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A modern telekommunikációs rendszerekben a felületi disszipáció sűrűségének növekedése együtt 

jár a nagyobb elektronikai egységek és környezetük hőmérsékletének növekedésével. Ennek 

köszönhetően az elektronikus berendezéseket fejlesztő cégeknek egyre nagyobb figyelmet kell 

fordítaniuk a különféle hőtani megfontolásokra.  

Az elmúlt években kidolgozásra került egy olyan térszimulátor, amely számos speciális termikus ill. 

elektrotermikus probléma vizsgálatára alkalmas. Azonban nem létezett hozzá megfelelő grafikus 

beviteli és megjelenítő felület, emiatt kezelése nehézkes. Ahhoz, hogy a szimulátor az ipar által 

elvárt, egyszerű használhatóságot biztosítsa, grafikus beviteli felület szükséges, melybe célszerű 

integrálni a szimulációs algoritmusokat. Egy ilyen feladat több éves munkával oldható meg. Az 

ösztöndíj időtartama alatt a felhasználói felület megtervezése és összeállítása történt meg, a funkciók 

megvalósítása további kutató/fejlesztő munka feladata. 

 

Az integrált szimulátor fontosabb üzemmódjai: 

- Modell tervező üzemmód: a szimulátor téglatest alakú elemekből összeállított modellek 

vizsgálatára képes, a modell megtervezése végezhető ebben az üzemmódban. Más, 

elterjedten használt szimulátorokkal (pl. ANSYS) ellentétben a modell tervezési folyamata az 



elektronikában, mikroelektronikában használt struktúrák jellegzetességeinek megfelelő. Itt 

rétegeket tehetünk egymásra, melyekből eltávolíthatunk részeket. A modell megrajzolása a 

tervezőfelület 2D nézetében lehetséges, a szoftver a rétegstruktúrából automatikusan hozza 

létre a szimulátor számára a téglatest alakú elemek listáját. A kialakított struktúra 3D-ben is 

megjeleníthető. 

- Ugyancsak a modell tervező üzemmód része az anyagok definíciója, fizikai paramétereinek 

(pl. vezetőképesség, fajlagos hővezetés, hőkapacitás, félvezető tulajdonságok stb.) 

megadása, és a struktúra elemeihez rendelése. 

- Szimuláció üzemmódban kiválasztható a szimulált tér típusa (termikus, elektrotermikus, 

elektromos), valamint a szimuláció paraméterei (gerjesztések, peremfeltételek), és a 

szimuláció fajtája (pl. DC, AC, tranziens) 

- 2D/3D eredmény üzemmód: a szimulációban kapott eloszlások (pl. hőmérséklet-eloszlás) 

térbeli megjelenítését teszi lehetővé. 

- Mérőpont definíció és eredmény: a struktúra pontjaiban mérőpontok/mérőfelületek 

definiálhatók, amelyeken a szimulációval számított mennyiséget vizsgáljuk. Tranziens vagy 

Bode analízisnél a kapott szimulációs eredményekből grafikon rajzolható. 

A felhasználói felület a Qt Creator fejlesztőkörnyezet 3.1.2 verziójával készült C++ nyelven, a Qt 5.3.1 

kiterjesztéseivel. 
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