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W3. Wiadomości nt. doboru termicznego (część 2)
2.2. Chłodzenie przyrządów półprzewodnikowych
Energia wytwarzana w strukturze przyrządu półprzewodnikowego przy określonej wartości mocy strat musi być odprowadzana, przy czym odbywa się to za
pomocą adekwatnego urządzenia chłodzącego – chłodnicy, radiatora Podstawowym zadaniem rozwiązywanym przy projektowaniu termicznym jest sprawdzenie czy przy dobranych warunkach chłodzenia temperatura w strukturze nie jest
za wysoka. Jeżeli temperatura przekracza dopuszczalną wartość, to w pierwszej
kolejności należy poprawić warunki chłodzenia, co prowadzi do zmniejszenia
rezystancji cieplnej radiatora, a gdy to jest niemożliwe lub nieekonomiczne dobiera się element o większej obciążalności prądowej, a zatem droższy. W
ogromnej większości przypadków stosuje się chłodzenie powietrzne z zastosowaniem chłodnic powietrznych – radiatorów.
W miniaturowych urządzeniach energoelektronicznych często można spotkać
sytuację, gdy łączniki energoelektroniczne nie są wyposażone w odrębne radiatory i nie stanowią oddzielnego systemu termicznego. Wkomponowane w płytkę
montażową obwodu drukowanego lub obudowy przyrządy półprzewodnikowe
tworzą zintegrowany układ przepływu i odprowadzania ciepła drogą przewodzenia, konwekcji i radiacji. Wyznaczanie temperatur w tak zastosowanych
łącznikach mocy jest specyficznym zadaniem wymagającym fragmentacji geometrycznej konstrukcji w otoczeniu łącznika i utworzeniu kompleksowego modelu termicznego na podstawie kanonicznych zależności dla prostych brył geometrycznych o zdefiniowanej przewodności cieplnej wynikającej z właściwości
materiału (jak bakelit, miedź, elementy stalowe). W urządzeniach na moce od
kilowata do nawet wielu megawatów najbardziej rozpowszechnione jest chłodzenie z zastosowaniem radiatorów powietrznych, niewymagające specjalnych
instalacji hydraulicznych, jakie są potrzebne przy chłodzeniu cieczą. Ten drugi
rodzaj chłodzenia jest uzasadniony tylko w przypadku przekształtników wielkiej
mocy, gdzie dzięki dużej efektywności i zwartej budowie małych radiatorów
cieczowych jest możliwe znaczne zmniejszenie rozmiarów konstrukcji zgodnie
z wymaganiami wynikającymi z warunków instalacji przekształtnika.
Oprócz wymienionych dwóch rodzajów chłodzenia można wskazać jeszcze
na specyficzne chłodzenie dwustanowe, w którym wykorzystuje się dużą wartość właściwego ciepła parowania i skraplania cieczy do uzyskania bardzo małej
rezystancji cieplnej skomplikowanego konstrukcyjnie radiatora, zawierającego
tzw. rurę cieplną. Innym, wysublimowanym sposobem efektywnego odprowadzania ciepła z przyrządów półprzewodnikowych jest rozwijany obecnie system
tzw. chłodzenia mikrokanałowego. Poniżej podano informacje o właściwościach, sposobie doboru i konstrukcji radiatorów oraz całych systemów chłodzenia stosowanych w urządzeniach energoelektronicznych.
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2.2.1 Ogólne zależności charakteryzujące proces odprowadzania
energii cieplnej
Podstawowy parametr charakteryzujący właściwości termiczne radiatora - rezystancja termiczna jest z zasady podawana przez producenta. Podobnie dostarczana jest katalogowo charakterystyka impedancji termicznej. Zasadnym jest
aby przy doborze radiatora orientować się w oparciu o jakie zjawiska dokonywany jest transport ciepła za pośrednictwem radiatora. Niekiedy przy konstrukcji przekształtnika należy skorzystać z nietypowych - wykonanych wg własnego
projektu radiatorów i ich projekt może być przeprowadzony w oparciu o zależności opisujące proces oddawania ciepła odzwierciedlany przez ogólny parametr
rezystancji termicznej. Zjawiska fizyczne opisywane przez te zależności to
przewodnictwo ciepła, konwekcja oraz radiacja.
Rezystancja termiczna a przewodnictwo ciepła
Przewodniość termiczna, jako parametr charakteryzujący proces przewodnictwa ciepła i określona uprzednio (W2) rezystancja termiczna pozostają w analogicznej zależności jak podobne parametry elektryczne. Oznacza to, że rezystancja termiczna Rth zdefiniowana w p. 2.1.2 jako stosunek przyrostu temperatury
do wartości mocy wywołującej ten przyrost jest odwrotnością przewodności
termicznej Gth a zatem
Pstr = Gth T

(2.17)

Przykład ciepłowodu, na przykładzie którego objaśniona zostanie fizyczna interpretacja zjawiska podany jest na rys. 2.12.

Rysunek 2.12. Szkic ilustrujący przewodnictwo ciepła w izolowanym pręcie cylindrycznym

Pręt o przekroju o powierzchni S jest z jednej strony podgrzewany przez dopływ ciepła (energii) tak, że temperatura wejściowa jest równa T2. Pręt na powierzchni walca jest termicznie izolowany i nie traci energii. Po drugiej stronie
na przekroju pręta utrzymywana jest temperatura T1. Temperatura, która ustali
się po stronie dopływu ciepła T2 jest funkcją przewodności jako fizycznej właściwości materiału oraz wymiarów: przekroju S [m2] i długości L[m] :
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T2 = T1 + Pstr /Gth

(2.18)

przy czym
Gth = S /L
gdzie = przewodność właściwa charakteryzująca właściwość materiału [W/m
˚C].
Rezystancja termiczna tak jak ją zdefiniowano uprzednio jest odwrotnością
przewodności termicznej
Rth = 1/Gth
Wartości przewodności właściwej dla typowych materiałów stosowanych w budowie przyrządów półprzewodnikowych i radiatorów podano w tabeli
Tabela 2.1. Przykładowe wartości przewodności
Materiał
Alu.
Miedź Stal
Cyna Srebro Krzem Szkło
48
67
408
45,2
0,8
[W/m˚C] 238,6 394
Tak zdefiniowana przewodność nie pozwala oczywiście obliczyć temperatury
w przypadku, gdy nie jest spełniony warunek adiabatycznego przepływu ciepła
wzdłuż profilu o określonym przekroju.
Rezystancja termiczna a konwekcja (unoszenie ciepła przez medium chłodzące).
Unoszenie ciepła przez przepływające powietrze jest podstawowym sposobem
odbierania ciepła za pośrednictwem obudowy przyrządu z podgrzewanej stratami struktury. Rozróżnić można 2 rodzaje konwekcji :
 naturalną przy której powietrze opływa radiator na skutek podgrzewania
się i unoszenia do góry (efekt „balonowy”)
 wymuszoną przy której wentylator mechaniczny powoduje intensywny
ruch opływającego radiator powietrza i tym samym znacznie usprawnia
odbieranie ciepła w porównaniu z konwencją naturalną.
W przypadku konwekcji naturalnej rezystancję termiczną RthK związaną z
konwekcją reprezentowaną przez radiator o określonym kształcie można określić korzystając z eksperymentalnego wzoru:

RthK 

0,75

hV
SK

T

(2.19)

gdzie: hV – wysokość radiatora w osi pionowej, SK – powierzchnia pionowa radiatora , T – różnica temperatury powierzchni radiatora i powietrza. W przypadku, gdy radiator jest żebrowany to do wzoru wchodzi powierzchnia zwielokrotniona liczbą żeber jednak jeżeli odległość pomiędzy żebrami jest mniejsza
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od 20 mm należy wprowadzić dodatkowy współczynnik zwiększający rezystancję (np. dla odległości 10 mm rezystancja wzrasta o ca. 40%).
Rezystancja termiczna a promieniowanie (emisja przez fale elektromagnetyczne).

Zgodnie z regułą Stefana-Boltzmanna każde ciało w otoczeniu o temperaturze niższej od jego powierzchni emituje energię przy czym moc
emisji PR [W] jest określona wzorem

PR  0,057 K R S R (TR4  TA4 )10 6

(2.20)

gdzie: TR i TA – temperatura powierzchni radiatora i otoczenia [˚K], KR
– współczynnik radiacji (~0,9 dla aluminium czernionego; ~0,05 dla
aluminium nieczernionego, polerowanego)
(TS  TA )106
RthR 
0,057 K R S R (TR4  TA4 )

(2.21)

We wzorze powierzchnia aktywna radiatora nie uwzględnia wewnętrznych
żeber bowiem usytuowane naprzeciwko siebie powierzchnie żeber tyle samo
energii emitują co odbierają
W oparciu o powyższe wzory można przeprowadzić szacunek rezystancji
termicznej dla radiatorów „własnej konstrukcji”. Obecnie w znacznej większości przypadków radiatory dobierane są z katalogów firm, w których rezystancja
termiczna jest określona z uwzględnieniem warunków pracy.

2.2.2. Praktyczne rozwiązania chłodzenia przyrządów półprzewodnikowych
Przy wyborze typu radiatora chłodzonego powietrzem należy rozstrzygnąć
problem odprowadzania ciepła: czy ma być dokonywane za pomocą konwekcji
naturalnej, polegającej na ruchu powietrza wywołanego jego unoszeniem się
pod wpływem nagrzewania, czy też konwekcji wymuszonej, w której powietrze
jest przemieszczane wokół żeber radiatora na skutek działania specjalnego wentylatora. Preferowany jest pierwszy z tych rodzajów, gdyż jest zwykle tańszy,
mniej zawodny, a przede wszystkim pozwala uniknąć uciążliwego hałasu wywołanego pracą wentylatora. W przypadku przekształtników większych mocy i
zwartej konstrukcji urządzenia zastosowanie wymuszonego przepływu jest koniecznością.
Przy chłodzeniu z konwekcją naturalną o efektywności odprowadzania ciepła
decydują głównie rozmiary radiatora, a także jego kształt. W przypadku, gdy
stosuje się gotowe, całkowicie wykończone radiatory należy po prostu dobrać z
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katalogu odpowiedni egzemplarz biorąc pod uwagę jego rezystancję, wykres
impedancji cieplnej, a także - dostosowaną do budowy elementu półprzewodnikowego i całej konstrukcji - formę. Należy przy tym zwrócić uwagę, że parametry cieplne radiatora zależą od wartości strat mocy odprowadzanej w postaci
ciepła z chłodzonego elementu. Przy większych wartościach strat mocy z uwagi
na wyższą temperaturę radiatora jest szybsze unoszenie powietrza, a tym samym
jest większa efektywność chłodzenia. Na rysunku 2.13 a pokazano typową zależność między rezystancją cieplną radiatora a wartością mocy przez niego odprowadzonej. Również w wykresach impedancji cieplnej dla danego typu radiatora istnieje konieczność uwzględnienia wartości strat mocy, które występują w
elemencie. Jeżeli w grę wchodzi chłodzenie z ruchem wymuszonym powietrza,
to należy uwzględnić wpływ prędkości ruchu powietrza, poruszanego wentylatorem, na wartość rezystancji i impedancji cieplnej, tak jak to pokazano na rys.
2.14 a, b.

Rysunek 2.13.. Przykładowa zależność rezystancji cieplnej radiatora od wartości strat
mocy przez niego odprowadzanej (a) i przykładowa charakterystyka
impedancji cieplnej z uwzględnieniem wartości strat mocy (b) 1 - Pstr =
100 W, 2- Pstr = 200 W

Rysunek 2.14. Przykładowa zależność rezystancji cieplnej radiatora (a) i charakterystyk
impedancji cieplnej (b) od prędkości chłodzącego powietrza 1 - = 2 m/s, 2v =4 m/s, 3- v = 6 m/s

Dobór radiatora powietrznego komplikuje się, gdy korzysta się z półfabrykatów w postaci szyn profilowanych, wymagających pocięcia na odpowiednie odcinki. Trudność polega na dobraniu odpowiedniego przekroju profilu i określeM. Nowak Politechnika Warszawska / Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
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niu wymaganej długości radiatora. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wartość
mocy, która może być odprowadzona przez radiator, nie zależy proporcjonalnie
od jego ciężaru i wymiarów. Kłopotliwe może być także wyznaczenie charakterystyki impedancji cieplnej dla radiatora o dobieranej długości. Radiatory w stanie "surowym" mogą być jasne i metalicznie błyszczące (aluminium). Opłaca się
wtedy dokonać czernienia, gdyż znacznie zwiększa się ich zdolność oddawania
ciepła przez radiację, a tym samym zmniejsza się ich własna rezystancja cieplna.

Rysunek 2.15 Szkic konstrukcji radiatora do przyrządów w obudowie pastylkowej l - radiatory, 2 - klamra ściskająca. 3 - pastylka przyrządu

Do chłodzenia elementów przewodzących duże prądy i związane z nimi duże
wartości strat mocy stosuje się chłodzenie dwustronne pastylki krzemowej,
umieszczonej w dostosowanej do tego płaskiej (pastylkowej) obudowie. Szkic
takiej konstrukcji, w której dostosowane do tego radiatory są dociskane obustronnie do półprzewodnikowego elementu specjalną klamrą, przedstawiono na
rys.2.15. Możliwe jest także zastosowanie takiej konstrukcji do jednostronnego
chłodzenia elementu w obudowie pastylkowej. Parametry cieplne - rezystancje i
wykresy impedancji są dla elementów pastylkowych podawane oddzielnie dla
chłodzenia jedno- i dwustronnego. Sama metoda obliczeń cieplnych nie różni
się od stosowanej w przypadku elementów przeznaczonych do chłodzenia jednostronnego. W układach przekształtników zawierających większą liczbę elementów półprzewodnikowych o dużej wartości wydzielanych w nich strat istnieje problem związany z rozmieszczeniem poszczególnych radiatorów w przeznaczonej na to przestrzeni szafy lub kasety, tak by nie następowało nadmierne
wzajemne podgrzewanie. Typowe rozmieszczenie radiatorów pokazano na
rys.2.16. Z specjalnych nomogramów można wyznaczyć wzrostu temperatury
powietrza, w przypadku, gdy w konstrukcji są umieszczone piętrowo radiatory
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dużego przekształtnika. Ten wzrost temperatury powinien być uwzględniony w
obliczeniach cieplnych i w projekcie systemu chłodzenia.

Rysunek .2.16. Szkic konstrukcji zawierającej ułożone piętrowo radiatory: a) bez dodatkowego powietrza chłodzącego; b) z dodatkowym dopływem powietrza; c) z oddzielnym dopływem powietrza dla każdego piętra

Chłodzenie cieczowe
Jak już wspomniano, ten sposób chłodzenia jest stosowany przy dużych mocach, i wymaganiach, co do zmniejszenia objętości konstrukcji przekształtnika.
Radiatory przeznaczone do chłodzenia cieczy mają postać jak na rys. 2.17. Są
one wyposażone w doprowadzenie i odprowadzenie cieczy, która może przepływać przez wnętrze i szybko odprowadzać ciepło. Bardziej są rozpowszechnione rozwiązania z radiatorami dostosowanymi do elementów o obudowie pastylkowej montowane w sposób pokazany na rys. 2.18.
Rysunek .2.17. Szkic budowy radiatorów cieczowych: a) radiator cieczowy do elementów pastylkowych;
b) dla elementów o podstawie śrubowej 1 - rura wlotowa, 2 - rura wylotowa, 3 - powierzchnia dociskana
do pastylki, 4 otwór do wkręcania
podstawy śrubowej
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Rysunek 2.18. Sposób zamocowania elementów w obudowie pastylkowej między dwoma
radiatorami cieczowymi ściśniętymi klamrą l - przyrząd półprzewodnikowy,
2 - radiatory cieczowe, 3 - klamra zaciskająca, 4 - przewód zamykający obwód cieczy, 5 - doprowadzenia cieczy

Poszczególne radiatory są łączone w zamknięty obwód hydrauliczny za pomocą przewodów plastikowych, a jako ciecz chłodzącą stosuje się najczęściej
czystą wodę, która najlepiej spełnia stawiane wymagania. Ma duże ciepło właściwe, dobre przewodnictwo cieplne, małą lepkość, dobrą wytrzymałość napięciową, jest mało agresywna, nieszkodliwa dla zdrowia i - co ważne - tania.
Rzadko stosowany bywa olej transformatorowy. Obieg cieczy chłodzącej jest
obiegiem zamkniętym i wymuszonym przez zastosowanie specjalnej pompy, a
odprowadzanie z niej ciepła odbywa się za pośrednictwem chłodnicy powietrznej lub wymiennika ciepła chłodzonego wodą bieżącą.
Chłodzenie dwustanowe
Chłodzenie tego rodzaju, zwane też chłodzeniem dwufazowym. jest stosowane w szczególnych przypadkach, np. w przekształtnikach trakcyjnych, gdy zależy nam na małych wymiarach urządzenia. Konstrukcja radiatora dwufazowego
wykorzystuje zjawiska fizyczne powstające w tzw. rurze cieplnej. Szkic takiej
rury pokazano na rysunku 2.19. jeden z jej końców jest ożebrowany w sposób
typowy dla zwykłych radiatorów, drugi zaś koniec jest dociśnięty do podstawy
elementu półprzewodnikowego. We wnętrzu (po usunięciu powietrza) jest hermetycznie zamknięta pewna ilość cieczy o dużym cieple właściwym parowania i
skraplania - najczęściej woda. Przy elemencie chłodzonym ciecz odparowuje i w
stanie lotnym przemieszcza się do drugiego końca, gdzie w pobliżu ożebrowania
ulega skropleniu i cienkimi kapilarami występującymi na obwodzie wewnętrznych ścianek rury spływa w kierunku elementu, zamykając obieg. Taką konM. Nowak Politechnika Warszawska / Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
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strukcję, nawet przy dosyć znacznej jej długości, cechuje bardzo mały spadek
temperatury od podstawy elementu do podstawy żeber radiatora. Sposób orientacji rury cieplnej przy pracy wpływa na jej efektywność, siła ciężkości, bowiem
odgrywa istotną rolę przy transporcie płynu; najkorzystniejsze jest ułożenie pionowe. Przy zwartych konstrukcjach nowoczesnych urządzeń informatycznych
rury cieplne stosowane są coraz częściej umożliwiając efektywne wyprowadzenie ciepła z gorących obszarów konstrukcji

Rysunek .2.19. Budowa rury cieplnej do dwustanowego (dwufazowego) chłodzenia przyrządów półprzewodnikowych 1 - chłodzony przyrząd półprzewodnikowy, 2 - ożebrowanie radiatora, 3 - przepływ cieczy kapilarami do strefy odparowania

Chłodzenie mikrokanałowe
Ten rodzaj chłodzenia to najnowsze rozwiązanie w zakresie kontrolowania
temperatury dużych i wydzielających znaczne ilości ciepła przyrządów lub modułów. Istotę metody wyjaśniają szkice z rysunku 2.20. Chłodzony obiekt (przyrząd , moduł) dociśnięty jest do płytki, która pod powierzchnią zawiera gęsto
ułożone mikrokanaliki tak jak to przedstawiono na rysunku 2.20 a. Przepływająca przez nie ciecz efektywnie odbiera energię z podstawy chłodzonego przyrządu i pozwala na uzyskanie bardzo małych wartości rezystancji termicznej takiej
chłodnicy (< 0,05C/W) . Oczywiście w kompletnym systemie chłodzenia konieczna jest pompa tłocząca ciecz w obiegu zamkniętym (rys.2.20 b) analogicznie jak to ma miejsce np. w silniku spalinowym. Dla potrzeb tego rodzaju systemów poza specyficznymi mikrokanałowymi chłodnicami opracowywane są
miniaturowe pompy i inne akcesoria do kompletacji tego rodzaju będących na
etapie rozwoju systemów.
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Rysunek 2.20. Chłodzenie mikrokanałowe: a) chłodnica z mikrokanalikami, b) szkic
obwodu z płynem chłodzącym 1- chłodnica mikrokanałowa, 2- chłodzony obiekt, 3 - wlot cieczy 4- wylot cieczy , 5- zbiornik z cieczą , 6mikropompa, 7- cokół (obudowa) chłodnicy mikrokanałowej 8 chłodnica cieczy

M. Nowak Politechnika Warszawska / Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

2009

