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KONSTRUKCJA APARATURY
ELEKTRONICZNEJ
Niezawodność
i
zagadnienia cieplne

Plan wykładu
 Proces realizacji i konstruowania urządzeń
elektronicznych

 Narażenia środowiskowe
 Niezawodność a intensywność uszkodzeń
 Zagadnienia cieplne

Proces realizacji
Proces konstruowania = sprecyzowanie wymagań, opracowanie
konstrukcji, opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej

IDENTYFIKACJA
POTRZEB

WYMAGANIA

PRZYGOTOWANIE
PRODUKCJI

PRODUKCJA

ZESPÓŁ SPRZĘŻEŃ
ZWROTNYCH
ODZYSK

LIKWIDACJA

UŻYTKOWANIE

DYSTRYBUCJA

PRODUKT

ZŁOM
Kisiel R., Bajera A., „Podstawy Konstruowania Urządzeń Elektronicznych”, wPw, Warszawa: 1999
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Proces realizacji
Urządzenie elektroniczne a środowisko
Urządzenie
elektroniczne

Obsługa
urządzenia
Narażenia
środowiskowe
(z1, …, zL)

Funkcje układowe
y1(x1, …, xM, r1, …, rK)
⋮
yN(x1, …, xM, r1, …, rK)

Elementy regulacyjne
o parametrach
(r1, …, rK)

Mechaniczne
elementy
konstrukcyjne

Wrażliwość funkcji
układowych
S1 = y1/ xi
⋮
SN = yN/ xi

Układy elektroniczne
złożone z elementów
o parametrach
(x1,…, xM)

Odchylenie funkcji
układowych
y1 = (y1/ xi)xi
⋮
yN = (yN/ xi)xi

i zmianach tych
parametrów
(x1,…, xM)
oraz
(x1,…, xM)
wywołanych
narażeniami
środowiskowymi

Środowisko

Właściwości
funkcjonalne

Właściwości
eksploatacyjne

Działanie czynników środowiskowych

działanie na środowisko

NIE MOŻE zostać całkowicie wyeliminowane!!!

Kisiel R., Bajera A., „Podstawy Konstruowania Urządzeń Elektronicznych”, wPw, Warszawa: 1999

Narażenia środowiskowe
Rodzaje narażeń środowiskowych:

 klimatyczne – naturalne czynniki środowiska związane z określonym
makroklimatem (temperatura, wilgotność, ciśnienie),

 korozyjne atmosferyczne – najczęściej wynikające z przemysłowego

zanieczyszczenia środowiska w postaci gazowej, ciekłej (mgła), stałej (pył),

 radiacyjne – promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, jonizujące,
itp.,

 biotyczne – obecność i rozwój organizmów żywych: mikrobiotycznych

(bakterie, grzyby, pleśnie,...), makrobiotyczne (zwierzęta, owady, rośliny
wyższe),

 mechaniczne – siły statyczne i dynamiczne (udary, wstrząsy, wibracje),
 antropogenne – wynikające z obecności i/ lub działalności człowieka.

Niezawodność
Czynniki wpływające na
niezawodność podczas
eksploatacji

TRANSPORT

OBIEKTYWNE

PRACA

MAGAZYNOWANIE

SUBIEKTYWNE
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Niezawodność
Niezawodność a intensywność uszkodzeń
Niezawodność jest parametrem wyrobu elektronicznego (np. elementu
bądź całego urządzenia) określającym jakie jest prawdopodobieństwo, że
wyrób będzie pracował bezawaryjnie w określonym środowisku i przez
określoną ilość czasu.
Niezawodność wyraża się wzorem:

PRZY ODPOWIEDNIO DUŻYM N

gdzie: N – liczba użytkowanych wyrobów; n(t) – liczba wyrobów, które
uległy uszkodzeniu do chwili t

Niezawodność
Niezawodność a intensywność uszkodzeń
Intensywność uszkodzeń (funkcja ryzyka) jest definiowana jako
prawdopodobieństwo uszkodzenia wyrobu w przedziale czasowym
następującym po czasie t przy założeniu, że w czasie t wyrób nie uległ
uszkodzeniu.

𝜆 𝑡 =−

1 𝑑𝑅 𝑡
𝑅 𝑡 𝑑𝑡

gdzie: (t) – intensywność uszkodzeń [1/h]; R(t) – niezawodność wyrobu
w czasie t; -dR(t)/dt – funkcja gęstości uszkodzeń, która określa szybkość
zmian liczby uszkodzonych wyrobów w obserwowanej populacji
Jednostki:
ciągłej

1 / 106 h poprawnej pracy

FITs

FIT = 10-9 1/h

Mil.Std. Procentowy udział uszkodzeń wyrobu
w czasie 1000 h pracy

Niezawodność
Średni czas do pierwszego uszkodzenia
Intensywność uszkodzeń może być wykorzystana do obliczenia
bezawaryjnej pracy urządzenia czyli do wyznaczenia średniego czasu do
uszkodzenia MTTF (ang. mean time to failure) :

𝑀𝑇𝑇𝐹 =

1
𝜆

czyli przy założeniu, że t ≤ 0,1 to:

𝑀𝑇𝑇𝐹 =

1
1−𝑅 𝑡
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Niezawodność
Intensywność uszkodzeń
Typowe wartości intensywności uszkodzeń dla wybranych elementów
Rodzaj elementu

λ[x10-6/h]

MTTF [h]

0,01

1·108

0,001

1·109

Połączenie lutowane
Połączenie owijane
Kondensatory

0,1

1·107

Rezystory objętościowe

0,05

5·108

Rezystory warstwowe

0,02

2·108

Tranzystory germanowe

0,5

5·107

Tranzystory krzemowe

0,08

8·108

Mikroukłady analogowe

0,3

3·107

Mikroukłady cyfrowe

0,1

1·107

Kisiel R., Bajera A., „Podstawy Konstruowania Urządzeń Elektronicznych”, wPw, Warszawa: 1999

Niezawodność
Niezawodność a intensywność uszkodzeń
Ze względu na ilość oraz różnorodność przyczyn awarii, proces pojawiania
się uszkodzeń w urządzeniach elektronicznych najczęściej rozkłada się
równomiernie w czasie. W rezultacie niezawodność można zapisać
wzorem:

𝑅 𝑡 =𝑒
gdzie:  - intensywność uszkodzeń [1/h]; a t – czas [h]
Intensywność uszkodzeń w większości przypadków nie zależy od czasu
użytkowania, czyli przyjmujemy że (t) = const.
Ponadto, jeśli t ≤ 0,1 to:

𝑅 𝑡 = 1 − 𝜆𝑡

Niezawodność
Niezawodność struktur podstawowych
Z punktu widzenia zagadnień niezawodnościowych każdą strukturę
możemy rozdzielić na:

 Struktury szeregowe
 Struktury równoległe
 Struktury mieszane
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Niezawodność
Niezawodność struktur podstawowych
Struktura szeregowa – warunkiem działania struktury szeregowej
składającej się z k- elementów jest poprawne działanie każdego z tych
elementów. Niezawodność struktury szeregowej wyraża się wzorem:

gdzie: r1(t), r2(t)…rk(t) – niezawodność poszczególnych elementów; 1(t),
2(t)… k(t) – intensywność uszkodzeń poszczególnych elementów
DLA TRZECH ELEMENTÓW

r1(t)

r2(t)

r3(t)

Niezawodność
Niezawodność struktur podstawowych
Struktura równoległa – warunkiem działania struktury równoległej
składającej się z k- elementów jest poprawne działanie co najmniej
jednego z tych elementów. Niezawodność struktury równoległej wyraża
się wzorem:
Jeśli r1(t) = r2(t) = … = rk(t) = r(t)

gdzie: r1(t), r2(t)…rk(t) – niezawodność poszczególnych elementów; 1(t),
2(t)… k(t) – intensywność uszkodzeń poszczególnych elementów
DLA TRZECH ELEMENTÓW

r1(t)

r2(t)

r3(t)

Niezawodność
Niezawodność struktur podstawowych
Struktura równoległa – warunkiem działania struktury równoległej
składającej się z k- elementów jest poprawne działanie co najmniej
jednego z tych elementów. Niezawodność struktury równoległej wyraża
się wzorem:
Jeśli r1(t) = r2(t) = … = rk(t) = r(t)

gdzie: r1(t), r2(t)…rk(t) – niezawodność poszczególnych elementów; 1(t),
2(t)… k(t) – intensywność uszkodzeń poszczególnych elementów

gdzie: Pi(t) – prawdopodobieństwo uszkodzenia i-tego elementu
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Niezawodność
Przykład 1
Oblicz niezawodność struktury szeregowej, a następnie równoległej
składającej się z 3 elementów, z których każdy ma niezawodność równą
0,9 w określonym przedziale czasowym t.

Przykład 2
Oblicz niezawodność 4-bitowego licznik impulsów składającego się
z 4 przerzutników w formie układów scalonych o intensywności
uszkodzeń 0,2·10-6 1/h i 20 połączeń lutowanych o intensywności
uszkodzeń 0,01·10-6 1/h dla 1 roku pracy ciągłej.

Przykład 3
Oblicz niezawodność systemu zasilania składającego się z zasilacza
sieciowego, przystosowanego do bezawaryjnej pracy w czasie 105 h,
podłączonego równolegle z zasilaczem akumulatorowym o czasie
bezawaryjnej pracy 106 h. Podaj wyniki dla 50 h pracy ciągłej.

Niezawodność
Intensywność uszkodzeń
 Intensywność uszkodzeń w funkcji czasu
żywotność [-]

Czas życia wyrobu

żywotność [-]

czas [s]

Kisiel R., Bajera A., „Podstawy Konstruowania
Urządzeń Elektronicznych”, wPw, Warszawa: 1999

czas [s]

Niezawodność
Intensywność uszkodzeń
 Temperatura wpływa na niezawodność elementów elektronicznych
 Szybkość przebiegu procesu degrdacyjnego S (wzór Arrheniusa):

gdzie:
WA – energia aktywacji procesu degradacji
k
– stała Boltzmanna
T
– temperatura bezwzględna
S0
– parametr procesu degradacyjnego

 Intensywność uszkodzeń  zależy od temperatury zgodnie ze wzorem:
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Niezawodność
Intensywność uszkodzeń - energie aktywacji dla różnych
procesów degradacji
PROCES

ENERGIA
AKTYWACJI

PENETRACJA ALUMINIUM
DO KRZEMU

1,3 eV

MIGRACJA ZANIECZYSZCZEŃ
NA POWIERZCHNI Si

1,1 eV

KOROZJA ALUMINIUM

0,8 eV

POWSTAWANIE ZWIĄZKÓW
INTERMETALICZNYCH ZŁOTOALUMINIUM

0,7 eV

ELEKTROMIGRACJA
ALUMINIUM

0,5 eV

DEFEKTY OBJĘTOŚCIOWE
KRZEMU I TLENKU

0,3 eV

Intensywność uszkodzeń:
 Dla WA = 1,1 eV

 400
 4 104
 300 
 Dla WA = 0,3 eV

 400 
 2 101
 300

Janke W., Zjawiska termiczne w elementach i układach
półprzewodnikowych, WNT Warszawa, 1992

Niezawodność
Przyspieszone badania trwałości
 Niezbędne w przypadku wymaganej długiej żywotności produktu;
 Testy przeprowadzane dla temperatury Tprzyspieszony >> Tnormalny

W  1

 przyspieszony
MTTFnormalny
1


 exp  A 

 k  Tnormalny T przyspieszony  
normalny
MTTFprzyspieszony



gdzie:
WA – energia aktywacji procesu degradacji
k
– stała Boltzmanna
T
– temperatura bezwzględna

Chłodzenie urządzeń elektronicznych
Wymiana ciepła
Czynniki wpływające na temperaturę złącza elementu elektronicznego:
 SAMONAGRZEWANIE – we wszystkich elementach przez, które przepływa

prąd elektryczny wydzielana jest energia cieplna (rezystory, transformatory,
tranzystory, tyrystory, diody, połączenia, układy scalone itd…)
 SPRZĘŻENIA TERMICZNE – sprzężenia cieplne występują

pomiędzy poszczególnymi elementami, układami czy
obwodami elektronicznymi na skutek wymiany ciepła
w wyniku trzech mechanizmów transportu ciepła
 ŚRODOWISKO – temperatura otoczenia, wilgotność

i ciśnienie płynu otaczającego elementy
 KONSTRUKCJA I MATERIAŁY – konstrukcja urządzenia

elektronicznego oraz materiały z jakich wykonano urządzenie
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Chłodzenie urządzeń elektronicznych
Temperatura graniczna
Standardy temperaturowe
 Tjmax – temperatura wnętrza
elementu półprzewodnikowego
 Ta
– temperatura otoczenia
 Tstg – temperatura w czasie
przechowywania

ZAKRES

TEMPERATURA
0  70 [C]

KOMERCYJNY
PRZEMYSŁOWY

-25  85 [C]

PRZEMYSŁOWY ROZSZERZONY

-40  125 [C]
-55/-65  125 [C]

MILITARNY

Nie odprowadzenie wydzielanego ciepła przełoży się na:
 Wzrost temperatury – temperatury złącz elementów aktywnych; skok
temperatury; gradienty temperatury

T

 Wzrost naprężeń i odkształceń – niedopasowanie współczynników rozszerzalności
cieplnej

BEZ CHŁODZENIA

Z CHŁODZENIEM

 Degradacja, uszkodzenie, zniszczenie struktur

t

Chłodzenie urządzeń elektronicznych
Wymiana ciepła
PROMIENIOWANIE

Ta
KONWEKCJA

Tc
PRZEWODZENIE

Tj
PROMIENIOWANIE

T

Tb
PRZEWODZENIE

Wymiana ciepła może zachodzić w oparciu o trzy podstawowe
mechanizmy transportu ciepła:

 PRZEWODZENIE
 KONWEKCJE
 PROMIENIOWANIE

Mechanizmy transportu
Przewodnictwo cieplne - występuje głównie w obszarze ciała
stałego; polega ono na przekazywaniu energii wewnętrznej na
skutek istnienia różnicy temperatur. Zgodnie z prawem Fouriera:

q    grad T 
gdzie: q – gęstość strumienia ciepła [W/m2]
 – przewodność cieplna materiału [W/mK]
grad(T) – gradient temperatury [K/m]
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Mechanizmy transportu
Współczynnik przewodzenia ciepła

diament: 2300 W/mK

miedź: 386 W/mK

woda: 0,6 W/mK
powietrze: 0,02 W/mK

Wiśniewski S., Wiśniewski T.S., Wymiana ciepła, Wyd. 5, WNT, Warszawa, 2000

Mechanizmy transportu
Promieniowanie - w temperaturze wyższej od temperatury zera
bezwzględnego, każde ciało wypromieniowuje energię; różnica ilości
energii wypromieniowanej przez powierzchnię do ilości energii przez
nią pochłoniętej opisana jest wzorem:

 T  4  T  4 
q  C0   1, 2  1    2  
 100   100  
gdzie:

q – gęstość strumienia ciepła [W/m2]
T1 – temperatura badanej powierzchni [K]
T2 – temperatura odniesienia [K]
C0 = 5,6693 W/m2K4 – stała promieniowania ciała doskonale
czarnego

1,2 – emisyjność względna

Mechanizmy transportu
Emisyjność powierzchni różnych materiałów

MATERIAŁ

TEMPERATURA [0C]

WSPÓŁ. EMISYJNOŚCI

Al polerowane

200 ÷ 600

Al oksydowane

35 ÷ 500

0,20 ÷ 0,31

Cu polerowane

80 ÷ 115

0,02 ÷ 0,023

Cu oksydowane

200 ÷ 600

0,57 ÷ 0,87

100

0,92 ÷ 0,96

Farby matowe
Sadza

95 ÷ 270

Woda

0 ÷ 100

0,04 ÷ 0,06

0,952
0,95 ÷ 0,963

Wiśniewski S., Wiśniewski T.S., Wymiana ciepła, Wyd. 5, WNT, Warszawa, 2000
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Mechanizmy transportu
Konwekcja – przenoszenie ciepła zachodzi na skutek ruchu
cząstek medium wynikającego z różnicy temperatur (konwekcja
naturalna), lub też z zewnętrznie działających sił wymuszających
ten ruch (konwekcja wymuszona); to dominujący proces
transportu ciepła w obszarze płynów (np. woda, powietrze).

Mechanizmy transportu
 Przejmowanie ciepła = przewodzenie + konwekcja
Przejmowanie ciepła jest opisane prawem Newtona.

q    TS  TP 
q – gęstość strumienia ciepła [W/m2]
 – współczynnik przejmowania ciepła [W/m2K]
Ts – temperatura powierzchni ciała stałego [K]
Tp – temperatura odniesienia płynu [K]

gdzie:

 Wnikanie ciepła
 Przenikanie ciepła

PŁYN CHŁODZĄCY

T





Mechanizmy transportu
Współczynnik przejmowania ciepła

WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA [W/m2K]
KONWEKCJA

NATURALNA

WYMUSZONA

gaz

2 ÷ 30

30 ÷ 500

olej

5 ÷ 100

30 ÷ 3 000

30 ÷ 300

300 ÷ 20 000

2·103 ÷ 2·104

3·103 ÷ 105

woda
wrząca woda

Wiśniewski S., Wiśniewski T.S., Wymiana ciepła, Wyd. 5, WNT, Warszawa, 2000
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Rezystancja cieplna
Analogia pomiędzy zjawiskami cieplnymi i elektrycznymi
Wielkości cieplne

Wielkości elektryczne

MOC CIEPLNA

– P [W]

PRĄD ELEKTRYCZNY

– I [A]

TEMPERATURA

– T [K]

NAPIĘCIE

– U [V]

CIEPŁO

– Q [J]

ŁADUNEK

– q [C]

REZYSTANCJA
CIEPLNA

– Rth [K/W]

REZYSTANCJA
ELEKTRYCZNA

– R [V/A=]

POJEMNOŚĆ
CIEPLNA

– Cth [J/ K]

POJEMNOŚĆ
ELEKTRYCZNA

– C [C/V=F]

Rth 

A

1 L

 A

L

R

1 L
 A

Rezystancja cieplna
Rezystancja cieplna (termiczna) – opór jaki stawia ośrodek
przepływowi ciepła. Jeśli moc cieplna przepływa pomiędzy
punktami pierwszym o temperaturze T1 a drugim o temperaturze
T2 to zgodnie z cieplnym prawem Ohma:
T1

T T2  T1
Rth 

P
P

Rth

T2

T2

T1

gdzie: T1 – temperatura pierwszego punktu [K]
T2 – temperatura drugiego punktu [K]
P – moc rozpraszana [W]

Parametry cieplne
Układ cieplny
PŚR

Tj

Tc

Tr
Ta

PŚR

Tj
RthJC

Tc

 Rezystancja złącze – obudowa (RthJC) – parametr

RthCR



RthRA



katalogowy podawany dla każdego przyrządu
indywidualnie.
Rezystancja obudowa – radiator (RthCR) – tzw.
rezystancja cieplna przejścia zależy od własności
połączenia mechanicznego oraz jakości stykających się
powierzchni przyrządu i radiatora.
Rezystancja radiator – otoczenie (RthRA) – popularnie
rezystancja cieplna radiatora – parametr katalogowy.

Tr

Ta
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Parametry cieplne
Impedancja cieplna – schemat zastępczy

Tj

P

P

Tc

Cth1

Tj

Tr

Rth1
Tc

Ta

Rth 2

Tr

Cth2

Cth3

Rth3
Stan cieplnie nieustalony

Ta

Systematyka układów chłodzenia
SYSTEMY CHŁODZENIA

SYSTEMY CHŁODZENIA

POWIETRZNEGO

PASWNE (KONWEKCJA NATURALNA)

CIECZOWEGO

AKTYWNE (KONW. WYMUSZONA)

SYSTEMY CHŁODZENIA
WSPOMAGANEGO

SYSTEMY CHŁODZENIA
CIECZOWEGO

Z PRZEMIANĄ FAZOWĄ

WAPOROWE (Z PRZEMIANĄ FAZOWĄ)

TERMO-ELEKTRYCZNE

JEDNOFAZOWE

Chłodzenie powietrzne
Podstawowy element chłodzenia powietrznego
Radiator ma za zadanie:

 obniżyć temperaturę pracy przyrządów i układów elektronicznych,

poprzez

 zwiększenie odprowadzanej

mocy cieplnej dzięki rozwinięciu
powierzchni oddającej ciepło.

Zgodnie z prawem Newtona:

P  S r TŚR  Ta 

gdzie:


Sr
TŚR
Ta

–
–
–
–

współczynnik przejmowania ciepła [W/m2K]
powierzchnia radiatora [m2]
temperatura średnia powierzchni radiatora [°C]
temperatura otoczenia [°C]
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Chłodzenie powietrzne
Wydajność chłodzenia
URZĄDZENIA WYMUSZAJĄCE PRZEPŁYW
(konwekcja wymuszona)

-

RADIATOR

-

rozmiar
kształt
powierzchnia
(chropowatość,
emisyjność)

-

prędkość przepływu strumienia
powietrza
rozmiar
parametry elektryczne
szum

SPOSÓB MONTAŻU
(konwekcja naturalna)

-

umieszczenie

MATERIAŁY

-

przewodność cieplna
ciepło właściwe
MATERIAŁY
TERMOPRZEWODZĄCE

ROZPRASZANIE CIEPŁA

-

-

różnica w wymiarach źródło
ciepła vs podstawa radiatora
właściwości materiałów

parametry cieplne
styk itd.

Chłodzenie powietrzne
Materiały

CTE [ppm/K]

 [W/mK]

 [kg/m3]

Aluminium

23

204

2710

Aluminium alloy 6061

23

167

2700

Copper

17

390

8960

Copper - graphite

2,0 – 8,0

 350

 4500

AlSiC

6,5 – 8,0

180 - 210

3000

ScD (Silicon cemented Diamond)

1,4 – 3,0

~ 600

3300

1,0

> 2000

3520

CVD synthetic diamond
Graphite foams
Pyrolytic graphite
Silicon

4,0 – 8,5

 175

600 - 2200

a: -0,6 c: 25

a: 1700 c: 7

2220

3,3 – 4,2

150

2330

Journals: Electronics Cooling, Journal of Environmental Engineering and Technology
Companies: CPS Technologies, Element Six, Minteq - Minerals Technologies Inc.

Chłodzenie powietrzne
Wydajność chłodzenia
URZĄDZENIA WYMUSZAJĄCE PRZEPŁYW
(konwekcja wymuszona)

-

RADIATOR

-

rozmiar
kształt
powierzchnia
(chropowatość,
emisyjność)

-

prędkość przepływu strumienia
powietrza
rozmiar
parametry elektryczne
szum
SPOSÓB MONTAŻU
(konwekcja naturalna)

-

TECHNOLOGIA

umieszczenie

MATERIAŁY

-

przewodność cieplna
ciepło właściwe
ROZPRASZANIE CIEPŁA

-

różnica w wymiarach źródło
ciepła vs podstawa radiatora
właściwości materiałów

MATERIAŁY
TERMOPRZEWODZĄCE

-

parametry cieplne
styk itd.

13

2018-10-09

Chłodzenie powietrzne
Radiatory powietrzne
Systematyka radiatorów:
Stampings – wypraski
Extrusions – tłoczone
Folded Fin – ożebrowanie składane
Bondend Fin – ożebrowanie spajane

typ
radiatora
wypraski

konwekcja
naturalna

Rth
[K/W]
1  100

rth
[Kcm2/W]
25  200

tłoczone

naturalna

0,2  15

15  120

spajane

wymuszona
naturalna
wymuszona

0,08  0,2
0,3  2
0,01  0,6

8  25
 95
5  25

naturalna/
wymuszona

0,02  0,8

brak
danych

składane

Lee S., How to Select a Heat Sink,
Electronics Cooling, vol.1, nr 1, 1995

Chłodzenie powietrzne
Radiatory powietrzne

Przykłady radiatorów:

spajane
wypraski

tłoczone

składane

www.aavidthermalloy.com; www.ldssystem.it; www.pada.it

Chłodzenie powietrzne
Rozpraszanie ciepła
Pow. radiatora:

Ap = 10 x 10 cm2

Pow. źródła:

AS = 2,5 x 2,5 cm2

Rezystancja radiatora: Rth = 1 K/W

EFEKT
ROZPRASZANIA
CIEPŁA

Przewodność cieplna: Al = 180 W/(m·K)
Cu = 386 W/(m·K)

Thermacore.com
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Chłodzenie powietrzne
Rozpraszanie ciepła
PODSTAWA
PROFILOWANA

PODSTAWA Z MATERIAŁÓW
O DOBREJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ

Radiator aluminiowo-miedziany
Thermo Cool Corp.

Radiator tłoczony
Pada Engineering

PODSTAWA HYBRYDOWA

Aluminiowy radiator
z wbudowanym miedzianym rozpraszaczem
ciepła

Technologia k-Core
z wbudowaną warstwą
z grafitu pyrolitycznego

Alpha Comp Ltd.

Thermacore

ROZWIĄZANIA Z PRZEMIANĄ FAZOWĄ
???

Chłodzenie powietrzne
Odprowadzanie ciepła z elementów elektronicznych:
Zgodnie z prawem Newtona ilość przejmowanego ciepła można obliczyć
w oparciu o:

P  S r TŚR  Ta 

gdzie:


Sr
TŚR
Ta

–
–
–
–

współczynnik przejmowania ciepła [W/m2K]
powierzchnia radiatora [m2]
temperatura średnia powierzchni radiatora [0C]
temperatura otoczenia [0C]

mamy wpływ na…
OBYDWA PARAMETRY SĄ OGRANICZONE CENĄ ORAZ
MOŻLIWOŚCIAMI TECHNOLOGICZNYMI

Chłodzenie powietrzne
Zmiana współczynnika przejmowania ciepła:
Wzrost współczynnika przejmowania ciepła dla powietrza można uzyskać
poprzez:

 Odpowiedni montaż radiatora przy konwekcji naturalnej
POZIOMY NORMALNY

TMAX = 82,5 °C
Rth = 0,38 K/W

POZIOMY ODWRÓCONY

TMAX = 100,0 °C
Rth = 0,50 K/W

PIONOWY

TMAX = 78,9 °C
Rth = 0,35 K/W

15

2018-10-09

Chłodzenie powietrzne
Zmiana współczynnika przejmowania ciepła:
Wzrost współczynnika przejmowania ciepła dla powietrza można uzyskać
poprzez:

 Zastosowanie konwekcji wymuszonej
 obniżenie temperatury powietrza na wylocie z radiatora
 wzrost prędkości przepływu powietrza powoduje wzrost efektywności
odprowadzania ciepła
 dobrze dopasowany wentylator może
nawet dziesięciokrotnie zmniejszyć
rezystancję termiczną układu
chłodzącego
 przekroczenie prędkości powietrza
powyżej 8 ÷ 10 m/s powoduje
zwiększenie szumu, którego
poziom głośności zaczyna być dokuczliwy

Zalman CNPS7000-Cu
0,2 - 0,27 K/W
20 - 25 dB

Chłodzenie powietrzne
Zmiana współczynnika przejmowania ciepła:
Wzrost współczynnika przejmowania ciepła dla powietrza można uzyskać
poprzez:

 Zastosowanie konwekcji wymuszonej
Air Bearing Heat Exchanger by Sandia National Laboratories

PulseJet air movers by AAVID

Chłodzenie powietrzne
Zmiana współczynnika przejmowania ciepła:
Wzrost współczynnika przejmowania ciepła dla powietrza można uzyskać
poprzez:

 Zastosowanie „mechanizmu chłodzenia uderzeniowego”
(ang. impigement cooling)

Liniowy przepływ
powietrza

Uderzeniowy przepływ
powietrza

16

2018-10-09

Chłodzenie cieczowe
Zalety systemów chłodzenia cieczowego






Mniejsze rozmiary oraz ciężar urządzenia
Cichsza praca
Wyższy wydajność chłodzenia
Wyższa niezawodność pracy
urządzeń elektronicznych

Chłodzenie cieczowe dzielimy na:

 bezpośrednie

 pośrednie

Chłodzenie cieczowe
Rozwiązania dla systemów chłodzenie pośredniego

BLOKI WODNE

Wydajność do
250 W/cm2

RADIATORY
WODNE

PŁYTY
CHŁODZĄCE

Chłodzenie cieczowe
Jak można zwiększyć intensywność odprowadzania ciepła?


Zwiększenie powierzchni kontaktu medium chłodzącego
z elementem chłodzonym



Integracja systemu chłodzenia z elementem elektronicznym



Zmniejszenie wymiaru charakterystycznego kanału

Pierwsza publikacja: 1981
Tuckerman D.B., Pease R.F.W.,

HIGH PERFORMACE HEAT SINKING
FOR VLSI, IEEE Electron Devices Lett.,
vol.EDL-2, 1981, ss.126-129

q = 790 W/cm2

p = 214 kPa
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Chłodzenie cieczowe
Mikrokanałowe systemy chłodzenia cieczowego
Wydajność powyżej
500 W/cm2

MICROCOOL (WOLVERINE DIVISION)
name
producer
3D MCI
Curamik
NCP
Mikros
Manufacturing
MDT cooler
Wolverin
MicroCool
Microstructure
Lodz University
of Technology

MIKROS

Cu
Cu

rth
[Kcm2/W]
0,15
0,18

flow rate
[l/min]
6
2,5

Cu

0,19

0,3(*)

20

Cu

0,21

1,6

70

Cu

0,27

4,6

10

Cu

0,15

1,2

100

material

pressure drop
[kPa]
150
40

TUL

CURAMIK

Chłodzenie cieczowe
Systemy z przemianą fazową
RURY CIEPLNE (HEAT PIPES)
PAROWNIK

SKRAPLACZ

STREFA ADIABATYCZNA

SIATKA
orientacja +90 ° ÷ -5°






Celsia, celsia.com

Doskonały przewodnik ciepła
Rozwiązanie pasywne (brak
ruchomych elementów)
Zapewnia efektywny transport oraz
rozpraszanie ciepła

SPIEKI
orientacja +90 ° ÷ -90°

ROWKI
orientacja +90 ° ÷ 0°

53

Chłodzenie cieczowe
Systemy z przemianą fazową
RURY CIEPLNE (HEAT PIPES)
PAROWNIK

SKRAPLACZ

TRANSPORT CIEPŁA

KOMORY Z PRZEMIANĄ FAZOWĄ (VAPOUR CHAMBERS)
SKRAPLACZ

SKRAPLACZ

PAROWNIK

PAROWNIK

Celsia, celsia.com
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Chłodzenie cieczowe
Systemy z przemianą fazową
TRANSPORT CIEPŁA

ROZPRASZANIE CIEPŁA

„Every peny counts”

„Every degree counts”

Thermo Cool Corp, Celsia

Chłodzenie wspomagane
Moduły termoelektryczne
Qwe
QP
QP

QOhm

QRth

Qwy

 QOhm – strat rezystancyjne I2R
 QP – moc cieplna zwynikająca ze zjawiska Peltiera I
 QRth – moc cieplna związana z dyfuzją cieplną T/Rth
 Qwe – moc cieplna odbierana z chłodzonego elementu
 Qwy – moc cieplna oddawana do radiatora na stronie gorącej

56

Chłodzenie wspomagane
Moduły termoelektryczne
QC = 140 W

COP = 40%
Laird
Technologies

QH = 490 W

 Wysoka stabilność zadanej wartości

Imax

[A]

0,2 16

 Praca w temperaturze poniżej
temperatury otoczenia

Umax

[V]

0,9  30

 Szybka reakcja
 Zredukowane szumy
 Możliwość grzania

PCmax

[W]

4  340

THmax

[C]

80  150

Tmax

[K]

60  127

powierzchnia

[cm2]

0,015  40

materiał

tellurek bizmutu

57
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Materiały termoprzewodzące
Rezystancja termiczna przejścia

P

Tc
RthCR

RthCR zależy od:

Tr

 powierzchni styku
 rodzaju stykających się powierzchni

RthRA

 gładkości powierzchni
 siły oraz rozkładu docisku powierzchni

Ta

RthCR można zmniejszy poprzez:


zwiększenie płaskości powierzchni przylegających



zwiększenie siły oraz równomierności nacisku



stosując materiały termoprzewodzące

58

Materiały termoprzewodzące
Rezystancja termiczna przejścia
PRZEKŁADKI
IZOLACYJNE
PASTY
TERMOPRZEWODZĄCE

TAŚMY I MATERIAŁY
ŁĄCZENIOWE

MATERIAŁY
WYPEŁNIAJĄCE

ŻELE
TERMOPRZEWODZĄCE

CIEKŁE
METALE

Laird Technologies, AAVID, Chomerics, Indium Corp.
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Dobór układu chłodzenia
Zastępczy układ cieplny
PŚR

T j  Ta

 RthJA 
PŚR

R  R  R  R
thJC
thCR
thRA
 thJA

RthRA 

T j  Ta
PŚR

 RthJC  RthCR

Tj

RthJC
Tc
RthCR

Tr
RthRA
Ta
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Dobór układu chłodzenia
Przykład 1 – L.D.S. System
Dane wejściowe:
W tranzystorze w obudowie TO-03
wydziela się 5W. Zakładając:
 Ta = 500C
 Tj = 1500C
 RthJC = 1K/W
 RthCR = 0,1K/W
 Konwekcja naturalna

Dobór układu chłodzenia
Przykład 2 – AAVID THERMALLOY
Dane wejściowe:
W elemencie elektronicznym w obudowie
TO-220 wydziela się 5 W. Zakładając:
 Ta = 50 °C
 Tj = 150 °C
 RthJC = 3 K/W
 RthCR = 0,5 K/W
 Konwekcja naturalna
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