatt 
viszonylag hosszú időt, körülbelül 2-3 másodpercet vesz igénybe, ami nagyszámú 
pont letapogatása esetén meglehetősen hosszúvá teszi a mérést. Ha azonban a 
letapogatás során egy lépés távolsága kisebb, mint a referencia elektróda átmérője, 
valamint a minta felszíne sík, feltételezhetjük, hogy a minta átlagos távolsága nem 
változik jelentősen egy lépés alatt. Így a felület letapogatása gyorsítható, ha a távolság 
beállítást nem minden pontban végezzük el. 

Az 1.6. ábrán a fenti eljárással felvett felületi potenciál térképet látunk. 
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1.6. ábra: Egy szilícium szelet felületi potenciál térképe. a.) a szelet, a mintázat a felületen Al 
fémezés, a vizsgált területet fekete keret mutatja, b.) a pszeudó-színes potenciál térkép. 

 A mérést a bemutatott kiértékelési eljárással végeztük. 

 

1.4. Összefoglalás, új eredmények 

A kétdimenziós felületi potenciál térképek felvétele egyre inkább igényli a 
felbontás növelését. A Kelvin mérőfej méretének csökkentése viszont a mérés jel/zaj 
viszonyának romlásához, a mérési pontosság csökkenéséhez vezet. Az általam 
kidolgozott kiértékelési eljárás jelentősen javítja a felületi potenciál térkép 
pontosságát, lehetővé téve a felbontás javítását. 

Eljárást dolgoztam ki a kontakt potenciál különbség mérés (Kelvin mérés) 
pontosságának növelésére. Kimutattam, hogy a zajjal terhelt, mért hibajel effektív 
értéke az 

axxy += 2)(  

függvény szerint változik, ahol x arányos a felületi potenciál és a beiktatási 
feszültség különbségével. Erre támaszkodva, a felületi potenciál pontosabb 
megállapítását úgy végzem, hogy a felületi potenciál környezetében több pontban 
lemérem a beiktatási feszültség és a hibajel négyzet értékpárokat, majd ezekre 
parabolát illesztek. A parabola talppontja kiadja a felületi potenciál pontosabb értékét. 
Az eljárás jelentőségét az adja, hogy csökkenő referencia elektróda méret mellett a 
mérés jel/zaj viszonya is csökken, ennek ellenére statisztikai módszerekkel a felületi 
potenciál pontosan meghatározható. 

 

a) b) 
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2. Valós fizikai rendszerek lineáris termikus modellje 
és főbb leíró függvényei 

A harmadik és negyedik fejezetben végzett munkám nagyobb részt a klasszikus 
hőtan és a lineáris rendszerek elméletének összekapcsolásán nyugszik. Ebben a 
fejezetben azon jelöléseket és összefüggéseket vezetem be, amelyeket a további 
fejezetek során használni fogok. [2.1] 

2.1. Hőmérséklet, hőáram 

Egy rendszer termikus állapotának jellemzésére legáltalánosabban a hőmérsékletet 
használjuk. Egy rendszer hőmérséklete egyenesen arányos a termikus energiával, az 
ekvipartició első tétele alapján: 

NkTE
2
1=   (2.1) 

ahol E az anyag energiája, N a szabadsági fokok száma, k=1,38·10-23J/K a 
BOLTZMANN állandó, T az abszolút hőmérséklet. 

A hő áramlását a p hőáram sűrűséggel jellemezhetjük. A hőáramsűrűség vektor 
iránya mutatja a hő áramlási irányát, abszolút értéke pedig megadja az egységnyi 
keresztmetszeten, egységnyi idő alatt áthaladó energia mennyiségét. 

Egy adott V térfogatú anyag hőmérsékletének ∆T-vel történő megnöveléséhez 
ezzel egyenesen arányos mennyiségű ∆E energia szükséges, azaz: 

TVcE v ∆=∆  (2.2) 

ahol cv [J/m3K] a fajlagos térfogati hőkapacitás. (A fizikában szokásosabb a c fajhő 
használata, ∆E=cm∆T, tehát cv=cρ, ahol ρ az anyag sűrűsége). Mivel a továbbiakban 
a fajhő fogalmát nem használjuk, a c jellel a rövidség kedvéért a fajlagos térfogati 
hőkapacitást fogjuk jelölni. 

Végtelenül kis térfogat energiaviszonyait vizsgálva, amely g [W/m3] sűrűségű 
hőforrást tartalmazhat, az energia folytonossági egyenletéhez jutunk: 

t
Tcgpdiv

∂
∂−=  (2.3) 

azaz a hőforrás által keltett hőmennyiség egy része a felületen hőáram formájában 
távozik, más része pedig a térfogatot melegíti. 
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2.2. A hőterjedés 

Hőmérsékletkülönbség hatására energiakiegyenlítődési folyamatok indulnak meg. 
Az energiaáramlás jellegzetességei alapján három fő mechanizmust 
különböztethetünk meg. 

Hővezetés esetében a hő részecskéről részecskére adódik át. A hővezetést leíró 
transzportegyenlet (FOURIER egyenlet) a következő: 

 ( )gradTTλ−=p   (2.4) 

ahol λ [W/mK] a (hőmérséklet függő) hővezetési együttható.  

Hőáramlás (konvekció) esetében a termikus energia átadása a különböző 
energiájú részek helyváltoztató mozgásával történik. Egy T hőmérsékletű felületen a 
hőáram sűrűsége: 

( )0TThp −=  (2.5) 

ahol h [W/m2K] a hőátadási tényező, T0 az áramló közeg hőmérséklete a felülettől 
távolabb. 

Hősugárzás esetén pedig a környezeténél magasabb hőmérsékletű test 
energiájának egy részét elektromágneses sugárzás formájában adja le környezetének. 
A T hőmérsékletű test által a T0 hőmérsékletű környezete felé kibocsátott nettó 
energia: 

( )4
0

4 TTp −= εσ   (2.6) 

ahol ε a felület emisszivitása, σ=5,67⋅10-8W/m2K4 pedig STEFAN-BOLTZMANN 
állandó. 

A hőterjedésre jellemző egyenleteket a (2.3) folytonossági egyenletbe 
helyettesítve különböző differenciálegyenleteket kapunk. Például tiszta hővezetés 
esetén, λ = állandó feltételezéssel a következő differenciálegyenlethez jutunk: 

g
t
TcT −

∂
∂=graddivλ  (2.7) 

amelyet adott kezdeti és határfeltételek mellett megoldva a probléma időbeli és térbeli 
megoldását kapjuk. 

Kézenfekvő az analógia az elektromos áramerősség és a hőáram, valamint a 
feszültség és a hőmérséklet között. Az elektromosságtanban a problémák számos 
osztályára a differenciálegyenletek közvetlen megoldása helyett elektromos 
hálózatokat, azaz absztrakt, koncentrált elemeket definiálnunk, hogy a gyakorlati 
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számításokat egyszerűbbé tegyük. Ezzel a módszerrel termikus problémák esetén is 
élhetünk. 

2.3. Hőellenállás, hőkapacitás 

Ha a 2.1. ábrán látható, A keresztmetszetű, L hosszúságú, két végpontján T1 illetve 
T2 hőmérsékletű, λ  hővezetési együtthatóval rendelkező homogén hővezető rudat 
tekintjük, akkor termikus egyensúlyban az átáramló hőmennyiség: 

( )12 TTRP TH −=   (2.8) 

 

 

2.1. ábra: A termikus ellenállás definíciója hővezetés esetén 

 
Az RTH [K/W] konstans a hővezetési ellenállás, melynek kiszámításának módja a (2.4) 
egyenlet és a 2.1. ábra alapján: 

 
A
LRTH λ

1=  . (2.9) 

Az elektromos kapacitás mintájára definiálhatjuk a CTH [J/K] hőkapacitást: 

VcC vTH = , (2.10) 

ahol V a struktúra térfogata. 

Valós fizikai rendszereket (termikus) ellenállásokból és kapacitásokból álló 
hálózattal modellezhetünk, felhasználva a (főként az elektromos hálózatokra 
kidolgozott) hálózatelmélet matematikai eszközrendszerét és számítási módszereit. 
További könnyebbség, hogy a gyakorlati számítások és a modellezés során az 
analógiát kihasználva áramkör szimulátor programokat használhatunk, amelyek jó 
minőségben állnak a tervezők rendelkezésére és gyorsan szolgáltatnak eredményeket. 
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2.4. Termikus rendszerek lineáris közelítése 

A lineáris hálózatelmélet alapján egy hálózat tetszőleges gerjesztésre adott 
időtartománybeli válaszát meghatározhatjuk, ha ismerjük a hálózat leíró függvényeit. 
Időtartománybeli leírásra a w(t) súlyfüggvény (amely a rendszer Dirac-δ gerjesztésre 
adott válasza) illetve az a(t) átmeneti függvény (amely a rendszer egységugrás 
gerjesztésre adott válasza) használatos. A súlyfüggvény ismeretében a lineáris 
rendszer tetszőleges P(t) gerjesztésre adott hőmérsékleti válaszát a konvolúciós 
integrállal számíthatjuk. [2.2] 

( ) dyytPywtT −= ∫
∞

0

)()(   ill. rövidebb formában  (2.11) 

( ) ( )tPtwtT ⊗=)(   

ahol ⊗ a konvolúciós operátort jelöli. 

A (2.11) egyenlet alapján belátható, hogy a súlyfüggvény és az átmeneti függvény 
egymásba egyszerűen átszámítható: 

dyywta
t

1)()(
0
∫ ⋅=   illetve  

dt
tdatw )()( =  (2.12) 

Lineáris rendszerek jellemzésére gyakran használjuk a frekvencia tartománybeli 
leírást. Ebben az esetben a rendszer válaszát keressük adott frekvenciájú harmonikus 
gerjesztésre. Ha a gerjesztésünk: 

( ) ( )tjPtPtP ωω expcos)( 00 ==  (2.13) 

alakú (a szokásos komplex ábrázolási módra áttérve), a rendszer válasza szintén 
harmonikus függvény, amely a valós anyagi struktúrákban mindenképpen jelenlévő 
hőkapacitás miatt φ fáziskésésben van a gerjesztéshez képest. 

( ) ( ) ( ) ( )( )ϕωωϕωω +=+= tjTtTtT expcos)(  (2.14) 

A termikus impedanciát az adott frekvenciájú harmonikus válaszjel és a gerjesztés 
hányadosaként definiálhatjuk: 

( ) ( ) ( )ϕωω j
P

TjZTH exp
0

=  (2.15) 

Ha a gerjesztés és a válasz fizikai helye azonos, talpponti (driving point) 
impedanciáról, ha különböző, akkor transzfer impedanciáról beszélünk. 
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Az idő és frekvencia tartománybeli leírás ekvivalens, a Fourier és az inverz 
Fourier transzformáció segítségével egymásba átszámítható: 

( ) ( ){ }twFjZTH =ω  illetve ( ) ( ){ }ωjZFtw TH
1−=  (2.16) 

ezért a két leírási mód közül azt kell használni, amelyik egy adott számítás 
elvégzésére alkalmasabb. 

A válaszfüggvények mérésből történő meghatározása azonban nem ilyen 
egyszerű. Szimulációkat mind idő mind frekvenciatartományban végezhetünk 
tetszőleges gerjesztésekre és tetszőleges határfeltételekre, mérés esetén azonban ez 
nincs így. A frekvenciatartománybeli leíráshoz szükséges mérések meglehetősen 
hosszadalmasak, az időtartománybeli leírás esetén pedig a súlyfüggvény mérése okoz 
gyakorlati problémát, hiszen a Dirac-δ gerjesztést egy nagy energiájú, de keskeny 
impulzussal kellene közelíteni. (A „keskeny” impulzus, mint majd látjuk, a rendszer 
legkisebb időállandójánál lényegesen rövidebb impulzust jelent.) 

A gyakorlatban az átmeneti függvény meghatározása a legegyszerűbb, hiszen 
általános esetben két különböző gerjesztési szint közötti átkapcsolást és a 
hőmérsékletváltozás regisztrálását igényli. Ezt a mérést termikus tranziens mérésnek 
nevezzük. A termikus tranziens mérés vázlatát mutatja a 2.2. ábra. 

 

2.2. ábra: A termikus tranziens mérés elve 

2.5. Valós rendszerek fizikai modellje 

Az termikus rendszerek időfüggő viselkedésének legegyszerűbb helyettesítő képe 
a 2.3 ábrán látható, RTH hőellenállásból és a vele párhuzamosan kapcsolt CTH 
hőkapacitásból áll.  
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2.3. ábra: Az időfüggő viselkedés legegyszerűbb helyettesítő képe 

Ha a rendszerre P egységugrás gerjesztést kapcsolunk, a rendszer hőmérséklete a 
következőképpen változik: 

( )( )τ/exp1)( tPRtT TH −−=  (2.17) 

ahol τ=RTHCTH a rendszer időállandója. 

A valós fizikai rendszerek különböző anyagokból állnak és bonyolult 
geometriájúak.  Ilyenkor, összhangban a (2.2) egyenlettel, egy kis anyagi térfogat 
egyrészt hőt adhat át a szomszédos területeknek, másrészt energiát tárol. Így egy 
anyagrészt olyan modellel jellemezhetünk, amelyik minden szomszédjához egy 
hőellenálláson keresztül kapcsolódik és hőkapacitással kapcsolódik a termikus 
referencia ponthoz (a környezeti hőmérséklethez). A teljes rendszert egy ilyen módon 
felosztott hálózatként kezelhetjük, ahogy ez a 2.4. ábrán látható. 

 

2.4. ábra: Valós fizikai rendszer hálózati modellje 

Megemlítendő, hogy ez a hálózati modell megfelel a folytonossági egyenlet véges 
közelítésének, melynek közvetlen megoldására több elven működő szimulációs 
programok állnak rendelkezésre. 

Amennyiben a hő egy ponton keletkezik és a hőmérsékletet is egy ponton mérjük, 
a mért termikus tranziensből a 2.4. ábrán látható hálózatnál sokkal egyszerűbb 
ekvivalens hálózatot szintetizálhatunk, amely megfelel a hőterjedési út egydimenziós 
modelljének. A hálózatelméletben ilyen célokra a FOSTER illetve a CAUER típusú 
hálózatok használatosak. A két hálózat ekvivalens, egymásba átszámítható [2.3], de a 

RTH CTH 
T(t)

P
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valóságban a Foster hálózatban két szomszédos csomópont közötti hőkapacitásnak 
nincs fizikai tartalma, ezért a CAUER forma könnyebben értelmezhető. 

 

2.5. ábra: a Foster (fent)  illetve a Cauer (lent) helyettesítő hálózat 

Az ekvivalens modellben az időfüggő termikus viselkedést egy N tagú FOSTER 
vagy CAUER hálózattal helyettesítjük, melynek P egységugrás gerjesztésre adott 
válasza: 

( ))/exp(1)(
1

i

N

i
thi tRPtT τ−−= ∑

=
 (2.18) 

ahol RTHi az N tagú FOSTER helyettesítő hálózat i-edik időállandójához tartozó 
hőellenállás, τi=RTHiCTHi pedig az i-edik időállandó. 

Tehát az ekvivalens helyettesítő hálózatot egyértelműen megkonstruálhatjuk az 
időállandók és a hozzájuk rendelt hőellenállás értékek ismeretében, azaz ez a 
leírásmód alkalmas a rendszer jellemzésére. A közelítés pontosságát az időállandók 
száma határozza meg, növekvő számú időállandó esetén egyre pontosabb közelítést 
kapunk. Valós fizikai rendszerek esetén N→ ∞, és diszkrét időállandók és hőellenállás 
értékek helyett a rendszert a folytonos R(τ) időállandó spektrum jellemzi. Ebben az 
esetben a (2.18) egyenlet a következő alakú: 

( ) ( ) ττ−τ= ∫
∞

=τ

d/texpRP)t(T
0

 (2.19) 

 

2.6. ábra: Valós fizikai rendszer termikus időállandó spektruma (a)  és diszkrét közelítése (b) 
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2.6. Valós rendszerek egydimenziós modelljének előállítása 

Az eddigiekben kifejtettek alapján egy valódi rendszer ekvivalens hálózatát tisztán 
mérésekre támaszkodva nagy pontossággal elő tudjuk állítani. Ennek algoritmikus 
lépései a következők: 

2.6.1. Termikus tranziens mérés 

Ebben az első lépésben teljesítményugrással gerjesztjük a rendszert, és valamilyen 
módon mérjük a rendszerre jellemző hőmérséklet változását.  

 

2.7. ábra: Mért termikus tranziensek (talpponti - Ch.1. és transzfer - Ch.2.) 

A további számításokhoz érdemes bevezetni a logaritmikus időskálát:  

z=ln t/1s  ,        (2.20) 

mivel a termikus tranziensek a rendszertől függően általában meglehetősen hosszúak, 
ezért a rendszer időállandói is széles időskálán (néhány µs – 1000s) között 
helyezkednek el. A termikus tranziens felvételekor is célszerű logaritmikus 
mintavételezést alkalmazni, hogy az adatfolyam mérete kezelhető legyen. 

A mért tranziensből meghatározható az a(z) átmeneti függvény, illetve annak 
logaritmus alapú idő szerinti da(z)/dz deriváltja.  

2.6.2. A termikus impedancia helygörbe számítása 

A termikus impedancia számításakor az átmeneti függvény logaritmikus idő 
szerinti deriváltjából indulunk ki. A termikus impedanciát a következő konvolúciós 
összefüggés definiálja: 
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( )( ) ( )
z

R dz
daWZ

−=Ω

⊗Ω=ΩRe  ill. ( )( ) ( )
z

I dz
daWZ

−=Ω

⊗Ω=ΩIm , (2.21) 

ahol ( ) Ω=Ω eWR cos  ill. ( ) Ω=Ω eWI sin . 

A (2.21) összefüggés alapján történő számítás gyakorlatban is használható 
algoritmusa megtalálható például a [2.4] cikkben. 

 

2.8. ábra: Számított talpponti  (Ch.1) és transzfer (Ch.2) impedancia helygörbék 

A 2.7. ábrán látható termikus tranziensekből számított komplex impedancia 
helygörbék láthatóak a 2.8. ábrán. A talpponti impedanciák jellemzője az, hogy ω=0 
esetén valós pozitív értékről indulnak (az egyensúlyi állapotra jellemző hőellenállás), 
majd a frekvencia növekedésével komplex értékben folytatódnak, melynek valós 
része pozitív, képzetes része negatív, a kapacitív komponensnek megfelelően. Az 
elosztott paraméterű viselkedésnek megfelelően nagy frekvencián 45° fázistolással az 
origóhoz tartanak. 

Transzfer impedanciák esetén előfordulhat az, hogy bizonyos frekvenciákon a 
valós rész is negatívvá válik. 

2.6.3. Az időállandó spektrum számítása 

A (2.12) illetve a (2.19) egyenlet alapján a következő egyenletet kaphatjuk az 
átmeneti függvény logaritmikus idő alapú deriváltjára: 

( ) ( )zwzR
dz
da ⊗=  (2.22)  

ahol ))exp(exp()( zzzw −= . 
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Matematikailag az időállandó spektrumot a (2.22) egyenlet alapján 
dekonvolúcióval könnyen kiszámíthatnánk, hiszen Fourier transzformáltak terében a 
konvolúció szorzássá, a dekonvolúciós operátor pedig osztássá egyszerűsödik. 
Azonban a dekonvolúció operátor alkalmazása a zajt kiemeli, mért termikus 
tranzienseken a mérés természetéből adódóan mindig van zaj, szimulált tranziensek 
esetén pedig a numerikus pontatlanságok okozta zaj hatásának erősödését várhatjuk. 

A dekonvolúció operátor zajkiemelő hatása miatt az időállandó spektrumot csak 
közelítőleg határozhatjuk meg. A gyakorlati számítások során talpponti impedancia 
esetén a valószínűség számítási megfontolásokon alapuló Bayes iterációt érdemes 
használni, az algoritmus részletes leírása megtalálható a [2.5] cikkben. 

Transzfer impedanciák időállandó spektrumának meghatározásához azonban a 
Bayes iteráció alkalmatlan, mivel feltételezi a nemnegatív időállandó spektrumot, 
ezért a számítást Fourier térben kell elvégezni úgy, hogy a zajt egyidejűleg 
csökkentjük. Az [2.6]cikkben leírt algoritmus a derivált zaja alapján megbecsül egy 
felső határfrekvenciát és a Fourier térben Gauss szűrést végez, így csökkentve a 
dekonvolúció által okozott zaj kiemelést. 

 

2.9. ábra: a válaszfüggvény deriváltja  és a Bayes iterációval számított időállandó spektrum 

2.6.4. A struktúrafüggvények 

A kumulatív struktúrafüggvény vagy más néven a PRONOTARIUS – WING 
függvény [2.7] az egydimenziós hővezetési út hőkapacitását ábrázolja, a hőforrástól 
mért hőellenállás függvényében.  

( )ΣΣ RC  (2.23) 

mely összefüggésben 
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( ) ( )∫=Σ

X

dxxAxcC
0

 illetve ( ) ( )∫=Σ

X

dx
xAx

R
0

1
λ

 (2.24) 

A(x)  pedig az egydimenziós hővezetési út áramlási keresztmetszete. 

Mivel mind a hőkapacitást, mind a hőellenállást a rendszert alkotó anyagok 
határozzák meg, ezért ez a függvény alkalmas a hővezetési út jellemzésére, innen ered 
a struktúrafüggvény elnevezés. A struktúra függvényt a következő algoritmussal 
számíthatjuk: 

Az időállandó spektrum ismeretében megkonstruálhatjuk a rendszer diszkretizált 
Foster helyettesítő képét.  

Az időállandó spektrumot N részre osztva és a τi időállandóhoz tartozó Ri 
hőellenállást a 

( ) iii RR ττ ∆=  (2.25) 

összefüggéssel közelítve megkonstruálhatjuk a Foster ekvivalens hálózatot. Ezután a 
Foster hálózatot Cauer hálózattá transzformáljuk.  

A Cauer helyettesítő kép birtokában a hőforrástól elindulva összegeznünk kell az 
egyes csomópontok hőellenállását és hőkapacitását, így elő tudjuk állítani a kumulatív 
struktúra függvény egy véges közelítését. Az eljárás vázlatát a 2.10. ábra mutatja. 

 

2.10. ábra: Az egy dimenziós hővezetési modell előállítása 

A differenciális struktúra függvényt a kumulatív struktúra függvény deriváltjaként 
számíthatjuk. 
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Σ

Σ
Σ =

dR
dC

RK )(  (2.26) 

Egyes irodalmi hivatkozásokban a differenciális struktúra függvényt egyszerűen 
struktúrafüggvénynek nevezik. Mivel az egydimenziós hővezetési útban az A 
keresztmetszetű, dx végtelenül kis szélességű anyag hőkapacitása dC=c(x)Adx és 
hőellenállása pedig dR=dx/λ(x)A, ahol λ(x) ill. c(x) az x helyen érvényes hővezetési 
tényező ill. térfogati hőellenállás, a differenciális struktúrafüggvény értéke: 

2

/
)( Ac

Adx
cAdxRK λ

λ
==Σ  (2.27) 

azaz a differenciális struktúrafüggvény adott pontbeli értéke egyenesen arányos a 
c ill. λ anyagparaméterekkel és négyzetesen függ a hőáram keresztmetszettől, mint 
ahogy azt a 2.11. ábra mutatja. 

 

2.11. ábra: A differenciális struktúra függvény értelmezése,  P a hőáram 

2.6.5. A struktúrafüggvények speciális tulajdonságai 

A kumulatív struktúrafüggvény monoton növekvő, a különböző meredekségű 
szakaszok általában különböző anyagokat jelölnek, de befolyással van CΣ értékére a 
hőáram áramlási keresztmetszete is. A görbén lévő kis meredekségű szakaszok 
(platók) mutatják a kis hőkapacitású, de viszonylag nagy hőellenállású rétegeket, a 
platók szélessége szolgáltatja az adott réteg termikus ellenállását. A meredeken 
növekedő szakaszok jó hővezető anyagokat jelentenek, azonos anyagú testek esetében 
a meredekség változása a (2.27) egyenlet alapján a hőterjedés keresztmetszetének 
változását jelenti. 

Komplex, háromdimenziós hőterjedés esetén, (mint például egy integrált áramköri 
tok, ahol a chipből a tokozás teljes felszínén illetve az integrált áramkör lábai felé 
áramlik a hő a környezet felé) a struktúra függvényekkel történő leírásból pontos 
fizikai paraméterekre, méretekre nem mindig lehet következtetni. Ekkor a struktúra 
függvények a komplex háromdimenziós hőterjedési út egydimenziós helyettesítő 
képét adják. Azonban, ha a vizsgált struktúrában a hőterjedés valamilyen útvonalnak 
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szabályos (állandó keresztmetszetű, radiális, stb.) szakaszai vannak, ezek a struktúra 
függvények bizonyos szakaszain megjelenik és könnyen azonosíthatóak.  

2.6.6. A struktúrafüggvények gyakorlati felhasználása 

Amennyiben ismerjük a rendszert alkotó anyagok termikus paramétereit és a 
hőterjedés alapvetően egyirányú, a differenciális struktúrafüggvény segítségével a 
pontos fizikai méretek és anyagok azonosíthatóak a struktúrában. Erre mutat példát a  
Székely és társa [2.8], akik a differenciális struktúra függvény alapján egy bipoláris 
teljesítménytranzisztor rétegeit és geometriáját azonosították.  

 K. Fukatani és társai egy SiGe/Si 100µm mikrohűtő rétegszerkezetét vizsgálták 
struktúrafüggvény segítségével és 1µm-nél is vékonyabb rétegek hőellenállását is 
azonosítani tudták. [2.9] 

Amennyiben a hővezetési útban változás áll be, ez a stuktúrafüggvényben 
kimutatható. Kimutatható a hűtőszerkezet és az integrált áramkör közötti érintkezés 
hiányosságai, a hővezető zsír és az összeszorító erő változásának hatására 
bekövetkező hőellenállás változások.[2.10] 

Fontos alkalmazás az integrált áramköri chip és a hordozó közötti rögzítés (die 
attach) minősítése, ugyanis, ha ez nem megfelelő (hiányos), akkor a rossz hővezetés 
által okozott túlmelegedés megbízhatósági problémákhoz vezet. A struktúrafüggvény 
megváltozásából a felragasztás hibái kimutathatók. [2.11] 

A struktúrafüggvény használatával mérhető érintkezési (interfész) hőellenállás. 
Ennek elve a következő: a hővezetési útba egy jó hővezetési képességű és kis 
hőkapacitású vékony rétegű anyagot helyezve, és mindkét oldalon ugyanazt az 
interfész anyagot használva a struktúrafüggvényből az interfész hőellenállás 
azonosítható.[2.12]    
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3. Integrált áramköri tokok egyes termikus multiport 
paramétereinek meghatározása érintésmentes 
mérések segítségével 

Az elektronikai rendszerek termikus viselkedésének vizsgálata és modellezése 
manapság egyre nagyobb kihívást jelent. Az információ technológiai eszközök 
meghatározó komponensei, az integrált áramkörök fejlődése során kettős trend 
érvényesül: egyrészt a megvalósítandó funkcionális logika bonyolultsága növekszik, 
azaz a logikát közvetlenül megvalósító tranzisztorok száma növekszik, másrészt a 
gyártástechnológia fejlődése maga után vonja a tranzisztorok méretének csökkenését. 
A kettős hatás azt eredményezte, hogy az integrált áramkörök abszolút és 
felületegységre vonatkoztatott teljesítménysűrűsége olyan szintre növekedett, hogy a 
felmerülő termikus problémák egyszerű eszközökkel (passzív vagy kényszerített 
hűtés) egyre nehezebben kezelhetővé váltak [3.1] 

Az integrált áramkörök és a belőlük épített rendszerek megbízhatóságának 
kulcskérdése tehát a disszipált teljesítmény megfelelő kezelése, mivel az elektronikai 
eszközök meghibásodási valószínűsége közel exponenciálisan növekszik a 
hőmérséklet növekedésével, ezért alapvető követelményként merül fel a hőmérséklet 
korlátozott, állandó szinten tartása.  

Napjaink elektronikai rendszereinek fogyasztása a rendszer terhelésének és az 
éppen aktuális funkciónak függvényében folyamatosan, pillanatról pillanatra változik, 
és a fogyasztás változása maga után vonja a rendszert alkotó komponensek 
folyamatos hőmérsékletváltozását. A megfelelő termikus tervezéshez emiatt nem 
elegendőek az eddig használt, egyszerű statikus modellek, amelyek az egyes 
alkatrészeket egy – a legnagyobb megengedett teljesítményre számított – koncentrált 
hőellenállással statikusan modellezik. Szükség van olyan modellekre, amelyek az 
egyes alkatrészek, vagy komplett rendszerek aktuális teljesítményének függvényében 
képesek a jellemző hőmérsékletek számítására, azaz pontosan írják le a tranziens 
jelenségeket, valamint képesek figyelembe venni az egyes alkatrészek egymásra 
hatását is. 

Az elektronikai rendszerek megfelelő termikus tervezéséhez és modellezéshez 
tehát olyan termikus modellek szükségesek, amelyek figyelembe képesek venni a 
következőket: 

• Határfeltételektől függetlenül, megfelelő pontossággal leírják az integrált 
áramkörök hőmérsékletének változását adott, időben változó gerjesztés 
hatására 

• Képesek figyelembe venni a panelen elhelyezkedő más alkatrészek által 
disszipált hő hatását 

• Egyszerűen és gyorsan számíthatóak, így rendszer szintű szimulációra, esetleg 
egyidejű, elektro-termikus szimulációra  alkalmasak. 

Ezeket a modelleket nevezi a szakirodalom kompakt termikus modelleknek.  
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3.1. Elméleti háttér 

A 2. fejezetben leírt algoritmus alapján mind mérésből, mind szimuláció 
segítségével meghatározhatjuk az integrált áramköri tok struktúrafüggvényét, ami 
valójában az integrált áramkör belsejében keletkezett hő környezet felé történő 
áramlásának egydimenziós modellje. Ez a modell kellő pontosságot nyújt abban az 
esetben, amikor az alkalmazás és a mérés körülményei pontosan megegyeznek.  

A modell paraméterek nagymértékben függenek az integrált áramköri tok 
alkalmazásának külső körülményeitől: a tok passzív, vagy aktív hűtésétől, a panelen 
történő elhelyezkedésétől, a rögzítés pontos módjától. A rendszerszintű termikus 
tervezés esetében olyan modellre van szükség, amely külső körülményektől 
függetlenül írja le a tok termikus viselkedését, hiszen a panel szintű termikus 
szimulációnak kell választ adnia a hűtéssel, elhelyezéssel kapcsolatos termikus 
tervezési kérdésekre. 

Amennyiben pontosan ismerjük az integrált áramköri tok struktúráját és anyagait, 
adott környezeti feltételekhez végeselem szimulációval természetesen számítható a 
hőáram és hőmérséklet eloszlás. A végeselem szimuláció azonban – elsősorban 
számítástechnikai erőforrásigénye miatt – együttes elektro-termikus, illetve 
rendszerszintű szimulációra nem alkalmazható. Az elektro-termikus szimulációs 
programok jellemzően iteratív úton jutnak el a megoldáshoz, emiatt gyorsan 
számítható modellre van szükség, akár a pontosság csökkenése árán is. 

3.1.1. A többkapus kompakt modell 

A többkapus modell esetében szintén az egykapus termikus modell leírásához 
hasonlóan, az elektromos hálózatelmélet jól kidolgozott módszereit használjuk. 
Kapuknak tekintjük az integrált áramköri tok mindazon felületeit, ahol hő keletkezhet, 
illetve a környezet felé eltávozhat. [3.2]  

A kapuk definíciója azonban termikus tokmodellek esetén nem olyan egyszerű, 
mint az elektromos hálózatok esetében. Elektromos hálózat esetében ugyanis egy-egy 
csomópont feszültségét vagy egy ág áramát méréssel vagy szimulációval könnyen 
meghatározhatjuk. Felületen definiált kapuk esetében viszont mind a hőáram, mind a 
hőmérséklet nem jellemezhető egyetlen értékkel, hanem jellegzetes eloszlást mutat.  

A kapun átáramló hőáram a kapu felületén kialakuló hőárameloszlás integrálja. A 
kapu hőmérsékletének definíciója azonban nem ilyen egyszerű és választás kérdése: a 
gyakorlatban vagy a maximális hőmérsékletet (hiszen a problémák nagy részében a 
maximális hőmérséklet megtalálása a cél), vagy az adott felületen vett átlagát 
tekinthetjük a kapu hőmérsékletének.  

A termikus kapukat úgy kell megválasztani, hogy viszonylag egyszerűek 
legyenek, de tükrözzék a tokozás jellegzetességeit. Elsődleges kapuként kell 
figyelembe venni a tok belsejében lévő chipet vagy chipeket, mivel a hő itt keletkezik, 
a további kapukat pedig a tokozás alapján definiálhatjuk. Egy célszerű felosztás lehet 
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például egy nagybonyolultságú, felületre szerelt integrált áramkör esetében a 
következő: a chip (hiszen a hő itt keletkezik), a tok felső felülete (mivel a felső felület 
csatlakozik a hűtőbordához), tok alsó felülete (amit például ragasztóval rögzítenek a 
nyomtatott huzalozású hordozóhoz), illetve a lábak (amelyek a panelen kialakított 
huzalozáshoz csatlakoznak). 

3.1.1.1. A többkapus kompakt modellek felépítése 

Hasonlóan az elektronika aktív alkatrészeinek modellezéséhez, a többkapus 
kompakt modellezésben is két irányzat terjedt el. Az egyiknél a vizsgálandó integrált 
áramköri tokozás fizikai felépítéséből indulnak ki, majd az egyes kapuk közötti 
hatásokat a fizikai szerkezet végeselem módszeren alapuló szimulációval vizsgálják. 
Ebben az esetben nyilvánvalóan pontos adatokkal kell rendelkeznünk a vizsgálandó 
struktúra felépítéséről és az azt felépítő anyagok termikus tulajdonságairól.  

A fizikai kompakt modell generálás lépései általában a következők: [3.3][3.4] 

1. A fizikai struktúrán és anyagszerkezeten alapuló modell felépítése, és 
végeselem szimulációja különböző, előre definiált gerjesztések és 
határfeltételek mellett, majd az eredmények méréssel történő ellenőrzése 

2. A kompakt modell kialakítása hőellenállásokból és hőkapacitásokból álló, 
néhány csomópontot tartalmazó hálózatból. 

3. A kompakt modell finomhangolása, azaz a modellt alkotó hőellenállások 
és hőkapacitások értékeinek beállítása úgy, hogy az előre definiált 
gerjesztések és határfeltételek mellett a modellből számított 
válaszfüggvények a lehető legjobban közelítsék a végeselem szimuláció és 
a mérések eredményeit. 

A másik megközelítésnél nem egyáltalán nem keresünk fizikai struktúrának 
megfelelő modellt, hanem a termikus mutatott viselkedést valamilyen paraméter-
rendszerrel írjuk le, azaz az integrált áramköri tokot „fekete doboz”-nak tekintjük, és 
termikus tulajdonságait viselkedés (behaviour) szinten modellezzük. A következő 
pontban a „fekete doboz” modellezést tekintem át. 

3.1.1.2. A többkapus kompakt „fekete doboz” modellezés 

A termikus egykapu esetén a hőáram és a hőmérséklet közötti kapcsolatot a 
termikus impedancia vagy admittancia adja meg. Termikus n kapu esetén hasonlóan 
az egyes kapuk hőáramai és hőmérsékletei között a termikus impedancia vagy 
admittancia mátrix teremt kapcsolatot, azaz: 

pZ ⋅=τ  (3.1) 

illetve  

τ⋅= Yp   (3.2) 

ahol p az egyes kapukon mérhető hőáramok amplitúdója, τ az egyes kapukon 
kialakuló hőmérséklet, a Z  impedancia, Y  pedig az  n×n méretű admittancia mátrix. 
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Mindkét mátrix elemei frekvenciafüggvények. A mátrix főátlóbeli elemei az ún. 
talpponti (driving point) függvények, és az egyes kapukon történő gerjesztés 
önmagára történő hatását írják le. A mátrix többi eleme transzfer függvény, azaz az 
egyik kapun történő gerjesztés másik kapura vonatkozó hatását írják le.  

Amennyiben valamelyik mátrix elemeit a frekvencia függvényében ismerjük, az 
elektromos hálózatokhoz hasonlóan a rendszer időtartománybeli viselkedését 
meghatározhatjuk, másrészt adott frekvenciafüggő viselkedést megfelelő közelítő 
termikus RC hálózatokkal modellezhetünk, amelyek könnyen és gyorsan 
számíthatóak, ezért elektro-termikus szimuláció céljára alkalmasak.  

Értekezésem további részében a többkapus, „fekete doboz” modellezéssel 
foglalkozom, ezért a továbbiakban a többkapus modell kifejezésen a „fekete doboz” 
modell értendő. 

3.1.2. Többkapus modell paramétereinek meghatározása 

A 3.1. ábrán egy integrált áramköri tok n termikus kapuval rendelkező általános 
fekete doboz jellegű mérése látható.  

A modellt leíró egyenletrendszer a következő, amennyiben az impedancia 
mátrixon alapuló leírást választjuk: 

∑=
j

jiji pzτ . (3.3) 

 

 

3.1. ábra: A többkapus termikus modellezés és mérés 

Az impedancia mátrix egyes elemeit a következőképpen határozhatjuk meg: egy 
kiválasztott kapun egységnyi gerjesztést alkalmazunk, míg a többi kapun a gerjesztés 
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zérus, és meghatározzuk az összes kapu hőmérsékletét. A j. kapun alkalmazott 
egységnyi gerjesztéshez meghatározott  i. kapu τi hőmérséklete megfelel az 
impedancia mátrix zij elemének, azaz n mérésből (szimulációból) meghatározhatjuk az 
impedancia mátrix elemeit.  

Az impedancia mátrix elemeinek a fenti módon történő meghatározása szimuláció 
segítségével könnyen elvégezhető, ha a struktúra geometriája és a struktúrát alkotó 
anyagok paraméterei pontosan ismertek. A [3.5] cikk részletesen ismerteti egy 
egyszerű integrált áramköri tok kompakt modelljének végeselem szimulációval 
történő előállítását.  

Kívánatos lenne, hogy ne csak szimuláció segítségével, hanem méréssel is 
meghatározzuk a kompakt modell paramétereit, mivel a mérést „valódi” mintán 
végezzük. A mérés során azonban szembesülnünk kell azzal a problémával, hogy 
bizonyos kapukon nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudunk megfelelő lezárást 
alkalmazni, hőáramot illetve hőmérsékletet mérni, ezért a mérés segítségével végzett 
modellgeneráláshoz új, méréstechnikailag megvalósítható utakat kellett keresni.  

A „klasszikus” termikus tranziens mérés esetén az integrált áramkörön történik a 
gerjesztés és a hőmérsékletváltozás mérése. Az egyik, méréstechnikailag könnyen 
megvalósítható út tehát ennek kiterjesztése oly módon, hogy a chip válaszfüggvényét 
célszerűen változtatott lezárások mellett vesszük fel, ahogy azt a 3.2. ábra mutatja. A 
felületen definiált kapukat ismert értékű hőellenállással lezárva, és ezeket 
hőellenállásokat változtatva több független mérésekből a modell paraméterek 
előállíthatók [3.5] 

 

3.2. ábra: A „klasszikus” termikus tranziens mérés kiterjesztése többkapus modellezésre 

Más úton pedig úgy kaphatunk eredményeket, hogy nem csak a chipen, hanem a 
tok felületén definiált kapukon gerjesztünk, és végzünk méréseket. Az ebben az 
esetben felmerülő méréstechnikai problémákat összegzem a következő pontban. 
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3.2. A többkapus modellezés méréstechnikai problémái 

A szokásos integrált áramköri tokozások esetén a kapukat két csoportba 
sorolhatjuk, az egyik csoport nyilvánvalóan maguk az integrált áramköri chipek, ahol 
az elektromos gerjesztés alakul hőárammá, a másik csoport pedig az integrált 
áramköri tok felületein definiált kapuk. Mindkét csoport esetén a kapukat az adott 
integrált áramkörnek és a tokozás jellegzetességeinek megfelelően kell kialakítani. 
Több chipet tartalmazó tok esetén nyilvánvalóan minden egyes chipet önálló kapuként 
kell kezelni, a tokozáson definiált kapuk pedig szokásosan a tok teteje, alja illetve a 
kivezetések, azaz mindazon lényeges felületek, amelyeken keresztül a tok további 
szerelvényekhez, például panelhez, hűtőbordához kapcsolódhat. 

A méréstechnikai problémákat szintén két részre oszthatjuk. Egyrészt szükség van 
a kapun fellépő mennyiségek regisztrálására, azaz az egyes kapukon a hőmérséklet 
vagy a hőáram mérésére. Az alkalmazható hőmérsékletmérési módszerekről jó 
áttekintést nyújt a [3.6] cikk.  

A megfelelő határfeltétel biztosításához szükség van a kapun egy adott mennyiség 
külső kényszerítésére is. Ez utóbbi speciális esetei, a zérus hőáram biztosítása, azaz a 
termikus szakadás, illetve egy adott hőmérséklet kényszerítése, azaz a termikus 
rövidzár megvalósítása külön figyelmet érdemelnek Ugyancsak speciális esetként 
jöhet szóba az az eset, amikor előírt módon biztosítjuk egy kapu saját jellemző 
mennyiségei közötti összefüggést, azaz az adott értékű hőellenállással történő 
lezárást. 

Különbséget kell tennünk az alapján is, hogy az egyes kapukon történő mérés 
milyen időbeli felbontást igényel. A hőmérsékletváltozás sebessége nyilvánvaló 
kapcsolatban van a rendszer hőkapacitásával, így ezen keresztül a térfogatával. Mivel 
az integrált áramkör mérete jóval kisebb a tokozás méreténél, így a 
hőmérsékletváltozás regisztrálásához nagyobb időbeli felbontás szükséges. A 
gyakorlatban integrált áramkörön definiált kapu esetén néhány µs-os felbontás, 
felületeken definiált kapu esetén pedig néhányszor 100ms-os felbontás elegendő.  

3.2.1. Elektromosan aktív kapu (chip) 

A többkapus modellezés szempontjából a chip, mint kapu kezelhető 
méréstechnikailag a legegyszerűbben, mivel a teljesítmény gerjesztés létrehozása és a 
hőmérséklet válasz mérése elektromos úton történik. A chipen történő gerjesztés és az 
ugyanott történő hőmérsékletmérés tekinthető a „klasszikus” termikus modellezés 
alapesetének. A mérési és kiértékelési módszerek az elmúlt évek szakirodalmában 
alaposan és részletesen kidolgozottak, ennek áttekintéséhez jó tájékozódási alapot 
nyújt a 2. fejezet irodalomjegyzéke. A méréshez szükséges mérőműszerek és 
szoftverek kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak, ezért csak a legfontosabb 
megállapításokat közlöm. 



 36

3.2.1.1. Gerjesztés elektromosan aktív kapun 

Ebben az esetben a chipen elektromos úton gerjesztünk hőt, disszipátor elemek 
alkalmazásával. A disszipátor elem lehet ellenállás, dióda, tranzisztor vagy más aktív 
eszköz. Méréstechnikailag legegyszerűbb egységugrás gerjesztést alkalmazni, 
szinuszos gerjesztés létrehozása csak egyenszintű gerjesztésre szuperponálva 
lehetséges, mivel a chipen hőt elvonni elektromos úton nem lehet. Az elektromos úton 
történő gerjesztés teljesítménye nyilvánvalóan nagy pontossággal mérhető. 

Integrált áramköri tokozások minősítéséhez rendelkezésre állnak dedikált termikus 
tesztchip struktúrák, melyeknek jellegzetessége, hogy JEDEC szabványban rögzített 
módon a chip felszínének legalább 85%-a disszipáló elemmel egyenletesen van 
kitöltve [3.7] 

Ha termikus teszt struktúra nem áll rendelkezésre, hanem valódi gyártmányon kell 
mérést végezni, akkor valamely rendelkezésre álló áramköri elemmel kell létrehozni a 
gerjesztést. Digitális, nagybonyolultságú CMOS logikai áramkörök esetén általában 
nem találhatunk külsőleg elektromos úton gerjeszthető, nagyméretű és megfelelő 
teljesítményű elemet, ezért az áramköri technológiában jelenlévő parazita elemeket 
kell használnunk. CMOS integrált áramkör esetén a táp és föld bemenetek között egy 
parazita dióda van jelen, amelyik az üzemszerű működés során mindig záróirányban 
van előfeszítve. A föld és táp vezetékeket felcserélve azonban ezt parazita szubsztrát 
diódát nyitóirányba kapcsolhatjuk. Mivel a logikai áramkörök általában közel 
egyenletes sűrűségben oszlanak el az integrált áramkör felszínén, jó hatásfokú, közel 
egyenletes disszipációt tudunk elérni. 

 Problémát okoz a disszipátor elemek munkapontjának hőmérséklet függése, így 
az aktuális teljesítmény is a hőmérséklet függvényében megváltozik. Ez a hatás 
gyakorlatilag minden disszipáló elem esetén fellép. Emiatt célszerű az egységugrás 
gerjesztést kikapcsolással létrehozni, azaz bekapcsolás után adott állandó gerjesztés 
mellett megvárni a termikus egyensúly elérését, majd a gerjesztést kikapcsolni. Ebben 
az esetben lehűlési görbéket veszünk fel, így a létrehozott gerjesztéslépcső a 
kikapcsolás előtt mért teljesítmény ellentettje. 

3.2.1.2. Hőmérsékletmérés az elektromosan aktív kapun 

Hőmérsékletmérésre valamely áramköri elem munkapontjának hőmérséklettől 
közel lineárisan függő változását használhatjuk ki. Célszerű választás a pn átmenet, 
melynek adott áramhoz tartozó nyitófeszültsége a hőmérsékletváltozás függvényében 
fokonként közel 2mV-al csökken. MOS tranzisztorok esetében a küszöbfeszültség 
hőmérsékletfüggése közel -2..-6mV/°C, poliszilíciumból ellenállás esetében az 
ellenállás hőmérsékletnövekedés hatására 0,001..0,005%/°C növekszik meg. A 
hőmérsékleti együtthatók pontos megállapításához előzetes kalibráció szükséges. 

3.2.2. Felületen definiált kapuk 

Felületen definiált termikus kapuk esetén sem a mérés, sem a megfelelő gerjesztés 
létrehozása nem egyszerű. Elektromos aktív kapuk esetén a kapu definíciója jó 
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közelítéssel pontosnak tekinthető, hiszen a hőáram megfelel az elektromos 
teljesítménynek, a szilícium chipen a hőmérséklet eloszlása pedig közel egyenletesnek 
tekinthető, ha a disszipáló áramköri elemek egyenletesen fedik le az áramkör 
felszínét. Mivel a szilícium nagyságrendekkel jobb hővezető, mint a tokozásban 
egyébként szokásosan alkalmazott anyagok, a chipen belül akkor sincsenek jelentős 
hőmérsékleti eltérések, ha az egyenletes lefedettség nem teljesül. 

A felületen definiált kapu esetén már a kapu definíciója sem egyszerű: mivel mind 
a hőáram, mind a hőmérséklet felületi eloszlása jellegzetes, a tok anyagától és a külső 
határfeltételektől függő eloszlást mutat. Szimuláció esetén megtehetjük azt, hogy a 
kapu hőáramának a felületen átáramló hő integrálját tekintjük, míg hőmérsékletét a 
felületen vett átlaggal számítjuk, mérés esetében azonban ez nehezen oldható meg.  

3.2.2.1. Felületi mennyiségek mérési lehetőségei 

A hőmérséklet mérés általában a tok felületén kijelölt referencia pontban történik, 
ez leggyakrabban a felület legmelegebb pontja. A felületen kijelölt pont 
hőmérsékletének regisztrálása termoelempárral, vagy infravörös szenzorral történhet. 
A termoelempárok érzékenysége anyagtól függően 20-60µV/°C. Integrált áramköri 
tokozások felületi hőmérsékletének mérésére alkalmas 0,2..0,4 mm átmérővel és 5ms 
válaszidővel rendelkező termoelemek kereskedelmi forgalomban kaphatók. A 
mérések ismételhetősége szempontjából kritikus a termoelempár és felület jó termikus 
érintkezése, azaz a hőátadás legyen sokkal jobb, mint a termoelem vezetékén történő 
hőelvezetés. A felületek érdességének kitöltését hővezető zsír segítségével érhetjük el, 
az ismételhetőséget pedig a pontosan szabályozott erővel történő összenyomás javítja. 

Infravörös szenzorok esetén a mérés érintés nélkül történik, ami nagy előnyt jelent 
a mérések gyakorlati kivitelezésében. A kereskedelmi forgalomban kapható 
infravörös szenzorok általában néhány mm átmérőjű folt hőmérsékletét érzékelik, ami 
a tokok minősítéséhez megfelelő. A szenzorok általában feldolgozó elektronikával 
vannak ellátva, feszültség vagy áram kimenettel rendelkeznek, így a termikus 
méréshez használt mérőeszközökhöz könnyen illeszthetők. 

Az infravörös szenzorok a felület által kibocsátott elektromágneses sugárzást 
érzékelik, amely az integrált áramköri tokozások szokásos hőmérsékletein az 
infravörös spektrumban található. A kibocsátott sugárzás intenzitása és spektrális 
eloszlása a felület hőmérsékletétől valamint a felület anyagától és kiképzésétől függ, a 
mért intenzitás pedig a szenzor karakterisztika függvénye. Méréstechnikai 
szempontból a mért felület emisszivitásásának (ε) ismerete a legfontosabb, ez a 
tényező adja meg, a felület által kibocsátott hősugárzás és az ideális fekete test által 
kibocsátott hősugárzás hányadosát. Mérés szempontjából ε→1 a kívánatos, ezért 
célszerű a vizsgált felületet például nagy emisszivitású festékkel bevonni. 

Felületen definiált kapu esetén az átáramló hőmennyiséget hőáram mérő 
szenzorokkal mérhetjük meg. A hőárammérő szenzorokban leggyakrabban a gradiens 
elvet használják, azaz a szenzor keresztmetszetén keresztülhaladó hőáram által keltett 
hőmérséklet különbséget mérik a szenzor két oldalán elhelyezett termoelemek 
segítségével. A legegyszerűbb esetben a szenzor két oldalán elhelyezett anyag és a 



 38

szenzor alapanyaga alkot ellentétes polaritással sorbakötött termoelem párt, így a 
szenzor két oldala között mérhető feszültségkülönbség arányos a szenzoron 
keresztülhaladó hőáram által gerjesztett hőmérsékletkülönbséggel.  

Dinamikus vizsgálatokhoz, azaz hőáram tranziensek méréséhez gyors és kis 
hőkapacitású hőárammérő szenzorok szükségesek, azonban a kis hőkapacitás 
eléréséhez kis térfogatú szenzorra van szükség, ez viszont a szenzoron létrejövő 
hőmérséklet gradiens csökkenésével jár, így az érzékenység és a jel/zaj viszony 
lecsökken. Az IC tokok hőáram mérésére alkalmazható és a [3.8] cikkben leírt 
szilícium-alumínium termoelemes hőárammérő érzékenysége, 40µV/W, 
határfrekvenciája 100Hz környékén van. A struktúra speciális adottságai lehetőséget 
biztosítanak mátrix elrendezésre, az elkészült 3×3 illetve 6×7 hőárammérő mátrix 
segítségével a felület hőárama feltérképezhető.  

3.2.2.2. Határfeltételek biztosítása a felületen 

Külön figyelmet érdemel a határfeltételek, pontosabban a jól definiált termikus 
lezárások kérdése. Az egyes modellparaméterek azonosítása során gyakran van 
szükség arra, hogy valamely kapun pontosan definiált lezárást alkalmazzunk, azaz a 
kapun mérhető mennyiségek között valamilyen jól definiált összefüggést hozzunk 
létre. A gyakorlat szempontjából a leglényegesebbek ezen összefüggés határesetei, 
azaz a termikus szakadás, amikor a kapun mérhető hőmérséklettől függetlenül a kapu 
hőárama zérus, illetve a termikus rövidzár, amikor a hőáramtól függetlenül a kapu 
hőmérsékletét állandó értéken tartjuk. 

Méréstechnikai szempontból a termikus rövidzár közelíthető meg a 
legkönnyebben. Kisebb disszipációs szint esetén egy megfelelően nagy hűtőborda a 
felületet közel a környezet hőmérsékletén tartja. Jobb termikus rövidzárat lehet elérni 
az úgynevezett hideglemez alkalmazásával. A hideglemez (cold-plate) egy 
nagyméretű, jó hővezetésű anyagból, általában rézből készült hűtőtömb, melynek 
belsejében egy termosztát által állandó hőmérsékleten tartott folyadék kering. Az így 
létrehozott hűtőtömb hőátadási tényezője a tömb anyagától és méretétől, a 
hűtőfolyadék áramlási sebességétől és termosztát hűtési sebességétől függően akár 
több 10kW/m2K is lehet.  

Termikus szakadás megvalósítása a gyakorlatban sokkal nehezebb. A felületet kis 
hővezetésű anyaggal kell elszigetelnünk a környezettől. Jó hőszigetelést érhetünk el, 
ha a mérést légritkított térben végezzük, a mérendő felületet pedig nagy reflexivitású 
anyaggal vesszük körül, hogy a kibocsátott hősugárzást a felületre visszaverjük.  

Az alkalmazásokban a leggyakrabban előforduló határfeltétel, hogy a mérendő 
rendszer felületei egyszerűen álló levegőben vannak. Ahhoz, hogy az így elvégzett 
méréseket reprodukálhatóvá és összehasonlíthatóvá tegyék, szükség volt egy 
egységesített mérési környezet definiálására, amelyet [3.9] szabványban rögzítettek. 
A JEDEC állólevegős kamra 1 láb (30,48cm) élhosszúságú kocka alakú térfogat, 
amelyben a vizsgálandó eszköz elhelyezése, és a hozzávezetések kialakítása szigorúan 
kötött. 
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Adott értékű hőellenállással történő lezárás úgy valósítható meg, hogy az integrált 
áramköri tok és a hideglemez közé ismert hőellenállású anyagréteget helyezünk. A 
mérések ismételhetőségét azonban az érintkezési (interface) hőellenállások 
bizonytalansága határozza meg. 

3.3. Mérési eredmények egy integrált áramköri tokon 

A továbbiakban a felületen definiált kapukon végezhető méréseket és a kompakt 
modell paramétereinek meghatározását az ST Microelectronics egy teljesítmény 
tokján mutatom be, amelynek fényképe a 3.3. ábrán látható. A tokba egy speciális, 
termikus mérésekre alkalmas áramkört szereltek, ami egy fűthető ellenállásból és egy 
hőmérsékletérzékelő diódából áll.  

 

3.3. ábra: A vizsgált integrált áramköri tok 

A tok műanyagból készült, hátoldalán egy fémlap biztosítja a hűtőbordához 
történő csatlakozást.  

A mérések során a tok felszínének hőmérsékletét Raytek Thermalert MI típusú 
infravörös érzékelővel mértem. Az integrált áramkört egyrészt a chip oldaláról 
gerjesztettem, másrészt felületi gerjesztést alkalmaztam egy SYNRAD 48-1 CO2  
teljesítmény lézer segítségével. A felhasznált eszközök pontos adatait a 3-1. táblázat 
foglalja össze. 

SYNRAD 48-1 CO2  teljesítmény lézer 

Hullámhossz 10,57..10,66µm 
Maximális teljesítmény 10W 
Nyalábátmérő 3,5mm 
RAYTEK THERMALERT MI 20 infravörös szenzor 
Érzékelési tartomány 7,6..10 µm 
Hőmérsékleti tartomány 0..500°C 
Optikai felbontás1 2:1 

3-1. táblázat 

                                                
1 A szenzortávolság és mért terület átmérőjének aránya 
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Termikus tranziens méréseket végeztem különböző disszipációs szinteken, a tok 
válaszát egy termikus tranziens mérőműszer (T3Ster [3.10]) segítségével vettem fel. 
A mérések során nagy könnyebbséget jelentett, hogy a T3Ster több csatornán képes 
egyidejűleg a hőmérséklet válasz regisztrálására, és képes külső egységeknek indító 
logikai impulzusokat generálni, így a mérések szinkronizálását könnyen meg tudtam 
oldani.  

A méréssorozat első részében az integrált áramköri chipet gerjesztettem és a tok 
felületét vizsgáltam infravörös érzékelővel, míg az ezután következő mérések esetén 
lézersugárral gerjesztettem a felületeket és a chipen megvalósított érzékelő diódával 
mértem a belső hőmérséklet változását. Az ennek során szerzett tapasztalatokat 
ismertetem a következő két pontban. 

3.3.1. Gerjesztés a chipen, mérés a tok felületen 

3.3.1.1. Mérési tapasztalatok 

A méréssorozat első részében azt vizsgáltam, hogy a chip elektromos gerjesztése 
esetén a felületen definiált termikus kapuk hőmérsékletét infravörös szenzorral milyen 
felbontásban és pontossággal lehetséges megmérni. A vizsgált integrált áramköri tok 
hátoldali hűtőlapját hideglemezre helyeztem, majd a chipre disszipációt kapcsolva 
mértem a tok szabadon maradt oldalán és a chipen kialakuló hőmérséklet tranzienst. 
Ezzel a módszerrel közvetlenül határozható meg a chip és az egyes felületek közötti 
termikus transzfer impedancia. A mérésből adódott két lehűlési görbét a 3.4. ábrán 
mutatom be.  

Az elérhető hőmérsékleti felbontás nem olyan kedvező, mint az integrált 
áramkörön elhelyezkedő hőmérséklet érzékelő elemmel történő mérés esetén. A 
mérési összeállításban az infravörös szenzor hőmérséklet felbontása 0,15°C, ezzel 
szemben a chipen megvalósított szenzordiódával mért hőmérséklet felbontás 0,02°C, 
azaz a rendelkezésemre álló infravörös szenzorral csak egy nagyságrenddel kisebb 
felbontást sikerült elérni. 

Az időbeli felbontás közel sem ennyire kritikus. Mint ahogy az a 3.4. ábrán 
látható, a tok tranziensek meglehetősen lassú folyamatok, a tranziens folyamat a 
vizsgált tok esetén a 1-50 másodperces intervallumban játszódik le.  
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3.4. ábra: Jellegzetes termikus tranziensek, a tok felső felületén középen (Ch.1), 
illetve a chipen (Ch.2) mérve, gerjesztés a chipen. 

Megvizsgáltam, hogy a felszín különböző pontjain hogyan lehetséges termikus 
tranziens felvétele és ezek jellegükben mennyire térnek el egymástól. A következő 
pontokban végezett méréseket mutatom be: a tok tetejének középpontján, a tok 
tetejének szélén, közvetlenül a hűtőborda rögzítésére szolgáló bemélyedés mellett, és 
a tok oldalfalán. A mért és simított, 1W teljesítményugrásra normalizált tranzienseket 
a 3.5. ábra, az ebből számított impedancia helygörbéket pedig a 3.6. ábra mutatja.  

 

3.5. ábra: termikus tranziensek a tok különböző felületein 
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3.6. ábra: A tok különböző felületeinek termikus impedancia helygörbéje 

Megállapítható, hogy az infravörös hőmérséklet érzékelő segítségével felvett 
termikus tranziensekből a 0-1s-1 tartományban számíthatóak transzfer impedancia 
helygörbék. Az egyes termikus transzfer impedancia görbék hasonló lefutásúak, de az 
impedancia abszolút értéke természetesen a mérés pontos helyétől függ. 

Infravörös kamera segítségével természetesen lehetséges a teljes tokfelszín 
hőmérsékleteloszlásának tranziens feltérképezése, azaz minden egyes (a kamera 
felbontásának megfelelő) pontjában a hőmérsékleti tranziens felvétele. A 
rendelkezésemre álló infravörös kamera sem időbeli, sem pedig hőmérsékletbeli 
felbontása és zaja nem tette lehetővé a 2. fejezetben leírt algoritmussal történő 
adatfeldolgozást. 

3.3.1.2. A kompakt modell paraméterek meghatározása 

 A chipen történő gerjesztés, és felületen történő hőmérsékletmérés segítségével a 
chip és a felületen definiált termikus kapu közötti transzfer admittanciát lehet 
meghatározni, a következőképpen: (feltételezzük, hogy az első kapu maga a chip, a 
többi kapu pedig egyéb, felületeken definiált kapu) 

Első lépésként meg kell határozni a chip talpponti admittanciáját. Az összes, 
felületen definiált kapun termikus rövidzár határfeltételt alkalmazunk, majd a chipre 
egységugrás gerjesztést kapcsolunk, és felvesszük a chip termikus tranziens válaszát. 
Ebben az esetben a (3.2) mátrixegyenlet első sora nyilvánvalóan a 

1111 τyp =  (3.4) 
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formára egyszerűsödik, amelyből az y11 önadmittancia függvény egyszerűen 
meghatározható. 

A második lépésben a felületen definiált kapukon egy kijelölt kapu kivételével 
termikus rövidzár határfeltételt alkalmazunk, majd a chip gerjesztése mellett 
regisztráljuk mind a chip, mind pedig a kijelölt kapu felszínének hőmérséklet 
változását. Az admittancia mátrix első sora a következő: (feltételezzük, hogy az első 
kapu maga a chip, a többi kapu pedig egyéb, felületeken definiált kapu) 

∑
=

=
n

i
iiyp

1
11 τ  (3.5) 

Tételezzük fel, hogy a j. kapun mérünk hőmérsékletet és a többi felületen definiált 
kapun termikus rövidzár határfeltételt alkalmazunk. Ekkor a (3.5) egyenlet csak két 
tagot fog tartalmazni: 

jjyyp ττ 11111 += , (3.6) 

amelyből 

j
j

ypy
τ

τ1111
1

−= . (3.7) 

Tehát az egyes felületen definiált kapuk és a chip között transzfer admittancia 
függvények meghatározhatóak. 

Az eljárást a vizsgált áramköri tok példáján mutatom be. A tok felépítése alapján 
célszerűen egy három kapus modellt definiáltam. Az elsődleges kapu maga a 
szilícium chip (J - junction), a további kapuk pedig a tokozás teteje (T – top), illetve a 
tok alján elhelyezkedő fém hűtőfelület (B – bottom). A felületi kapuk hőmérsékletét – 
mivel a chip a tokozás középpontjában helyezkedik el, ezért a kialakuló hőmérséklet 
eloszlás maximuma is itt található – a felület közepén mértem. A lábakon eltávozó hő 
hatásait ebben a modellben elhanyagoltam, mivel a tok kialakítása olyan, hogy a hő 
nagy része a hátoldali hűtő fémlap felé áramlik.  

A tok kompakt modelljét leíró egyenletrendszer a következő: 
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 (3.8) 

Célunk az yJT és az yJB admittancia függvények meghatározása. Mindkét függvény 
meghatározásánál azonos módon kell eljárnunk, mindössze a felületen definiált két 
kapu szerepét kell felcserélnünk. Az eljárást az yJB függvény meghatározásán 
keresztül mutatom be, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek a [3.5] 
cikkben közölt mérési eredményekkel. 
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Két mérést végeztem el. Az első mérés során az integrált áramkör mindkét 
felületét hideglemezre helyeztem (ezt a mérési elrendezést a szakirodalom „dual cold 
plate” vagy röviden DCP konfigurációnak nevezi) és felvettem a chip termikus 
tranziens válaszát. A második mérés során a tok tetejét helyeztem hideglemezre és 
felvettem párhuzamosan a chip, illetve a tok hűtőfelületének termikus tranziensét. A 
mérés elvégzéséhez a fém hűtőfelületet fekete festékkel egyenletesen bevontam. 

 

3.7. ábra: A mért termikus átmeneti függvények 

A mért termikus tranziensek feldolgozásával előállított átmeneti függvények a 3.7. 
ábrán láthatóak. Megfigyelhető, hogy a chip termikus átmeneti függvénye mindkét 
mérés esetén (a mérés zajától eltekintve) kb. 50ms-ig megegyezik, miközben a felület 
hőmérséklete még nem emelkedik meg. Az eltérés ezután kezd jellemzővé válni és 
ezzel párhuzamosan a hűtőfelület hőmérséklete is emelkedik. 

Egyensúly esetén a modell chip és hűtőfelület közötti termikus transzfer 
konduktanciáját a következőképpen határozhatjuk meg: 

Mivel a chip felső felülete hideglemezen helyezkedik el, ami termikus 
szempontból rövidzár, valamint és a mért válaszfüggvényeket 1W-os gerjesztésre 
normalizáljuk, akkor (3.8) egyenletrendszer első sora egyensúly esetén a következőre 
egyszerűsödik: 

BJBJJJ TGTG +=1 , (3.9) 

amelyből 

( ) BJJJJB TTGG /1−= . (3.10) 
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(TJ a chip, TB a hűtőfelület egységnyi gerjesztésre normált mért egyensúlyi 
hőmérséklete, miközben a tokozás teteje hideglemezen helyezkedik el, GJJ pedig a 
chip két hideglemez között mért termikus ellenállásának reciproka – ezek az értékek a 
3.7. ábráról közvetlenül leolvashatók) 

A (3.10) egyenletből GJB = -0,813W/K számítható, és mintegy 2,5%-al tér el a 
[3.5] cikkben közölt GJB = -0,795W/K eredménytől. 

Az admittancia függvények meghatározását a (3.10) egyenlethez hasonlóan 
végezhetjük: 

( ) BJJJJB yy ττ /1−=  (3.11) 

(τJ a chip, τB a hűtőfelület termikus impedancia függvénye, yJJ pedig a chip két 
hideglemez között mért termikus impedancia függvényének reciproka) 

Bár a (3.11) összefüggés matematikailag pontos, a gyakorlatban azonban a 
számítás során különös figyelemmel kell eljárni. A 3.8. ábra mutatja a termikus 
tranziensekből számított impedancia helygörbéket, az origó környéki tartományt 
pedig az ábrán a fekete kerettel jelölt részben nagyítottam ki.  

 

3.8. ábra: A mért termikus impedanciák (az origó közelében a bekeretezett részletben 
kinagyítva) kompex helygörbéi 
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Megfigyelhető, hogy növekvő frekvenciák esetén mindhárom mért termikus 
impedancia az origóhoz tart. A 1/yJJ(ω), illetve a τJ(ω) függvények egy bizonyos 
frekvencián túl elméletileg azonosak, hiszen mindkét függvény talpponti impedancia 
függvény és egy bizonyos frekvencián túl csak az integrált áramköri lapka időállandói 
határozzák meg a termikus válaszfüggvényt. (ez a jelenség az időtartományban is 
megfigyelhető, a 3.7. ábrán a tranziensek kezdetben együtt haladnak). Tehát egy 
bizonyos frekvencián túl a (3.11) egyenlet számlálója elméletileg 0, így az yJB (ω) 
admittancia függvény is zérushoz tart. A gyakorlati számítások során azonban, a 
mérési pontatlanságok miatt nagy frekvenciákon az egyenlet számlálója nem zérus, 
amelyet az origóhoz tartó nevezővel osztva hamis eredményeket kapunk. 

A 3.9. ábra a mérésből meghatározott yJB(ω) impedancia függvényt mutat. A 
számítást az ω=0-1 s-1 tartományban lehet csak elvégezni, ami nem meglepő, hiszen 
nem számíthatunk pontosabb felbontásra, mint a felületen végzett mérés pontossága. 
Megfigyelhető, hogy növekvő frekvencia esetén a mért admittancia függvényben 
egyre jobban megjelenik a mérési pontatlanság okozta bizonytalanság, „cikk-
cakkosság”. 

 

 

3.9. ábra: A mérésből meghatározott yJB (ω) függvény 

Több-kevesebb joggal feltételezhetjük, hogy yBJ(ω)= yJB(ω) más szóval az 
admittancia mátrix szimmetrikus.2 Említettük továbbá, hogy a bemutatott eljáráshoz 
teljesen hasonló módon állapítható meg yJT(ω). Itt is igaz az, hogy yTJ(ω)= yJT(ω). 
Ezzel yJJ(ω)-vel együtt az admittancia mátrix öt eleme meghatározható. A 
fennmaradó négy elem meghatározásához további mérési elrendezésre van 
szükségünk. Ezt mutatom be a következő pontban. 
                                                
2 Ez a feltételezés egy “klasszikus” RC hálózatra teljes pontossággal igaz, mivel ezek a hálózatok 
reciprok tulajdonságúak. Az elosztott termikus RC hálózatok esetén azonban a termikus kapuk 3.1.1. 
pontban részletezett definíciós problémái miatt ezen egyenlőség csak közelítőleg teljesül. 
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3.3.2. Gerjesztés a tok felületein lézersugárral 

3.3.2.1. Mérési tapasztalatok 

A méréssorozat második részében azt vizsgáltam, hogy a tok felületen definiált 
kapuit érintésmentes módszerrel, nagyteljesítményű lézersugárral gerjesztve 
lehetséges-e a kompakt modell paramétereinek számítására alkalmas termikus 
tranzienseket felvenni. 

A teljesítmény lézerrel történő kísérletek a szokásosnál jóval bonyolultabbak és – 
a szükséges munkavédelmi előírások miatt – meglehetősen körülményesek. 
Lézersugárral történő gerjesztés fém felületeken nem alkalmazható, mivel a fémek az 
infravörös tartományban reflektálnak. A felület emisszivitásának szokásos módon 
történő növelése, azaz nagy emisszivitású festékkel történő bevonása nem járható út, 
mert a teljesítmény lézer a felületre felvitt festékréteget elpárologtatja, azaz a 
gyakorlatban csak a nem reflektáló anyagból készült felületeket lehet gerjeszteni. 

Megvizsgáltam, hogy lehetséges-e felületi lézersugárral történő gerjesztéssel a 2. 
fejezetben leírt feldolgozáshoz megfelelő pontosságú termikus tranziens görbéket 
felvenni. Az integrált áramköri tok felszínét különböző pontokon lézersugárral 
gerjesztettem, és a chip termikus tranziens válaszát mértem. Egy jellemző mérési 
eredmény látható a 3.10. ábrán, ahol a korábban is vizsgált, 3.3. ábrán látható integrált 
áramköri tokot a felső felület középpontjában, 1,4W lézerteljesítménnyel 
gerjesztettem. Az alsó felületet hideglemezre helyeztem, azaz termikus rövidzár 
határfeltételt alkalmaztam. 

 

3.10. ábra: Felületi gerjesztés hatására mért termikus tranziens 

 
Megállapítottam, hogy ezzel a módszerrel a chip talpponti impedanciájával 

megegyező pontosságú impedancia helygörbék számíthatóak, azaz ezzel a módszerrel 
lehetőségünk nyílik az integrált áramköri tok egyes pontjai illetve a chip közötti 
termikus impedancia közvetlen meghatározására. 
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3.11. ábra: A számított termikus impedancia helygörbe 

 

3.3.2.2. Kompakt modell paraméterek meghatározása 

Megvizsgáltam, hogy a fenti, lézersugaras gerjesztéssel dolgozó mérés hogyan 
használható fel a (3.8) szerinti y paraméterek valamelyikének meghatározásához. Az 
egyenlet középső sorát kifejtve: 

TTTJTJ yy ττ +=1 , (3.12) 

ahol felhasználtuk, hogy a B kapu földelve van, 0=Bτ , és a gerjesztést 
egységnyinek feltételeztük. A τJ impedancia a most ismertetett mérés eredményeként 
adódik (3.11. ábra). A (3.12) egyenlet kiértékeléséhez azonban szükségünk lenne  a τT 
impedanciára is. Ez azt jelenti, hogy a 3.3.2.1. szerinti mérési elrendezésben nemcsak 
a chip hőmérsékletet, hanem a T kapu hőmérsékletét is regisztrálni kellene. Ez infra 
érzékelővel megoldható, ha kikapcsolási tranzienst veszünk fel. Ennek birtokában a 
(3.12) egyenletből yTT meghatározható, mivel yTJ értékét a 3.3.1. pont szerint már 
megállapítottuk. Hasonló módon határozhatnánk meg yBB értékét, a mérés során a T és 
a B kapu szerepét felcserélve, de a vizsgált integrált áramköri tokozásban a fém 
hűtőborda ezt nem teszi lehetővé. 
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3.4. Összefoglalás, új eredmények 

Az integrált áramköri tokok termikus multiport modell egyes paramétereinek 
identifikálására dolgoztam ki olyan eljárásokat, amelyek segítségével a tok külseje 
felől látott termikus transzfer impedanciák meghatározhatók. Az eljárások: 

a. Gerjesztés a chipen, mérés a tokon infravörös termográfiával. 
b. Külső gerjesztés lézersugárral, chip hőmérséklet mérés a chipen 

megvalósított hőmérsékletérzékeny elem segítségével. 
Megállapítottam, hogy az eljárások segítségével a termikus impedancia függvény 

kisfrekvenciás szakasza a modell meghatározáshoz szükséges pontossággal 
számítható.  

A [3.5] publikáció és a [3.13] értekezés a chip gerjesztésével és hőmérsékletének 
mérésével kísérelte meg megállapítani a multiport modell admittancia mátrix elemeit, 
úgy, hogy a külső kapukon a mérés során különféle, ismert termikus ellenállású 
lezárásokat alkalmazott. Ezen az úton azonban a mátrix elemeknek csak egy része 
volt meghatározható. Kísérleteimben kimutattam, hogy a tok külső felületei alkotta 
kapukra lézersugaras gerjesztést alkalmazva és érintésmentes infravörös hőmérséklet 
mérést használva, további impedancia függvények mérhetők, amelyeket felhasználva, 
az yBJ(ω)=yJB(ω), yTJ(ω)=yJT(ω), yTT(ω), yBB(ω)  mátrixelemek számolhatók. A 
gyakorlati pontossági problémák miatt az admittancia függvényeknek csak a kis 
frekvenciás szakasza számolható biztonsággal. 
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4. Nyomtatott huzalozású hordozók hővezetési 
tulajdonságainak vizsgálata 

4.1. Előzmények 

A nyomtatott áramköri huzalozások bonyolultsága, a huzalozási rétegek száma, az 
elhelyezett aktív és passzív alkatrészek mérete és száma, valamint az aktív eszközök 
disszipációja folyamatosan növekszik. Az utóbbi években az egységnyi panelfelületre 
jutó disszipáció sűrűség olyan mértékben növekedett meg, hogy az elektromos 
tervezési szempontok (melyek közül a legfontosabbak: a rövid huzalozási utak, az 
egyes összekötések közötti áthallás csökkentése és az elektro-mágneses 
kompatibilitás) és a mechanikai tervezési szempontok mellett ma már a termikus 
szempontokat is figyelembe kell venni a panel tervezése során, az egyes alkatrészek 
elhelyezésekor, ehhez viszont elengedhetetlen a hordozó hővezetési tulajdonságainak 
ismerete. 

Amennyiben ismert a nyomtatott huzalozású hordozó (PCB) rajzolata és a pontos 
rétegstruktúra, valamint a rétegeket alkotó anyagok termikus tulajdonságai, végeselem 
szimulációs program segítségével a panel hőeloszlása számítható. A tervezési 
gyakorlatban azonban az ilyen módon történő számítás meglehetősen nehézkes a 
végeselem szimuláció számítástechnikai erőforrásigénye miatt. Ehelyett célszerűnek 
látszik a teljes panel hővezetési tulajdonságait kiátlagolt, „effektív” hővezetési 
tulajdonságokkal modellezni, amely – bár pontosságban nyilvánvalóan alulmarad a 
végeselem szimulációval szemben – gyorsan számítható és megfelelő eredményeket 
szolgáltat. Egy komplex, rendszer szintű felhasználásra mutat példát a [4.1] cikk, 
melyben különböző memória modulokon található integrált áramkörök hőmérsékletét 
vizsgálták szimulációval és méréssel. 

Az effektív hővezetési együttható gyakorlati felhasználhatóságát az teszi lehetővé, 
hogy bár a disszipáló alkatrész közvetlen környezetében a pontos hőterjedés 
meglehetősen bonyolult lehet, a hőforrástól nagyobb távolságra, azaz a termikus 
„távoltérben” a panelben történő hővezetés úgy közelíthető, mintha a hőterjedés az 
effektív hővezetési tulajdonságokkal rendelkező lemezben történne. 

A BME Elektronikus Eszközök Tanszékén 1999-ben kezdődtek meg azok a 
kísérletek, amelyek során nyomtatott áramköri panelek effektív hővezetési 
együtthatójának termikus tranziens mérésből történő meghatározását tűzték ki célul. A 
mérések elve minden esetben azonos volt: a panel egy pontját állandó teljesítménnyel 
gerjesztetve a panel hőmérsékleti tranzienséből határozzuk meg az effektív hővezetési 
tulajdonságokat. A kutatás két fő irányban indult el: a kísérletek egy részében egy 
teljesítmény tranzisztort használtunk gerjesztés céljára és a hőmérsékleti tranziens 
érzékelésére, míg a másik irányban a pontszerű gerjesztést teljesítmény lézerrel 
végeztük, és hőmérséklet érzékelés céljára infra szondát, illetve a felületi hőmérséklet 
feltérképezésére infravörös  kamerát használtunk. 

Értekezésem ezen fejezete a szimulációs kísérleteket és a teljesítmény lézerrel 
történt kísérletek eredményeit mutatja be. 
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4.2. Elméleti alapok 

4.2.1. Az effektív hővezetési együttható és térfogati hőkapacitás 

Többrétegű w szélességű hordozó esetén a laterális (in-plane) effektív hővezetési 
együtthatót a következőképpen közelíthetjük [4.2]: 

∑∑λ=λ
i

i
i

iiLeffL ww  (4.1) 

ahol wi az i-edik réteg vastagsága, λiL az i. réteg laterális hővezetési együtthatója. 
Látható, hogy a laterális effektív hővezetési együttható a hordozót alkotó anyagok 
hővezetési tényezőinek a rétegvastagsággal súlyozott számtani közepe. 

Hasonlóképpen a vertikális irányú (through-plane) effektív hővezetési együttható 
közelítése: 

∑∑ λ=λ
i

iVi
i

ieffV /ww  (4.2) 

ahol wi az i-edik réteg vastagsága, λiV az i. réteg vertikális hővezetési együtthatója. 
Mindkét összefüggés könnyen belátható, ha a rétegek hőellenállását képzeletben 
párhuzamosan (4.1) illetve sorosan (4.2) képzeljük el. 

Egy tipikus, két belső (nagyrészt összefüggő) réteget és két huzalozási réteget 
tartalmazó nyomtatott huzalozású hordozó effektív laterális hővezetési együtthatója 
közel 70 szerese a vertikális hővezetési együtthatónak [4.3], ezért jó közelítéssel 
állíthatjuk, hogy a panel hővezetési tulajdonságait nagyrészt a laterális hőterjedés 
határozza meg. (A vertikális hővezetési út hőellenállásának csökkentésére termoviák 
alkalmazásával van mód. Ezek hatását azonban jelen értekezésben nem vizsgálom.).  

Az effektív térfogati hőkapacitást a következőképpen definiálhatjuk: 

∑∑=
i

i
i

iieff wwcc  (4.3) 

Joggal merül fel a kérdés, hogy ha az effektív hővezetési tulajdonságokat így 
definiáljuk, akkor valójában miért van szükség mérésre? Ennek oka az, hogy az egyes 
paneleken alkalmazott anyagok hővezetési tulajdonságait sem ismerjük pontosan. 
Például a nyomtatott áramköri hordozók alapanyagául szolgáló FR-4 epoxigyanta-
üvegszövet laterális hővezetési együtthatójára a különböző irodalmi hivatkozások 
meglehetősen tág intervallumot jelölnek meg, 0,25W/mK –tól [4.4]  0,8W/mK [4.5].  

4.2.2. Hőterjedés lemezben, pontszerű gerjesztés esetén 

Ideális, végtelen kiterjedésű lemez esetén, ha a lemez egyik oldalán kis felületű 
hőáram gerjesztést alkalmazunk a hőmérséklet idő és hely szerinti pontos eloszlását a 
(2.3) egyenlet megoldása adja. 
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A hőforrástól távol azonban, azaz a lemez szélességénél jóval nagyobb 
távolságban, a hő gyakorlatilag sugárirányban terjed, ahogy azt a 4.1. ábra szemlélteti.  

GerjesztésGerjesztés

 

4.1. ábra: hőterjedés lemezben, pontszerű gerjesztés esetén  
(az ábra szimulációval készült, vízszintes irányban torzított és az izotermákat mutatja) 

Ebben az esetben a hőterjedés a struktúra forgási szimmetriája miatt 
egydimenziósnak  tekinthető, és alkalmazhatjuk rá a 2. fejezetben bemutatott struktúra 
függvényen alapuló leírást. 

Sugárirányú hőterjedés esetén a w szélességű, λ hővezetésű lemez r0  sugarú 
referencia hőforrástól a középponttól r távolságra mért hőellenállása: 
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Hőkapacitása pedig: 
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2 rrrwcrrwcC vv ππ ≅−=Σ  (4.5) 

(a közelítés már r>10r0 esetén 1%-nál kisebb hibát okoz) 

A (4.4) egyenletből  r/r0 -t kifejezve és a (4.5) egyenletbe behelyettesítve 
meghatározhatjuk a  CΣ( RΣ ) kumulatív struktúra függvényt: 

( )ΣΣ = RwrwcC v λππ 4exp2
0  (4.6) 

Hasonlóképpen a differenciális struktúra függvényre: 

( ) ( ) ( )ΣΣ = RwcwrRK v λπλπ 4exp2 2
0  (4.7) 

Mivel a struktúrafüggvényeket leggyakrabban lineáris - logaritmikus koordináta-
rendszerben ábrázoljuk, a sugárirányú hőterjedésre vonatkozó szakaszok konstans 
meredekségű egyenesként jelentkeznek, melynek meredeksége csak a lemez 
vastagságától és a hővezetési együtthatótól függ. Ez tehát lehetőséget biztosít arra, 
hogy a struktúra függvények ismeretében a sugárirányú hőterjedésre vonatkozó 
szakaszt azonosítsuk és a lemez vastagságának ismeretében a hővezetési együtthatót 
meghatározzuk. 

A kísérletek szempontjából fontos, hogy meghatározzuk azt a tartományt, 
amelyben a hőterjedés sugárirányú. Ehhez ismernünk kell a sugárirányú hőterjedésre 
vonatkozó hőmérséklet eloszlást. 



 54

A hővezetésre vonatkozó (2.7) egyenlet egy dimenziós sugárirányú hőterjedésre 
forrásmentes esetben  a következőképpen alakul át: 

t
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∂ 1

2

2

λ . (4.8) 

az R0 pontban a hőáramsűrűség P/2πR0w, a hőmérséklet pedig T(R0)=T0. Ebben az 
esetben a (4.8) egyenlet homogén megoldása: 

( ) ( )rBArT ln+=  (4.9) 

alakú, ahol A és B konstansokat a határfeltételek alapján számíthatjuk ki, és a 
következő megoldáshoz jutunk: 

( ) ( )00 ln
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w

PTrT
πλ

−= . (4.10) 

Így tehát feltérképezve a felületi hőmérséklet eloszlást, az effektív laterális hővezetési 
együtthatót közelítőleg ki tudjuk számítani. 

4.3. Szimulációs kísérletek 

A szimulációs kísérletek során azt vizsgáltam, hogy egy nyomtatott huzalozású 
lemez felületét egy pontban gerjesztve, és hőmérsékletét regisztrálva, azaz termikus 
tranziens mérést végezve van-e lehetőség arra, hogy a számított struktúra 
függvényben a sugárirányú hőterjedési szakaszt azonosítsuk és ebből a (4.6) egyenlet 
segítségével az effektív hővezetési együtthatót meghatározzuk. 

A szimuláció során egy hagyományosan használt, kétoldalas nyomtatott 
huzalozású lemezt vizsgáltam, amelynek vastagsága 1,5mm, a rézfólia vastagsága 
pedig mindkét oldalon 35µm. A lemezt alkotó anyagok termikus együtthatóit a 4-1. 
táblázat tartalmazza. 

 

Anyag Hővezetési együttható
[W/mK] 

Térfogati hőkapacitás
[J/cm3] 

réz 402,1 3,395 
epoxi-üvegszövet FR-4 0,8 2 

4-1. táblázat: a vizsgált nyomtatott huzalozású lemezt alkotó anyagok termikus tulajdonságai 
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4.2. ábra: A szimulált nyomtatott huzalozású lemez struktúra függvénye 

 

A megadott adatok alapján a számított effektív hővezetési együttható 
λeff=18,9W/mK, az effektív térfogati hőkapacitás cveff =2,062J/cm3. 

A SUNRED termikus szimulátor program [4.6] segítségével hengerszimmetrikus 
térben egy 10cm sugarú lemezt szimuláltam, amelynek peremén termikus rövidzár 
határfeltételt alkalmaztam. A lemez közepére t=0 időpillanatban 1W egyenletes 
gerjesztést kapcsoltam, és meghatároztam a termikus tranziens válaszfüggvényt. 

A gerjesztésnél mért termikus tranziensből a 2. fejezetben leírt módszer 
segítségével határoztam meg a nyomtatott huzalozású lap struktúra függvényét, amely 
a 4.2. ábrán látható. 

A struktúra függvényen könnyen azonosítható a sugárirányú hőterjedésre jellemző 
exponenciális szakasz, ami a logaritmikus koordináta rendszerben egyenesként 
jelentkezik az RΣ=15..35 K/W tartományban. Erre a szakaszra egyenest illesztve az 
effektív hővezetési együttható λeff =18,79W/mK, amely nagyon jó egyezést ad a 
geometria és az anyagparaméterek alapján számolt értékkel.  

Az effektív hőkapacitást a struktúra függvény utolsó, elméletileg végtelen 
meredekségű szakasza és az illesztett egyenes metszéspontja határozza meg. Ezt a 
részletet a 4.2. ábrán kinagyítottam. A teljes hőkapacitásra CTH=101J/K adódik, 
amiből a lemez fizikai méreteit figyelembe véve a számított effektív térfogati 
hőkapacitás: cveff =2,052J/cm3 , ami szintén jó egyezést ad. 

Mivel mikrostruktúrákon, illetve integrált áramköri tokokban a sugárirányú 
hőterjedés meglehetősen gyakori, ezért a hővezetőképesség mérést a 4.3. ábrán látható 
módon beépítettem a T3STER-MASTER termikus tranziens mérési eredményeket 
feldolgozó programba. A struktúrafüggvényen a sugárirányú hőterjedésre vonatkozó 
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szakaszt kijelölve, a program a legkisebb négyzetek módszerével az elméleti 
struktúrafüggvényt ráilleszti a kijelölt szakaszra, majd a lemez vastagságának 
megadása után az effektív hővezetőképességet kijelzi. 

 

 

4.3. ábra: A hővezetési együttható meghatározása a T3Ster-Master program segítségével 

Szimulátor segítségével megvizsgáltam, hogy a gerjesztéstől milyen távolságra 
kezdődik el a lemezben a sugárirányúnak tekinthető hőterjedési szakasz. A 
gerjesztéstől már 2 centiméteres távolság után a hőeloszlás követi a sugárirányú 
egydimenziós hőterjedésre jellemző, a (4.10) egyenlet által megadott eloszlást.  

 

4.4. Mérési eredmények infravörös kamera segítségével 

4.4.1. A mérési elrendezés 

Az infravörös kamerával végzett mérések során 200mm×200mm négyzet alakú, 
egy, illetve kétoldalas, mintázatlan nyomtatott huzalozású lemezeket vizsgáltam. A 
lemezt egy alumíniumból készült mérőkeretben helyeztem el, és a 4.4. ábrán látható 
módon a lemez középpontját gerjesztettem különböző teljesítményű lézersugárral, 
miközben a gerjesztéssel szemben lévő felület hőmérsékletét vizsgáltam. Az 
alumínium keret biztosítja a lemez számára a perem izotermikus lezárásához 
szükséges határfeltételt. Az ábrán látható maszk szerepe az, hogy a mérendő lemezt a 
lézer hűtőventillátorai által keltett légmozgástól elszigetelje. A lemez hátoldalát fekete 
festékkel vontam be, hogy az emisszivitást megnöveljem. 
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4.4. ábra: Lézersugaras, infravörös kamerás mérési elrendezés nyomtatott huzalozású lemezek 
termikus minősítésére 

 
A rendelkezésre álló, AGA-782SW típusú infravörös kamera legfontosabb 

tulajdonságait következő táblázatban foglaltam össze. 

AGA – 782SW infravörös kamera 
Spektrális érzékenység 3..5,6µm 
Érzékelési hőmérséklet tartomány -20..850°C 
Méréshatárok 2,5,10,20,50,100,200,500,1000°C 
Érzékelő InSb félvezető detektor 
Hűtés folyékony nitrogén 
Képfelbontás 280 sor, 4:1 interlace, 25Hz 
Digitális kimenet felbontása 6bit 

4-2. táblázat: Az AGA – 782SW infravörös kamera legfontosabb tulajdonságai 

Az infravörös kamerával felületi hőmérséklet eloszlást térképezhetünk fel. A 
térbeli felbontás meglehetősen kedvező, hiszen akár integrált áramkörök felszínén 
kialakuló hőeloszlást is vizsgálhatunk [4.7], de a hőmérsékleti és időbeli felbontás 
meglehetősen korlátozott. A rendelkezésemre álló  infravörös kamerával készített 
felvételek egy jelenség kvalitatív megfigyelésére, demonstrálására megfelelőek, de 
pontos termikus tranziens görbék felvételére közvetlenül nem alkalmasak [4.8], 
hiszen másodpercenként mindössze kb. 6 teljes képet lehet rögzíteni, maximum 6 bit, 
azaz 64 diszkrét hőmérsékleti érték felbontással, tehát mind az időbeli, mind a 
hőmérsékletbeli felbontás a szokásos termikus tranziensmérő műszerek által 
biztosított felbontás töredéke. 

Ebben az esetben azonban, mivel a hőterjedés sugaras szimmetriát mutat, 
kihasználhatjuk azt a tényt, hogy az infravörös kamera a teljes felületről szolgáltat 
információt. A gerjesztéstől nagyobb távolságban már elegendő mennyiségű adat áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy kvantálási hibát és a zajt átlagolással csökkentsük. A 4.5 
ábrán a lézerrel gerjesztett nyomtatott huzalozású lemez hátoldalának infravörös 
kamerával mért hőmérséklet eloszlása látható. 
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4.5. ábra: A lézerrel gerjesztett nyomtatott huzalozású lemez hátoldalának hőmérséklet eloszlása 
(a.) illetve az eloszlás hamis színes képe (b.). Egy képpont 0,35mm-nek felel meg. 

A mért hőtérképeken jól látszik a sugárirányú hőterjedés, mivel az izotermák jól 
láthatóan koncentrikus körök. A gerjesztés helye, azaz az izotermák középpontja 
képfeldolgozási művelettel könnyen azonosítható. (Adott bináris értékű képpont 
halmaz súlypontjának meghatározása). A gerjesztés középpontjától adott távolságú 
koncentrikus körön átlagolva a hőmérséklet értékeket, a kvantálási hiba csökkenthető 
és pontosabb hőmérséklet eloszlás számítható.[4.9] 

A hibák forrása a következő: egyrészt az infravörös kamera detektor zaja 1-2 bit 
között van (hőmérsékleti felbontástól függően), ehhez adódik hozzá a felvett 
hőtérképen látott intenzitás sorbontásból és az interlace-ből eredő időbeli 
bizonytalanságból származó hiba (az ebből származó zaj a termikus tranziens 
felvételekor jelentős), valamint a környezeti változások, légmozgásból eredő hűtés 
hatása. Ezek együttesen véletlen eloszlású zajt képeznek, amelyek a kvantálásból 
eredő hibát csökkentik.  

4.4.2. Az effektív hővezetési együttható meghatározása 

Az effektív hővezetési együtthatót az egyensúlyi hőmérséklet eloszlás ismeretében 
határozhatjuk meg. A lézerfolttól mért távolság függvényében az előzőekben leírt 
módon koncentrikus körönként átlagolva határoztam meg a sugárirányú hőmérséklet 
eloszlást. A szimulációs eredményekkel összhangban, a lézerfolt közepétől mért 
2cm… 5cm között az eloszlás a sugárirányú hőterjedésre jellemző, a (4.9) 
egyenletben leírt összefüggést követi, azaz  

)rln(BA)r(T +=       

A lézer teljesítményének és a lemez vastagságának ismeretében a hővezetési 
együttható meghatározható, ahogyan azt a 4.6. ábra mutatja. 
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4.6. ábra: Hőmérséklet eloszlás lézerrel gerjesztett nyomtatott áramköri lemez gerjesztéssel 
szemközti oldalán, sugárirányban. A hővezetési együttható az illesztett (4.8) görbe B állandójából 

számolható. 

 
 

4.4.3. Az effektív diffúzivitás meghatározása 

Az effektív diffúzivitás meghatározásához az infravörös kamerával termikus 
tranziens mérést kell végezni, azaz a teljes  felmelegedési, vagy hűlési folyamatot kell 
nyomonkövetni és regisztrálni. Az infravörös kamera vezérlő szoftverének 
kiegészítésével lehetővé tettem, hogy a teljes tranziens folyamatot rögzítsem. [4.8] 

 A teljes tranziens folyamatról tehát megfelelő időpontokban készített 
hőmérsékleti térképek alapján a hely függvényében a gerjesztéstől koncentrikus 
körökben átlagolva előállítottam az egyes pontok hőmérsékletének időbeli változását. 
Minden egyes hőmérsékleti tranzienst deriválva és a derivált szélsőértékét 
megkeresve meg lehet határozni azt az időpillanatot, amikor a hőmérséklet változás 
maximális. Ezt az időpillanatot a gerjesztéstől mért távolság függvényében ábrázolva 
a 4.7. ábrán látható, a sugárirányú hőterjedésre jellemző lineáris görbét kapjuk, 
melynek meredeksége az effektív diffúzivitással arányos. 
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4.7. ábra: a maximális hőmérsékletváltozás időpontja, a gerjesztéstől mért távolság függvényében 

 

Szimulátor segítségével ismert diffúzivitású anyagon a termikus tranziens 
folyamatot szimulálva és a maximális hőmérsékletváltozáshoz tartozó időpontot a 
gerjesztés függvényében meghatározva a szimuláció és a mérés összehasonlíthatóvá 
válik, azaz a mért minta effektív diffúzivitása meghatározható.  

4.4.4. A lézerrel végzett mérések eredményei és értékelése 

A 4-3. táblázat tartalmazza ugyanazon az egy illetve kétoldalas nyomtatott 
huzalozású mintázatlan hordozón végzett mérések eredményeit. A méréseket 
különböző lézerteljesítményekkel végeztem, és az előző pontok alapján határoztam 
meg az effektív hővezetési együtthatót, illetve diffúzivitást. 

Minta 
Effektív hővezetési együttható 
(zárójelben a szimulált érték) 

[W/mK] 

Effektív diffúzivitás  
(zárójelben a szimulált érték) 

[mm2/s] 

egyoldalas 10,4 – 12,9 (9,95) 2,41 – 2,84 (4,90) 
kétoldalas 20,4 – 24,7 (18,70) 6,64 – 6,92 (9,06) 

4-3. táblázat 

A mérés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mivel mind az effektív 
hővezetési együttható, mind pedig az effektív diffúzivitás meghatározása csak 5-10% 
körüli pontossággal végezhető el. Ennek okai a mérés körülményeiben kereshető: 
egyrészt a lézer teljesítményének ingadozásában, másrészt az infravörös kamera 
hőmérsékletbeli és időbeli véges felbontásában.  
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A szimulált értékkel nagyobb effektív hővezetést és diffúzivitást mértem, aminek 
valószínűleg az anyagparaméterek, elsősorban az FR4 expoxi-üvegszövet  termikus 
tulajdonságainak bizonytalansága az oka, ez magyarázza az effektív diffúzivitás 
esetén mért nagy eltérést.  

Az effektív hővezetés eltérését a szimulált értéktől okozhatja az, hogy a levegő 
hűtő hatását nem vettem figyelembe. A levegőben történő hőterjedés egy párhuzamos 
hővezetési utat jelent, melynek struktúrafüggvényen alapuló korrekciójára [4.10] ad 
algoritmust.  

 

4.5. Összefoglalás, új eredmények 

Szimuláció segítségével megállapítottam, hogy a struktúra függvény radiális 
hővezetési utat tartalmazó részére vonatkozó elméleti megállapítások a tranziens 
hőmérsékleti görbék feldolgozása során kapott struktúrafüggvényre is jól teljesülnek, 
a feldolgozás során alkalmazhatók. Módszert dolgoztam ki a mért struktúrafüggvény 
radiális hőterjedésnek megfelelő szakaszainak gyors kiértékelésére, az effektív 
hővezetési együttható meghatározására.  

Kísérleti módszert dolgoztam ki nyomtatott áramköri huzalozások effektív 
hővezetési tényezőjének és effektív diffúzivitásának lézersugaras gerjesztésen alapuló 
érintésmentes mérésére. A rendelkezésemre álló eszközök segítségével azonban 
mindkét mennyiséget csak korlátozott pontossággal tudtam meghatározni. Nagyobb 
felbontóképességű infravörös kamera használatával valószínűleg a mérés pontosabb 
eredményt szolgáltatna. 
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5. Kis hővezető-képességű porok és szemcsés 
anyagok két és fél dimenziós hőmérsékleti 
eloszlásának vizsgálata ipari alkalmazásban 

5.1. Az ipari probléma 

A mikrohullámú energiaközlés kivételes lehetőségeket biztosít az ipari feldolgozás 
számára [5.1], mivel az energiaközlés nem felületi, konvekciós úton, hanem térfogati 
gerjesztéssel történik. A térfogati gerjesztés segítségével kis hővezetőképességű 
anyagok is gyorsan és olyan nagy tömegben dolgozhatóak fel, ami a konvekciós, 
felületi gerjesztés segítségével nem lenne lehetséges.  

Mikrohullámú energiaközléssel segített vákuumszárítás esetén a szárítás sebessége 
jelentősen megnövelhető, azonban az inhomogén téreloszlás miatt az anyaghalmazban 
szintén inhomogén hőmérsékleteloszlás alakul ki. [5.2],[5.3] A gyógyszergyártásban 
használt rossz hővezető-képességű granulátumok esetében azonban az tapasztalható, 
hogy a kezelt anyaghalmaz hőmérséklete bizonyos pontokban az átlagos 
termékhőmérsékletet nagymértékben, akár több 10°C–al is meghaladja, és a túlzott 
energiaelnyelés miatt visszafordíthatatlanul károsodik, megég. A berendezések 
konstruktőrei az egyenletesebb melegítést egyrészt a melegítendő térfogat 
forgatásával, másrészt az anyaghalmaz mechanikus keverésével próbálják biztosítani, 
azonban a túlzott mechanikai keverés a szemcsék töredezésével jár, ami egyéb 
technológiai szempontból nemkívánatos. 

A mikrohullámú energiaközlési folyamat egyik sajátossága, hogy nem létezik 
olyan folyamatkövetési módszer, mely jelezné a hőmérséklet eloszlását a kezelt 
anyagban. A kialakuló elektromos tér eloszlása az edény geometriájától, a 
mikrohullámú ablak helyzetétől, a benyúló technológiai alkatrészektől (keverő, aprító, 
hőmérő, stb.) és a kezelendő anyag pillanatnyi dielektromos tulajdonságaitól 
(víztartalmától) függ, a kialakuló hőmérséklet-eloszlás pedig az elektromos 
téreloszlástól és az anyag termikus tulajdonságaitól egyaránt függ.  

A hullámok visszaverődésének és szóródásának eredményeként kialakuló 
hullámeloszlás következtében a kezelt anyag egyenetlenül melegszik, az ennek 
következtében kialakuló helyi energia maximumok a feldolgozás alatt álló, rossz 
hővezető-képességű anyag pontszerű túlmelegedését és károsodását okozhatják, ha az 
adott térrészben a hőterjedés sebessége kisebb, mint az elnyelt energia következtében 
kialakuló helyi hőmérsékletnövekedés. Konvekciós energiaközléskor a legmagasabb 
hőmérsékletű anyagrész hőmérséklete nyilvánvalóan nem magasabb a fűtő felület 
hőmérsékleténél, ezzel szemben mikrohullámú energiaközlés során sem a kritikus 
pontok helye, sem azok hőmérséklete nem ismert.[5.4] 

Bár mind a kialakuló elektromágneses tér eloszlásának, mind a hőmérséklet 
eloszlás modellezésére jól kidolgozott elméletek és megfelelő szimulációs eszközök 
állnak rendelkezésre, a kezelendő anyagok összetétele szükségszerűen változó, a 
dielektromos és termikus tulajdonságok pedig általában nem kellő pontossággal 
ismertek, emiatt a gyakorlati kísérletek nélkülözhetetlenek.  
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5.2. Az irodalomból ismert megoldások  

A helyi túlmelegedés észlelésére az iparban szokásosan alkalmazott berendezések 
általában nincsenek felkészítve. Egy részükben ugyanis a művelet alatt egy pontban 
történik hőmérsékletmérés, míg más berendezések esetében csak a kezelt anyag 
felületi hőmérséklete követhető egy infravörös kamera segítségével. A lokális 
túlmelegedés észlelése a kamera segítségével ezért csak akkor lehetséges, ha a 
túlmelegedett anyag a keverés hatására a felszínre és az infravörös kamera 
látószögébe kerül, ponthőmérséklet mérés esetén pedig a hőmérő közvetlen közelébe 
kerül. Egyik rendelkezésre álló folyamatkövetési módszer sem alkalmas a forró 
pontok kialakulásának kellő időben történő jelzésére, így a termék minőségét egyik 
módszer sem tudja garantálni. Szükséges tehát valamilyen kísérleti eljárás az 
inhomogén elektromágneses tér következtében kialakuló egyenetlen hőmérséklet-
eloszlás feltérképezésére, amelynek segítségével meghatározhatóak a biztonságos 
feldolgozás határai.  

Az elektromágneses tér inhomogenitásának igazolására Duschler és társai 
végeztek kísérleteket [5.5]. A berendezés különböző térrészeibe vízzel telt kisméretű 
konténereket helyeztek és követték az egyes konténerek hőmérsékletének változását a 
hely függvényében. A kísérlet igazolta, hogy a mikrohullámú tér inhomogén és az 
inhomogenitás jól reprodukálható. Ugyanakkor a módszer nem veszi figyelembe a 
kezelt anyaghalmaz termikus tulajdonságait, így a különböző anyagok esetén 
kialakuló hőmérséklet-eloszlás meghatározására nem alkalmazható. A módszer teljes 
térbeli felbontása korlátozott, a felbontás növelésének a konténerek mérete már 
önmagában határt szab. A vízzel telt mérőfejek számának növelése pedig nem 
megengedhető mértékben befolyásolja mind az elektromos térerő eloszlását, mind a 
termikus tulajdonságokat. 

A hőmérséklet-eloszlás feltérképezésének gyakran használt érintésmentes 
módszere a kibocsátott infravörös (IR) sugárzás intenzitásának mérése, azaz az 
infravörös termográfia. Ez a módszer azonban kizárólag a felületről szolgáltat 
információt, térbeli hőmérséklet eloszlás feltérképezésére nyilvánvalóan nem 
alkalmas. Ohlsson és társai fantom élelmiszerek metszeteit vizsgálták infravörös 
termográfiával, hogy a térbeli hőmérséklet eloszlást meghatározzák.[5.6]  

Az ilyen és ehhez hasonló vizsgálati módszerek „két és fél dimenziós” 
feltérképezésnek tekinthetők, mivel a metszetek száma eleve korlátozott, mivel 
nagyon vékony metszetek készítését egyrészt a vizsgálandó anyagok mechanikai 
szilárdsága korlátozza, másrészt a kihűlés még rossz hővezető anyag esetén is a 
vizsgálat előtt bekövetkezik. A „fél” dimenzióban az infravörös termográfia síkbeli 
felbontásához képest csak jóval kisebb felbontás érhető el. 

Porok és szemcsés anyagok szárítása esetén azonban a metszetkészítés 
nyilvánvalóan nem képzelhető el, tehát ilyen módon nem végezhetünk „két és fél” 
dimenziós feltérképezést. A kifejlesztett kísérleti eljárás célja az volt, hogy ezt a 
korlátot kiküszöböljük. 
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5.3. A szárítási és a mérési feladat együttes megoldására 
alkalmazott elrendezés 

Kísérleteink során különböző granulátumokat Colette Ultima 25 literes egyterű 
örvényáramú granuláló és mikrohullámú szárító berendezésben 50mBar nyomáson és 
1,2kW mikrohullámú energiával szárítottunk. A berendezésben 60cm átmérőjű, 40cm 
magasságú, felül nyitott henger alakú rozsdamentes acél szárító edényt helyeztünk el, 
granulált anyaggal körülbelül kétharmadáig feltöltve. Ez az elrendezés 
hozzávetőlegesen megfelel a normál üzemi körülményeknek. A berendezés fényképe 
az 5.1. ábrán látható. 

 

5.1. ábra: A vizsgált  Colette Ultima 25 literes egyterű örvényáramú granuláló és mikrohullámú 
szárító berendezés 

A kísérletek során a granulátumot hat darab teflonból készült 1cm vastag, 
vízszintesen elhelyezett lappal 2 cm-es rétegekre osztottuk. A teflon lapok 
kialakításakor figyelembe kellett venni a berendezés mechanikai kialakítását, így az 
egyes lapok átmérője követi a berendezés edényének átmérőjét, a benyúló 
mechanikai, nem leszerelhető alkatrészeknek pedig megfelelő méretű furatokat 
alakítottunk ki. 

 A tálcák anyagának azért megfelelő a teflon, mert az alkalmazott ipari 
mikrohullámú frekvencián (2,45GHz) közel transzparensnek tekinthető, így az 
edénybe sugárzott energia nagyrészt a szárítandó anyagrendszerben nyelődik el, 
hővezetőképessége és hőkapacitása pedig a gyógyszeriparban használatos 
granulátumokkal azonos nagyságrendűek. A kísérletekben felhasznált anyagok 
termikus és mikrohullámú tulajdonságait az 5.1. táblázat tartalmazza. 
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5.1. Táblázat  

Figyelembe veendő, hogy ebben az esetben nem a tömegre számított fajhőnek, 
hanem a térfogatra számított cv = ρc fajlagos (volumetrikus) hőkapacitásnak kell 
hasonló értékűnek lennie ahhoz, hogy a hőmérsékleti eloszlás képét a mérés a lehető 
legkevésbé változtassa meg. 

5.4. A mérési eredmények 

5.4.1. Előzetes kísérletek 

Az előzetes kísérletek során két fontos kérdésre kerestünk választ: egyrészt 
kísérletileg kellett eldönteni, hogy a teflon lapok behelyezése mennyiben változtatja 
meg a rendszer termikus és dielektromos tulajdonságait, azaz a forró pontok helyzetét. 
Előzetesen ismert volt az a probléma, hogy kukoricakeményítő esetén a 
reprodukálható anyagkárosodás leginkább a granulátum felszínén, a mikrohullámú 
ablak környezetében jön létre, míg mikrokristályos cellulóz esetén szintén a 
mikrohullámú ablak környezetében, illetve az edény alján a legjellemzőbb.  

A teflon lapok behelyezésével és ugyanolyan szárítási paraméterek beállításával az 
anyagkárosodást sikerült ugyanezeken a területeken reprodukálni, tehát a technika 
megfelelőnek látszott a 2,5 dimenziós hőmérsékleti feltérképezésre, annak ellenére, 
hogy a rendszer anyagi minőségét közel egyharmad térfogatban megváltoztattuk. 

A berendezésben történő képfelvétel a gyakorlatban igen nehezen kivitelezhető, 
ezért a teflon lemezek hőmérséklet eloszlását azok egyenkénti kiemelésével és az 
infravörös kamera elé helyezésével vettük fel. A másik fontos eldöntendő kérdés az 
volt, hogy mivel az energiaközlés vége és az infravörös képalkotás között néhány perc 
szükségszerűen eltelik, ezalatt az anyag nem hűl-e le számottevően, illetve az egyes 
rétegekben a hőmérsékletkülönbségek nem egyenlítődnek-e túlzott mértékben ki. 
Remélhető volt, hogy ebből nem adódik jelentős hiba, mert a kukoricakeményítő és 
más, a kísérletsorozatban vizsgált anyagok termikus diffúzivitása meglehetősen kicsi.  
Ettől függetlenül, szükségesnek láttuk, hogy ezt az elméleti megfontolást tranziens 
mérésekkel ellenőrizzük. Szárítás után a legfelső réteget szabad levegőn vizsgáltuk, az 
energiaközlést követően. A legfelső réteg hőtérképe, továbbá néhány pont 
hőmérsékletének időbeli változása látható az 5.2. ábrán. 

  Kukorica keményítő Teflon 
Nedvességtartalom, %  13,77 - 
fajhő, kJ/kgK c 1,255 1,010 
sűrűség, kg/m3 ρ 1480 2200 
térfogati fajlagos hőkapacitás, J/Kcm3 cv 1,86 2,22 
Hővezetési együttható, W/mK λ 0,07 0,195 
veszteségi tényező, 2,45GHz  ~0,4 ~0,0004 
behatolási mélység, m  ~0,1 ~100 
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 Mivel célunk nem az abszolút hőmérséklet feltérképezése, hanem a „forró 
pontok” egyértelmű azonosítása, ezért az ábra alapján kijelenthetjük, hogy a 
vákuumszárító berendezés kinyitása és a rétegek hőtérképének felvétele alatt eltelt 2-3 
percben az anyag számottevően nem hűl le. 
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5.2. ábra. Lent: a szárító edényben lévő anyag tetején kialakult hőmérséklet eloszlás, közvetlenül 
az energiaközlés kikapcsolása után. Fent: néhány pont hőmérsékletének változása az idő 

függvényében. 

Az előkísérletek második szakaszában az anyag szárítási folyamat alatt történő 
melegedését vizsgáltuk. A kísérletek során 25 perc szárítás után egy kb. 10 mm 
átmérőjű foltban már károsodott a granulátum, noha a gyártó által meghatározott 
helyre beépített hőmérő által mért ponthőmérséklet csupán 50-60°C volt.  
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5.3. ábra: A beépített hőmérő és a legforróbb pont hőmérsékletének időbeli változása 

Az előkísérlet kvantitatív eredményét az 5.3. ábra illusztrálja. A vízszintes 
tengelyen a hőkezelés során eltelt idő látható. A  ♦ jelek a standard helyen elhelyezett 
folyamatkövető hőmérő által adott hőmérsékleti érték látható, néhány percenként 
leolvasva. 

Bizonyos időpontokban a mérést megszakítottuk, és a – gyors eredmény elérése 
végett – a legfelső réteg hőmérsékleteloszlását infravörös kamerával rögzítettük. Az 
első néhány kép alapján eldöntöttük, hogy melyik a kialakuló hőmérsékleti képen a 
legforróbb pont, és az előkísérlet gyorsítása végett a továbbiakban már csak érintés 
nélküli infra-hőmérős mérést végeztünk ezen a ponton (■ jelek az 5.3. ábrán). 

A standard helyen elhelyezkedő termékhőmérő alapján a kezelt termék 
hőmérsékletének növekedése körülbelül 1,6°C/perc, és a hőmérsékletnövekedés 
(eltekintve a rendszer megnyitásából eredő 1-2 perces szünetektől) jó közelítéssel 
lineárisnak tekinthető. A felszín legforróbb pontjának melegedési sebessége 
kezdetben körülbelül  4,3°C/perc, majd később erőteljesen lassul.   

A hőmérséklet növekedése jó közelítéssel lineárisnak tekinthető, azaz a 
kisugárzott mikrohullámú teljesítmény nagy része valóban a granulátum energiáját 
növeli, a víztartalom elpárolgásából, a granulátum hőtágulásából és egyéb 
effektusokból származó munka elhanyagolhatónak tekinthető, azaz a granulátum 
hőtérképe jó közelítéssel a mikrohullámú energia eloszlását tükrözi. 

A 25. percben a granulátum a legforróbb, néhány cm átmérőjű felszíni folton 
szinterelődés jellegű átalakulást mutatott. A felszín az infra-hőmérős mérés szerint 
ekkor érte el a körülbelül 100 °C-t. A folt pereme „megégés” jellegű színváltozást 
mutatott, ami feltehetően 100 °C-nál jóval nagyobb hőmérsékleten következik csak 
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be. Ezt az ábra nem mutatja, mivel az alkalmazott infra-hőmérő a keskeny perem 
területénél nagyobb felület átlagát mutatja. 

Az ábráról leolvasható, hogy az edény lelevegőzése, kinyitása és a 
hőmérsékletmérés elvégzése alatt eltelt 1-2 perc alatt a granulátum hőmérséklete nem 
csökken túl nagy mértékben. (A kinyitáskor történő hőmérsékletcsökkenés a az 5.3. 
ábrán a belső hőmérő által mért  pontokon jól láthatóan csupán néhány fok volt.) 

Az előkísérletek bebizonyították, hogy a mérési módszer alkalmas a granulátum 
hőmérsékleteloszlásának 2,5 dimenziós3 feltérképezésére. 

5.4.2. A mérési eljárás  

A kvalitatív értékeléshez olyan számítógépes programot fejlesztettem ki, amely az 
infravörös intenzitás térképek hat képből álló készlete alapján egy maszkkal megadott 
szabálytalan alakú tartomány pontjainak abszolút hőmérsékletét meghatározza, majd a 
hőmérsékleti értékekből statisztikát készít.  

Első kísérletsorozatunkban kukoricakeményítőt szárítottunk, 50mBar nyomáson és 
1,2kW mikrohullámú teljesítménnyel, 15 percig. Az előkísérletek alapján a legforróbb 
pontban 80-90°C között maximális hőmérsékletet vártunk, így a granulátum 
károsodását elkerültük. 

A vákuumszárító kinyitása után a teflon lapokat egyesével kivettük, és rögzítettük 
az egyes rétegek infravörös intenzitás képét. Egy kép felvétele körülbelül 30-40 
másodperc alatt zajlott le, eközben a következő rétegek az edényben maradtak. Így 
mindig csak a következő réteg érintkezett közvetlenül levegővel, a többi réteget a kis 
hővezető-képességű teflon lap fedte, ily módon próbáltuk csökkenteni a granulátum 
hűlési sebességét. A hat rétegről készült hőmérsékleti térkép az 5.4. ábrán látható.  

A felvett képsorozatból megállapítható, hogy kukoricakeményítő esetén a 
mikrohullámú intenzitás maximuma a szárítandó anyag felületén található, a 
mikrohullámú bevezető ablak környékén. A legfelső rétegen két intenzitás maximum 
látható, a nagyobbik pontosan a mikrohullámú bevezető ablak alatt található, a 
kisebbik pedig a benyúló, rozsdamentes acélból készült keverőszár és a mikrohullámú 
ablak között helyezkedik el. A porrendszer belsejében a maximális hőmérséklet 
folyamatosan csökken, de a felszínen kialakult mintázat a mélyebb rétegekben is 
nyomon követhető. A rétegek átlagos hőmérséklete és az egyes rétegeken mért 
legmagasabb hőmérséklet az 5.5. ábrán látható. [5.7] 

 

                                                
3 A "2,5 dimenzió" alatt azt értem, hogy a két laterális dimenzió mentén nagy térbeli felbontással 
jutunk az eredményhez, míg a vertikális dimenzió irányában csak igen durva felbontásunk van.  
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5.4. ábra. Baloldalt: A kukoricakeményítő 15 perces mikrohullámmal segített szárítása során 
kialakult hőmérsékleti tér (a hat teflon lemez hőmérséklet eloszlása), jobboldalt: az egyes rétegek 

hőmérsékleti eloszlása 

 

5.5. ábra. Az egyes rétegek átlagos és maximális hőmérséklete 

Megállapítható tehát, hogy kukoricakeményítő esetén a melegedés a 
mikrohullámú energia betáplálásának helyén a legerősebb, és sokszorosan meghaladja 
a mélyebb rétegek melegedését. Mivel az energiaközlés intenzitását a betáplálás 
közelében a túlmelegedés, megégés veszélye korlátozza, a mélyebb rétegek 
melegedése csekély, a száradást az energiaközlés csak kis mértékben fokozza.  

Más anyagokkal végzett kísérletek eredményei és az anyagválasztásra vonatkozó 
megállapítások nem jelen disszertációnak nem tárgyai, a fontosabb megállapítások 
megtalálhatók az [5.8] cikkben. 
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5.5. Összefoglalás, új eredmények 

Eljárást dolgoztam ki ipari folyamatok (por és szemcsés anyag szárítása 
mikrohullámú energiaközléssel) során keletkező térbeli hőmérséklet inhomogenitás 
kimutatására. Az eljárás lényege: a szárítandó anyagot szabályos közzel vízszintes 
teflon lapokkal részekre bontom. A szárítás végeztével a teflon lapokat sorra 
kiemelve, infravörös kamerával rögzítem a rajta lévő porréteg hőmérséklet eloszlását.  

Kimutattam, hogy az adott méretek mellett a kiemelés és az infravörös felvétel 
közötti idő alatt a teflon lemezen található anyag hőmérséklet eloszlása nem változik 
lényegesen. Kifejlesztettem a számítógépes programot, amely az infravörös képek 
sorozatából a szárítandó anyag háromdimenziós tartományának hőmérséklet értékeit 
meghatározza.  

A bemutatott mérési technika alkalmas a „makroszkopikus” forró pontokat 
lokalizációjára és azok kiterjedésének és hőmérsékletének mennyiségi értékelésére. A 
teflon rétegek számának növelésével a módszer vertikális felbontása szükség szerint 
megnövelhető.  

A mérési eljárás önmagában alkalmas a hőmérsékleti inhomogenitások várható 
helyének feltérképezésére és ez által a berendezések biztonságos működtetési 
tartományának kijelölésére. Működés közbeni folyamatkövetésre nyilvánvalóan nem 
alkalmas, azonban a kritikus pontok helyének ismerete lehetővé teszi az adott 
pont(ok)on a hagyományos hőmérsékletkövetést, ami alapján a szárítási folyamat 
közvetlenül ellenőrizhetővé válik.  

Amennyiben a kritikus pontok hőmérséklete a berendezés kialakítása, a 
folyamatok jellegzetessége ill. egyéb technológiai akadályok miatt közvetlenül nem 
mérhető, úgy az anyagrendszer háromdimenziós hőeloszlásának meghatározását 
követően már bármely mérhető pont hőmérsékletének ismerete alkalmas a kritikus 
pont(ok) hőmérsékletének, illetve azok változásának követésére. 
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7. A tézisek összefoglalása 

T1. Eljárást dolgoztam ki a kontakt potenciál különbség mérés (Kelvin mérés) 
pontosságának növelésére. Kimutattam, hogy a zajjal terhelt, mért hibajel 
effektív értéke az 

axxy += 2)(  

függvény szerint változik, ahol x arányos a felületi potenciál és a beiktatási 
feszültség különbségével. Erre támaszkodva, a felületi potenciál pontosabb 
megállapítását úgy végzem, hogy a felületi potenciál környezetében több 
pontban lemérem a beiktatási feszültség és a hibajel négyzet értékpárokat, 
majd ezekre parabolát illesztek. A parabola talppontja kiadja a felületi 
potenciál pontosabb értékét. 

Az eljárás jelentőségét az adja, hogy csökkenő referencia elektróda méret 
mellett a mérés jel/zaj viszonya is csökken, ennek ellenére statisztikai 
módszerekkel a felületi potenciál pontosan meghatározható. 

 
T2. Az integrált áramköri tokok termikus multiport modell egyes 

paramétereinek identifikálására dolgoztam ki olyan eljárásokat, amelyek 
segítségével a tok külseje felől látott termikus transzfer impedanciák 
meghatározhatók. Az eljárások:  

a. Gerjesztés a chipen, mérés a tokon infravörös termográfiával. 
b. Külső gerjesztés lézersugárral, chip hőmérséklet mérés a chipen 

megvalósított hőmérsékletérzékeny elem segítségével. 

Megállapítottam, hogy az eljárások segítségével a termikus impedancia 
függvény kisfrekvenciás szakasza számítható. Az a) eljárás minden olyan 
integrált áramköri tokozásra alkalmazható, ahol a tok felületén infravörös 
szenzorral hőmérsékletet tudunk mérni, a b) eljárás azonban csak olyan 
anyagból készült tokozás esetén alkalmazható, amelyet lézersugár 
segítségével gerjeszteni tudunk. 

Egy korábbi publikáció a chip gerjesztésével és hőmérsékletének 
mérésével kísérelte meg megállapítani a multiport modell admittancia 
mátrix elemeit, úgy, hogy a külső kapukon a mérés során különféle, ismert 
termikus ellenállású lezárásokat alkalmazott. Ezen az úton azonban a 
mátrix elemeknek csak egy része volt meghatározható. Kísérleteimben 
kimutattam, hogy a tok külső felületei alkotta kapukra lézersugaras 
gerjesztést alkalmazva és kontaktusmentes infravörös hőmérséklet mérést 
használva, további impedancia függvények mérhetők, amelyeket 
felhasználva, az yBJ(ω)=yJB(ω), yTJ(ω)=yJT(ω), yTT(ω), yBB(ω)  
mátrixelemek számolhatók. A gyakorlati pontossági problémák miatt az 
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admittancia függvényeknek csak a kis frekvenciás szakasza számolható 
biztonsággal. 

T3. Szimuláció segítségével megállapítottam, hogy a struktúra függvény 
radiális hővezetési utat tartalmazó részére vonatkozó elméleti 
megállapítások a tranziens hőmérsékleti görbék feldolgozása során kapott 
struktúrafüggvényre is jól teljesülnek, a feldolgozás során alkalmazhatók. 
Módszert dolgoztam ki a mért struktúrafüggvény radiális hőterjedésnek 
megfelelő szakaszainak gyors kiértékelésére, az effektív hővezetési 
együttható meghatározására.  Kísérleti módszert dolgoztam ki nyomtatott 
áramköri huzalozások effektív hővezetési tényezőjének és effektív 
diffúzivitásának lézersugaras gerjesztésen alapuló érintésmentes mérésére.  

T4. Eljárást dolgoztam ki ipari folyamatok (por és szemcsés anyag szárítása 
mikrohullámú energiaközléssel) során keletkező térbeli hőmérséklet 
inhomogenitás kimutatására. Az eljárás lényege: a szárítandó anyagot 
szabályos közzel vízszintes teflon lapokkal részekre bontom. A szárítás 
végeztével a teflon lapokat sorra kiemelve, infravörös kamerával rögzítem 
a rajta lévő porréteg hőmérséklet eloszlását. Kimutattam, hogy az adott 
méretek mellett a kiemelés és az infravörös felvétel közötti idő alatt a 
teflon lemezen található anyag hőmérséklet eloszlása nem változik 
lényegesen. Kifejlesztettem a számítógépi programot, amely az infravörös 
képek sorozatából a szárítandó anyag egy háromdimenziós tartományának 
hőmérséklet értékeit meghatározza. Az eljárás segítségével kimutattam egy 
ipari mikrohullámú szárítógép kamrájában a mikrohullám teljesítményének 
nem egyenletes térbeli eloszlása által okozott hőmérsékleti csúcsokat. 
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9. A dolgozatban felhasznált jelölések jegyzéke 
A [m2] felület 
C [F] kapacitás 
cm [J/kg] fajhő 
cv [J/m3] térfogati fajhő 
CTH [J/K] hőkapacitás 
E [J] energia 
g [W/m3] hőforrás sűrűség 
G [W/K] termikus vezetés 
h [W/m2K] hőátadási tényező 
k 1,38·10-23J/K Boltzmann állandó 
m - mechanikai modulációs faktor 
m [kg] tömeg 
p [J/m2] hőáram sűrűség 
P [W] teljesítmény 
Q [C] töltés  
R(τ) [K/Ws] időállandó spektrum 
RTH [K/W] hőellenállás 
t [s] idő 
T [K, ºC] abszolút hőmérséklet 
t [s] idő 
V [V] feszültség 
V [m3] térfogat 
y(ω) [W/K] termikus admittancia függvény 
z - logaritmikus idő, ln t/1s 
z(ω) [K/W] termikus impedancia függvény 
ZTH [K/W] termikus admittancia függvény 
ε [F/m] permittivitás 
ε - emisszivitás 
λ [W/mK] hővezetési együttható 
ρ [kg/m3] sűrűség 
σ 5,67⋅10-8W/m2K4 Stefan – Boltzmann állandó 
τ s időállandó 
τ(ω) [K, ºC] hőmérséklet amplitúdó 
φ  fázisszög 
ω [s-1] körfrekvencia 
Ω - logaritmikus körfrekvencia, ln ω/1 s-1 
 


