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Anotace 

 

Disertační práce se zabývá problematikou návrhu chladicích systémů pro výkonovou 

elektroniku. 

V jejím úvodu je rozebrána problematika vzniku ztrátového výkonu výkonových součástek. Na 

tuto kapitolu navazuje rozbor přenosu a vedení tepelné energie. Velká pozornost je věnována 

v následující kapitole rozdělení jednotlivých chladicích systémů, zejména skupině kapalinových 

chladičů. Jádrem práce jsou modely přenosu tepla z místa vniku do chladicího média kapalinových 

chladičů. Je diskutován vliv vybraných druhů chladicí kapaliny a nepříznivé vlivy, které znemoţňují 

nebo omezují odvod tepla. Rovněţ jsou vytvořeny dílčí návrhy úpravy toku chladicí kapaliny, 

jejichţ cílem je zlepšení její toku a minimalizace vzniku usazenin uvnitř chladiče. Dále je v práci 

věnována pozornost odvodu a simulacím odvodu tepla z výkonového modulu IGBT, za účelem 

srovnání jednotlivých případů simulovaných stavů. Vytvořené modely byly simulovány v programu 

zaloţeném na metodě konečných prvků.  

Práci uzavírá diskuze a zhodnocení dosaţených výsledků. 

Annotation 
 

This dissertation thesis deals with the proposal cooling systems for power electronics. 

In the introduction is discussed basic information about the origin of the power dissipation in 

power electronics components. Introduction is followed by an analysis of transmission and conduction 

of heat. The main part of the thesis is devoted to cooling systems. This part deals with liquid cooling 

and heat transfer from the point of origin into the cooling medium. The main attention is put to the 

type and influence of coolant and to adverse effects which can restrict to heat dissipation. There are 

also suggested modifications of the flow of coolant. These modifications can improve the flow of 

liquids and they can minimize the formation of sediments inside the heat sink. Models of heat sinks 

are simulated in the software which is based on the finite element method simulations. Furthermore 

attention is put on power dissipation and simulations of heat transfer from IGBT modules and to 

comparison of simulations with various simulation conditions. 

In conclusion of this thesis are discussed the results of simulations and experimental designs.  
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Cíle disertační práce 
 

 

- Provést shrnutí teoretických poznatků v souvislosti s odvodem tepla a chlazením polovodičových 

měničů. 

- Provést rešerši stávajícího stavu a dostupných poznatků v oblasti chladicích systémů výkonových 

polovodičových měničů. 

- Vytvořit postupy pro výpočet ztrát polovodičových měničů ve statických i dynamických reţimech. 

- Vytvořit numerické modely pro optimalizaci kapalinových chladicích soustav. 

- Provést simulace chování kapalinových soustav s ohledem na statické i dynamické zatěţování 

výkonového polovodičového systému. 

- Provést optimalizaci mechanického uspořádání chladicích soustav. 

- Shrnout základní principy pro optimální návrh kapalinových chladicích soustav. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

m kg  … hmotnost systému 

α W/(m
2
K) … součinitel přestupu tepla při proudění vzduchu pravoúhlým kanálem 

b mm  … šířka kanálu 

C W/m
2
K

4
  … součinitel sálavosti tepelná kapacita 

c Jkg
-1

K
-1

  … tepelná kapacita 

cm Jkg
-1

K
-1

  … měrná tepelná kapacita 

cp Jkg
-1

K
-1

  … měrné teplo při stálém tlaku 

Cp Jkg
-1

K
-1

  … měrné teplo 

ΔT 
O
C  … rozdíl počáteční teploty T1 a koncové teploty T2 (tzn. ΔT = T2 − T1) 

Q J  … teplo, dodané / odebrané tělesu 

Λ Wm
-1

K
-1

 … tepelná vodivost 

λ W/(mK) … součinitel tepelné vodivosti 

Φ mW.m-
2
 … tepelný tok 

a cm
2
s

-1
  … tepelná difuze 

r, φ -  … směrové souřadnice 

z -  … aplikace 

ρ kg.m
-3

  … hustota 

α -  … stupeň konverze 

ρt -  … měrný tepelný odpor  

S  mm
2
  … plocha 

It -  … tepelný tok 

t s  … čas 

k -  … součinitel přestupu tepla 

Δϑ 
O
C   … rozdíl teplot 

Θ2  
O
C   … teplota tělesa  

Θ1  
O
C   … teplota okolí 

χ W⋅m-2⋅K-4
 … 5,67⋅10

-8
 - vyzařovací konstanta absolutně černého tělesa 

uv V  … okamţitá hodnota napětí 

iv A  … okamţitá hodnota proudu 

h m  … diference (přírůstek, distance) ve směru x 

H Wm
-2

k
-1

 … měrná tepelná přestupnost rozhraní 

K -  … konstanta (číslo) 

f -  … okamţitá hodnota hustoty tepelného toku rozhraním 

F -  … hustota tepelného toku rozhraním 

pv W  … okamţitá hodnota výkonu 

ϕ rad  … fázový posuv 1. harmonické proudu či napětí 

1/K  -    … proudová přetíţitelnost 

Emax  J   … maximální energie při spínání 

Eoff  J   … ztrátová energie při vypínání 

Eon  J   … ztrátová energie při zapínání 

Iav  A   … střední hodnota proudu 

IavD  A   … střední hodnota proudu nulovou diodou 

IavT  A   … střední hodnota proudu tranzistorem 

ICnom  A   … typový proud tranzistoru 

Id  A   … proud v meziobvodu 

Ief  A   … efektivní hodnota proudu 

IefD  A   … efektivní hodnota proudu nulovou diodou 

IefT  A   … efektivní hodnota proudu tranzistoru 

M  -   … modulační činitel 

PC  W   … celková ztráta na tranzistoru 
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VII 

 

PcondD  W   … ztráty na nulové diodě způsobené vedením proudu 

PcondT  W   … ztráty na tranzistoru způsobené vedením proudu 

PD  W   … celková ztráta na diodě 

PSW  W   … celkové ztráty způsobené spínáním 

PSWD  W   … spínací ztráty na diodě 

PSWT  W   … spínací ztráty na tranzistoru 

Ptot  W   … celková ztráta v měniči 

Qmax  l/min  … průtok 

Rth(c-h)TP K/W  … tepelný odpor teplo vodivé pasty, pouzdro → chladič 

Rth(h-a)H K/W  … tepelný odpor chladiče, chladič→ okolí 

Rth(j-c)D K/W   … tepelný odpor diody, PN přechod → pouzdro 

Rth(j-c)T K/W   … tepelný odpor tranzistoru; PN přechod → pouzdro 

Ta °C   … teplota okolí 

Th  K   … teplota povrchu chladiče 

Th-a  K   … tepelná ztráta mezi chladičem a okolím 

Tj  K   … teplota PN přechodu 

Tj-a  K   … tepelná ztráta mezi PN přechodem a chladičem 

ppm -  … parts per million („částice na jeden milion“) 1 % = 10 000 ppm 

EGW -  … ethylenglykol a voda  

PGW -  … propylenglykol a voda 

CFD -  … označení programu pro simulace dynamiku tekutin 

CFX -  … komplexní program pro simulaci problému spojených s prouděním tekutin 

PAO -  … polyalfaolefinová sloučenina 

CTE  -  … součinitel tepelné roztaţnosti  

D m  … vnitřní průměr potrubí 

w  m·s
-1

  … střední rychlost proudění 

ζ  -  … ztrátový součinitel potrubí (definovaný Weisbachem ) 

λ -  … součinitel tření 

ε -  … relativní drsnost (za průměr potrubí se dosazuje v mm) 

k mm  … absolutní drsnost vnitřních stěn. 

C -  … je součinitel odporu pro daný tvar tělesa 

ν m.s-1  … charakteristická rychlost 

l m  … charakteristická délka 

ρ kg.m
-3

  … hustota tekutiny 

v m
2
.s

-1
  … kinematická viskozita tekutiny 

η Pa.s  … dynamická viskozita tekutiny 
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1. Úvod 
 

Při přenosu a transformaci, případně jiných přeměnách elektrické energie, dochází ke ztrátám, 

kdy část energie se mění na energii tepelnou. Vlivem tepelných ztrát stoupá teplota součástky a se 

změnou teploty se mění i její parametry. Při překročení meze teploty dojde k nevratným poškozením. 

Pracovní teplota má vliv na celou řadu faktorů (např. na ţivotnost a degradaci materiálů), které 

ovlivňují jak spolehlivost prvků elektrického zařízení, tak celkovou spolehlivost elektronického 

systému. Správná činnost polovodičových prvků je zaručena, pokud není překročena maximální 

dovolená teplota polovodičového přechodu součástky. Dodrţení tepelných reţimů má tedy v 

elektronických výrobcích zásadní význam. Z tohoto důvodu je třeba se zabývat odvodem tepla z 

polovodičových součástek. 

Základním problémem vzniku tepla jsou ztráty způsobené vedením proudu. Tyto ztráty můţeme 

rozdělit na statické a přechodové. U statických ztrát hovoříme o konstantní ztrátě při dlouhodobém 

zatíţení i vysoké spínací frekvenci. Z pohledu přechodových ztrát uvaţujeme ztráty způsobené 

rozběhem, cyklickým zatěţováním atd. Z hlediska posuzování oteplení zařízení jsou statické děje (tj. 

nemění se poţadavek na výstupní veličinu) méně náročné a výpočet i zjištění maximální teploty lze 

provést numerickým výpočtem. U přechodových dějů musíme pouţít celou řadu matematických 

operací, a proto konstruktéři s oblibou vyuţívají simulační programy. Tyto programy umoţňují 

definovat jednotlivé stavy, jak pro zjištění maximálních hodnot oteplení, tak i výjimečných stavů, jako 

např. ztráty chladicího média u kapalinových chladičů. 

Při vyuţívání jednotlivých simulačních modelů musí být jasně zřetelná struktura modelu se 

všemi detaily, aby bylo moţné dokonale provést přesnou analýzu stavů. Při zanedbání důleţitých 

prvků modelu, dochází ke zvýšení chyby simulace a v konečném důsledku tak i můţe dojít k chybné 

konstrukci.  

Projektování konkurenceschopné elektroniky vyţaduje nejen pečlivý návrh obvodového řešení, 

ale také důkladný termický návrh. Ţádná jednoduchá termická analýza, anebo technika měření teploty, 

nepostihne tepelné děje ve všech stavech, ve kterých je elektrické zařízení provozováno. Kvalitní 

tepelná hodnocení vyţadují kombinaci analytických výpočtů s tepelnou specifikací, empirickou 

analýzou a tepelnými modely.   
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2. Úvod do problematiky chlazení měničů 
 

2.1 Vlastnosti výkonových polovodičových součástek 
 

Prvky IGBT se zejména provádí ve formě bezpotenciálových modulů. Výhodou tohoto řešení je 

bezpotenciálový styk modulu s chladičem, kompaktnost a moţnost dosáhnout velké integrace obvodů 

a součástek v jednom modulu. V měničích pro niţší výkony, nejčastěji pro síťové napájení 3 × 400 V, 

se vyuţívá značná integrace výkonových polovodičových součástek. Zcela běţně je integrován celý 

výkonový obvod frekvenčního měniče, tj. vstupní usměrňovač, tranzistor pro připojení brzdného 

odporu a IGBT střídač, v jednom modulu. K tomu jsou dále v modulu integrovány budicí, snímací a 

ochranné obvody (nejčastěji se jedná o integrované snímače proudu, napětí a teploty, o přepěťovou, 

nadproudovou a tepelnou ochranu a ochranu proti současnému sepnutí dvou prvků v jedné větvi 

střídače). Součástky zahrnující uvedené bloky jsou někdy označovány pojmem inteligentní moduly. 

Rozměry výkonových modulů nejsou velké. Například inteligentní modul obsahující všechny 

výkonové prvky měniče frekvence, pro vstupní napětí 3 × 400 V pro motor s výkonem 1,5 kW, má 

rozměry 9 × 5 × 1cm. U pulsních měničů a měničů frekvence pro střední a vyšší výkony bývá stupeň 

integrace výkonových polovodičových součástek v modulu menší, i kdyţ modul je často inteligentní, 

(tzn. obsahuje zejména nadproudové a tepelné ochrany). 

Technologie výroby modulů IGBT je zaloţena na paralelním řazení mnoha elementárních prvků. 

Elementární prvky jsou umístěny na několika čipech. Technologicky je omezena plocha kaţdého čipu 

na maximálně 4,6 cm
2
. Jednotlivé čipy jsou spojeny pomocí drátků a pájení. Vnitřní struktura modulu, 

zejména pro velké proudy, je poměrně komplikovaná. Například modul pro 3 300 V a 1 200 A 

obsahuje aţ 60 čipů, které jsou propojeny aţ 450 spojovacími drátky. Technologie bezpotenciálového 

modulu musí na jedné straně zabezpečit kvalitní odizolování výkonových prvků od montáţní desky 

modulu a na druhé straně musí být zabezpečena maximální tepelná vodivost pro odvod ztrátového 

tepla ze součástky. [1] 

Konstrukce prvků IGCT je zaloţena na pastilkovém provedení, coţ vede k zásadním rozdílům v 

provedení měničů IGBT a IGCT. Pastilkový prvek IGCT neobsahuje ţádné pájené spoje a veškerý 

kontakt je zabezpečen pomocí přítlaku. Na křemíkové destičce je umístěn velký počet elementárních 

prvků. Z principu součástky vyplývá větší proudová hustota, kterou je moţné elementární prvek zatíţit 

ve srovnání s IGBT, coţ dává předpoklady pro dosaţení menšího objemu IGCT. [1,2] 

2.2 Konstrukce výkonových měničů 
 

Rozdílná konstrukce výkonových prvků unipolárních a bipolárních a jejich nestejné ztrátové 

výkony vedou k odlišné koncepci chlazení měničů, a tím i k odlišné konstrukci měniče. Součástky 

IGBT vyráběné v podobě bezpotenciálových modulů jsou připevňovány na chladič, z něhoţ je 

odváděno ztrátové teplo vzduchem či kapalinou. Předností tohoto provedení je galvanické oddělení 

chladiče od výkonového obvodu. Nevýhodou naproti tomu je jednostranný odvod tepla ze součástky. 

V jiných případech jsou součástky obvykle vodivě spojeny s chladičem, (tj. chladič se nachází 

na potenciálu výkonového obvodu). Tím, ţe je ztrátové teplo odváděno ze součástky oboustranně, se 
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zvýší efektivita chlazení. Vzhledem k provedení pouzdra součástky se nejčastěji uplatňuje chlazení 

vzduchem nebo tepelnými trubicemi. Při kapalinovém chlazení pastilkových prvků je nevýhodou to, 

ţe chladicí kapalina je vodivě spojena s výkonovým obvodem. Proto chladicí kapalina musí být 

elektricky nevodivá. Proto se pouţívá buď olej, nebo deionizovaná voda. 

Koncepce chlazení se u měničů s bezpotenciálovými moduly a klasickými pouzdry zásadně liší. 

Jak jiţ bylo uvedeno, konstrukce zejména IGBT modulů je sloţitá a obsahuje mnoţství pájených 

spojů. Tepelné namáhání těchto spojů zvyšuje jejich odpor a zkracuje jejich ţivotnost, přičemţ 

nejnepříznivějším jevem je rychlé kolísání teploty ve velkém rozsahu. V mezním případě můţe při 

provozu dojít k rychlému stárnutí spojů a k jejich přerušení. Z uvedených důvodů je nutné zabezpečit, 

aby součástky IGBT pracovaly se stálou teplotou i při velkých výkyvech proudového zatíţení. To 

vede k pouţití poměrně velkých chladičů s velkou tepelnou kapacitou, která dostatečně tlumí výkyvy 

v produkci ztrátového tepla. Mezní teploty IGBT se pohybují v hodnotách do 150 °C. [1,2] 

Součástky v klasických pouzdrech (obvykle bipolární) neobsahují pájené spoje, a tudíţ jsou ve 

značné míře proti kolísání teplot odolnější. To umoţňuje realizovat chladicí systém s rychlým 

odvodem tepla s malou tepelnou kapacitou. Pro tyto případy se jeví velmi efektivním pouţití 

tepelných trubic, tj. chladičů, u nichţ se k odvodu ztrátového tepla ze součástky vyuţívá teplo nutné 

ke skupenské přeměně chladicího média. Chladicím médiem můţe být i voda, která ze součástky 

odvádí teplo ve zředěné atmosféře. Chladicí médium kondenzuje na stěnách tepelné trubice, ze které je 

teplo odváděno proudem vzduchu. Tepelná trubice je zpravidla celá připojena na potenciál 

výkonového obvodu. Existují i tepelné trubice s galvanickým oddělením od výkonového obvodu 

keramickou vloţkou. Tyto trubice jsou však citlivé na namáhání mechanickými rázy, a proto jsou 

vhodné jen pro stacionární aplikace, ale nikoliv pro oblast elektrické trakce. Díky velké efektivitě 

odvodu tepla ze součástky prostřednictvím tepelné trubice dochází při tomto chlazení k ustálení 

teploty přibliţně do deseti minut. Při klasickém způsobu chlazení ofukováním hliníkového chladiče se 

teplota ustálí přibliţně po 30 minutách. Nedochází-li k ofukování, teplota se ustálí řádově aţ za 

hodiny. Teplota IGCT se v optimálním případě má pohybovat do 115 °C. Při teplotách vyšších sice 

bezprostředně nehrozí zničení součástky, ale klesá elektrická pevnost součástky a zhoršuje se kvalita 

procesu vypínání. Maximální teplota IGCT by neměla překročit 140 °C. [1,2] 

3. Vznik a odvod tepla v měničích 
 

Kapitola se zabývá teoretickými předpoklady souvisejícími se vznikem a odvodem tepla 

z polovodičových prvků. Z hlediska spolehlivé konstrukce je nutné vymezit definici ztrát a jejich 

výpočet. Průchod elektrického proudu polovodičovými součástkami způsobuje vznik ztrátového 

výkonu. Ten můţeme rozdělit na ustálený ztrátový výkon (tj. ztrátový výkon neměnící se ani 

v dlouhodobě ustáleném stavu z pohledu efektivních hodnot při vysokém spínacím kmitočtu) a na 

ztrátový výkon v přechodových stavech (rozběh, cyklické zatěţování atd.). Ztrátový výkon se 

přeměňuje na teplo, které zahřívá celou součástku. S teplem úzce souvisí přenos tepla, následná 

tepelná bilance a tepelná rovnováha systému. Tepelná rovnováha nám definuje dva stavy. První stav 

je, kdy dojde k vyrovnání teplot v uzavřeném systému a dále uţ neprobíhá sdílení tepla mezi 

jednotlivými prvky. Druhý stav je kdyţ dvě tělesa mají rozdílné teploty a mezi nimi probíhá výměna 

tepla. Tento případ se vyskytuje při chlazení polovodičových součástek a výměna tepla probíhá mezi 

pouzdrem prvku a chladičem. 
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Tepelná bilance nám definuje ustálený stav, kde musí platit rovnováha tepelných toků 

v hodnoceném prostoru, tj. součet všech tepelných toků musí být nulový. Znamená to, ţe celkové 

mnoţství tepla uloţené v systému (tj. konstrukci výkonového zařízení) se v čase nemění neboli jestliţe 

nějaké teplo „přitéká”, musí z něj taky „odtékat“. 

Bilanční rovnice v ustáleném stavu vychází z principu zákona zachování energie a tak v daném 

systému součet tepla látkám dodaného a odebraného je roven nule. Energetická bilanční rovnice má 

následně tvar: 

         (3.1) 

 

Jestliţe je teplo látkám odebíráno, platí QO < 0 a naopak, je-li teplo látkám dodáváno, je QD > 0. 

Pak látky, jimţ je teplo odebíráno, musí mít teplotu vyšší neţ látky, kterým se teplo předává.  

Při řešení tepelné rovnováhy dvou látek v ustáleném stavu můţeme bilanční rovnici zapsat ve 

tvaru, kdy velikost tepla dodaného jedné látce je rovna velikosti tepla odevzdaného druhé látce. Pak 

bilanční rovnice má tvar: 

       (3.2) 

Kde první části je dodáno teplo: 

                  (3.3) 

A druhé části je odebráno teplo: 

                  (3.4) 

 

3.1 Ztrátový výkon v ustáleném stavu 
 

V ustáleném stavu je celkový ztrátový výkon v čase konstantní. Ztrátový výkon vzniká jako 

součin okamţitých hodnot proudu a napětí ve všech reţimech součástek. V této souvislosti můţeme 

rozlišovat ztráty: 

1. V propustném stavu, v blokovacím stavu (v rozepnutém stavu), v závěrném stavu a ztráty 

řídicím proudem. Tyto ztráty obvykle označujeme jako statické. 

2. Při přechodu ze stavu vypnuto do stavu zapnuto a naopak, kde vznikají tzv. dynamické ztráty. 

Ty se dělí na ztráty zapínací a vypínací, souhrnně spínací ztráty. 

Obecně je ztrátový výkon dán součinem okamţitého elektrického proudu (iv) s okamţitou 

hodnotou elektrického napětí (uv).[2] 

         (3.5) 

 

Průběh ztrátového výkonu v závislosti na spínání výkonové polovodičové součástky je 

zachycený na obrázku 1. Přijme-li se na místě ztrát střední hodnota ztrátového výkonu, pak obrázek 

vypovídá, ţe ztráty blokovacím elektrickým proudem a závěrným proudem jsou zanedbatelné. Spolu 

se ztrátami řídicím elektrickým proudem činí tyto ztráty jednotky procent z celkových ztrát. Ztráty 

spínací je třeba respektovat aţ od vyšších spínacích kmitočtů (více jak 400 Hz).[2] 
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Pro součástky měničů s vnější komutací (tyristorové a diodové usměrňovače), u nichţ běţný 

spínací kmitočet 50Hz, jsou dominantní ztráty propustným proudem. Při volbě součástek s vlastní 

komutací, jejichţ spínací kmitočty jsou stovky aţ tisíce Hz, je nutné respektovat ztráty propustným 

proudem i spínací ztráty. Spínací ztráty mohou činit 25% aţ 50% celkových ztrát v závislosti na 

spínacím kmitočtu.[2] 

 

Obrázek 3.1 Obecné ztráty při spínání a vypínání. 

 

Obrázek. 3.2 Ztráty v polovodičové součástce.[2] 

Protoţe v poslední době ve výkonové elektronice dominují bezpotenciálové moduly IGBT, tak 

se práce zabývá i výpočtem jednotlivých sloţek ztrátového výkonu IGBT modulů určených pro 

střídač. 

Výpočet ztrátových výkonů ve střídači 

 

Ve střídavých pohonech se sinusovou pulsně šířkovou modulací (sine PWM – Pulse Width 

Modulation) generuje trojfázový IGBT střídač (obrázek 3.3) výstupní napětí, jeţ má charakter sledu 

impulsů s proměnnou relativní šířkou (střídou), která sleduje v čase sinusoidu s pevným, nebo 

proměnným modulačním kmitočtem. [2,6,7] 
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Na obrázku. 3.3 vidíme, ţe střední a efektivní hodnotu kolektorového proudu IGBT tranzistoru  i 

nulové diody lze určit běţnými matematickými prostředky jen obtíţně. Výška i šířka proudových 

impulsů se totiţ během jedné půlperiody T1/2 sloţitým způsobem mění. [6,7] 

 

Obrázek. 3.3. Trojfázový střídač – motor v zapojení do trojúhelníku, napěťové a proudové průběhy ve  větvi 

A: (A) - Sdružené napětí, (B) – Výstupní proud, (C) – Proud tranzistorem, (D) – 

Proud nulovou diodou [5] 

Efektivní hodnota napětí střídače 

Pro výpočet byla vyuţita matematická rovnice popsaná v literatuře [2]. Ta zavádí modulační 

činitel napětí střídače. [6,7] 

  
   

  
 

(3.6) 

       √
 

 
             √  

(3.7) 

 

UAB je efektivní hodnota výstupního napětí, Ud je napětí meziobvodu a M značí modulační 

činitel. 
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Střední hodnota proudu pro tranzistor a nulovou diodu 

Kolektorový proud i proud nulové diody má charakter tzv. unipolárních impulsů. Tranzistor 

zpracovává pouze jednu polaritu proudu zátěţe (obrázek. 3.3 (C)), protilehlá dioda zpracovává mezery 

mezi nimi (obrázek 3.3 (D)). [6,7] 

    
 

 
∫            

  

 

 
(3.8) 

 

Kde i(t) má význam obálky (výšky) a s(t) okamţité střídy impulsů. Pro zjednodušení výpočtu 

budeme uvaţovat sinusový průběh střídy. 

        (
 

  
 

 

 √ 
     )                      (

 

  
 

 

 √ 
     ) 

(3.9) 

 

ImA je amplituda 1.harmonické sloţky proudu fáze A (maximální hodnota). 

Efektivní hodnota proudu střídače 

    √
 

 
∫             

  

 

 

(3.10) 

 

Rovnice obsahuje proměnné i(t) -obálka impulsů, s(t)-střída impulsů. Změnou střídy na funkci 

sinusovou dospějeme k: 

        √
 

 
 

  

 √  
                          √

 

 
 

  

 √  
      

(3.11) 

 

Ztráty způsobené vedením proudu 

Při aproximaci VA-charakteristiky tranzistoru IGBT v sepnutém stavu a nulové 

diody  v propustném směru tzv. „lomenou přímkou“ je moţné vypočítat ztrátový výkon následovně: 

                        
                                       

  (3.12) 

Spínací ztráty 

Při průchodu kladné půlvlny výstupního proudu je aktivní jeden z horních tranzistorů a jedna 

spodní dioda. Další dva prvky zpracovávají zápornou půlvlnu. Přepínacími ztrátami rozumíme součet 

ztrát zapínacích a vypínacích. K výpočtu nelze pouţít rovnici PSW = f (Won +Woff), protoţe v průběhu 

půlperiody 1. harmonické se mění velikost přepínaného proudu (iz). Je tedy nutné pouţít následující 

matematické vyjádření: [5,6,7] 

    
 

 
∫    [     ]      

  

 

 
(3.13) 

 

Jestliţe je frekvence a energie konstantní, můţeme vyjádřit, při lineární aproximaci, rovnicí: 
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(3.14) 

 

kde IZ je proud zátěţe, Emax je katalogový údaj označující ztrátovou energii při zpracovávání 

jmenovitého typového proudu ICnom tranzistoru.  

Činitel proudového využití tranzistoru 

Hodnota 1/K má význam proudové přetíţitelnosti tranzistoru. Pro jeho matematické vyjádření 

vyuţíváme rovnici: 

  
     

     
 

   

     
            〈   〉 

(3.15) 

 

Při konstantním nosném kmitočtu f lze podle rovnice (2.7) spočítat přepínací ztráty jednoho 

spínače: 

    
 

 
        

   

     
                

(3.16) 

 

Celkové ztráty 

Celková ztráta tranzistoru Ptot T je definována součtem ztrát způsobených vedením proudu  

a ztrát přepínacích. Přepínací ztráty nulové diody jsou zahrnuty do ztrát tranzistoru, a proto vyuţíváme 

následující rovnice: [5,6,7] 

                                                                                        (3.17) 

 

x nám definuje počet spínacích prvků. Po dosazení do předešlých rovnic (2.11) získáme 

celkovou rovnici ztrát: 

                                             (3.18) 

 

3.2 Ztrátový výkon v přechodových stavech 
Přechodový stav je jev, který probíhá mezi dvěma ustálenými stavy obvodu. Příčinou vzniku 

přechodového stavu jsou náhlé změny ţádané výstupní veličiny (nejčastěji se uvaţuje změna napětí 

nebo proudu). Jako přechodové stavy můţeme chápat rozběhy, přetíţení, cyklické zatěţování. [IX.] 

Nejtypičtějším časovým průběhem výkonu a tepelného toku je pravoúhlý impuls s tepelným 

tokem Pimp, který je po dobu t1 konstantní. Můţeme si představit, ţe v této době je Pimp=Ptot viz vztah 

3.4. Po dobu impulsu roste na výstupu modelové oteplení podle funkce: 

             [   
 
 
 ] 

(3.19) 

Jestliţe byla počáteční podmínka nulová, tj. objekt měl v čase t=0 teplotu okolí, bude v čase 

t=t1na výstupu modelové oteplení: 

                 [   
  
 
 ] 

(3.20) 
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Po přerušení tepelného toku bude obvod chladnout a oteplení je dáno klesající funkcí 

         [   
    
 

 ] 
(3.21) 

v intervalu t > t1.Sestupná modelová exponenciála odpovídající chladnutí se můţe vyjádřit 

následujícím způsobem: 

                [   
  
 
 ]

  
    
 

 

 

(3.22) 

Nekonstantní zatěţování lze řešit v komplexní L-obrazové rovině, a to obecně, za pomocí 

přenosu (3.19) a L-obrazové funkce (3.20). 

     
 

    
 

(3.23) 

 ̅     ̅          ̅    
 

    
 

(3.24) 

Zatěţování pravoúhlými impulsy výkonu si však zaslouţí větší pozornost. Průběh uvaţovaného 

impulsu je zobrazen na obrázku 3.4. 

 

Obrázek 3.4 Průběh zatěžovacího výkonu a teploty odezvy na dynamický průběh. [IX.] 

 

Velikost tepelného toku je Pimp=P1, doba trvání je t1 a doba mezery t2. Perioda má tvar T=t1+t2. 

Poměr doby impulsu k době periodě je vyjádřen zatěţovatelem z, který je definován následovně: 

  
  
 

 
(3.25) 

 

Kolísání teplot můţe mít v objektu tyto vztahy: V maximech můţe být kritické místo součástky 

nejvíce ohroţeno teplotou, minima nemusí být ničím významná a zdvihy teploty mezi minimem a 

maximem mohou za nepříznivých parametrů Pimp, t1, T impulsu představovat šoky nebezpečného 

mechanického pnutí v okolí zdroje tepelného toku. 

Ustálený periodický průběh odezvy oteplení na impulsy výkonu Pimp=P1 je na obrázku 3.4. U 

tohoto průběhu by měla být moţnost určení maxima υmax = υ2 a minima υmin = υ1, aby bylo moţné určit 

výšku a střední strmost náběţné hrany teplotní odezvy. Střední výkon periodických impulsů: 

 ̅  
     

 
      

(3.26) 
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odpovídá střednímu oteplení 

 ̅     ̅         (3.27) 

 

Odezva na skok výkonu P1 má rovnici 

          [ 
   

 
 
 
] 

(3.28) 

 

Odezva na přerušení výkonu P1 má modelovou rovnici 

         
  

 
 
 
 

(3.29) 

Extrémy stoupající části jsou 

        [ 
   

  
 
 
] 

(3.30) 

 

pro extrémy na klesající části periody platí 

        [    
      

 
 ] 

(3.31) 

Maximální teplotu lze vyjádřit jako 

          
    

   
 

 

    
 
 
 

 

(3.32) 

Minimální teplotu lze vyjádřit jako 

          {  
 
 [ 

       
 

]

    
 
 
 

} 

(3.33) 

 

 

3.3 Odvod tepla z polovodičových součástek 
 

Tato kapitola úzce souvisí s kapitolou ztrátových výkonů. Ztrátový výkon způsobuje oteplení, 

které můţe způsobovat nevratné změny nebo poškození polovodiče, proto je nutné dále určit 

jednotlivé druhy přenosu tepla z místa vzniku do okolí a definovat i všechny důleţité veličiny. 

Tato kapitola se zabývá jednotlivými základními informacemi týkající se odvodu tepla. Jsou zde 

popsány jednotlivé principy přenosu tepla mezi částmi tepelného obvodu a následně jsou vypsány i 

okrajové podmínky přenosu tepla. 
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Základní pojmy 

 

Teplota 

Teplota je základní veličinou pro určení vnitřní pohybové energie látky. Teplota je dána 

pohybovou energií molekul. Čím rychleji molekuly kmitají, tím je teplota větší. Teplota se měří v 

Kelvinech [K] nebo ve stupních Celsia [°C].  

Teplo 

Teplem Q [J] je rozuměna tepelná energie, kterou obsahuje těleso o hmotnosti m [kg] a teplotě t 

[°C] vzhledem k počátku tepelné soustavy. Pro teplotu t=0°C je Q0 = 0. Z toho vyplývá, ţe v Celsiově 

stupnici můţe být tepelná kapacita kladná i záporná.  

          (3.34) 

 

     ∫    
  

  

 ∫     
  

  

 
(3.35) 

Tepelná kapacita 

Tepelná kapacita vyjadřuje mnoţství tepla, kterým se těleso ohřeje o 1°C. Tepelná kapacita je 

určena jako podíl dodaného nebo odebraného tepla a teplotní změny. [3-13] 

  
 

  
 

(3.36) 

 

   (
  

  
)
 
 (

  

  
)
 

 
(3.37) 

Tepelný tok 

Tepelný tok, značka Φ[W], vyjadřuje rychlost průchodu tepla danou plochou, nebo také výkon 

přenášený při průchodu tepla danou plochou. 

  
  

  
 

(3.38) 

Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost Λ [W.m.K
-1

] je míra schopnosti dané látky vést teplo. Jedná se o přenášení 

kinetické energie neuspořádaným pohybem mezi molekulami bez proudění látky. Tepelná vodivost je 

funkcí teploty a materiálu prostředí a nezávisí na gradientu teploty. 

         (3.39) 

  
 

    
 

(3.40) 

Definice tepelné analýzy 

Jedná se o skupinu fyzikálně - chemických metod, které se zabývají studiem materiálů 

a procesů v dynamických podmínkách, při kterých se mění okolní teplota. 
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Diferenciální tepelná rovnice 

  

  
 

 

    
 (

   

   
 

   

   
 

 

 
 
  

  
 

 

  
 
   

   )  
 

    
 
  

  
 

(3.41) 

 

Tabulka 3.1 Tepelně – fyzikální vlastnosti materiálů včetně matematického vyjádření a metody řešení 

Vlastnosti Matematické vyjádření Jednotka Met

oda 

Tepelná vodivost                   W/(m.K) LFA 

Tepelné lineární rozšíření 
  

 

   
  
  

 
 

%/K DIL 

Entalpie   

  
      

  

  
  

J/g DSG 

Hmotnost /Sloţení/Konverze 
  

       

  

 
% TG 

 

Tepelné pole 

Základní charakteristika tepelného stavu prostředí, na které je aplikováno zjednodušení 

prostředí, kterým se teplo šíří. Prostředí rozdělujeme na izotropní a homogenní. Tento tepelný stav 

prostředí je popsán tepelným polem. Jedná se o mnoţinu okamţitých teplot ve všech bodech vybrané 

části prostoru. Toto tepelné pole je spojité, tudíţ mezi dvěma nekonečně blízkými body odpovídá i 

nekonečně malý rozdíl teplot. Tepelné pole je moţné dále charakterizovat jako pole skalární.[3-13] 

Existující tepelné pole lze matematicky popsat: 

            (3.42) 

 

coţ znamená, ţe teplotní pole můţe být funkcí tří souřadnic (x, y, z), nebo dvou souřadnic 

(x, y), nebo funkcí jedné souřadnice (x). Děj můţe záviset na čase, pak hovoříme o 

nestacionárním vedení tepla, nebo děj můţe být nezávislý na čase, tedy stacionární vedení tepla. 

Teplotní pole si můţeme představit jako izotermické plochy – místa, ve kterých je stejná teplota, 

jak je vidět na obrázku 3.5.[29] 

 

Obrázek 3.5 Teplotní pole a izotermy[29] 
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Teoretické základy šíření tepla 

 
Jak bylo zmíněno, teplo je termální energie, která se navenek projevuje teplotou tělesa. Tato 

teplota se dá změřit mnoţstvím metod. Přenosem tepla mezi dvěma tělesy o různých teplotách dochází 

k přenosu tepla z tělesa teplejšího na těleso chladnější. Známe tři základní způsoby přenosu tepla: 

- Vedením (kondukcí) 

- Prouděním (konvekcí) 

- Sáláním (radiací) 

 
V reálném stavu se teplo obvykle nepřenáší jen jedním způsobem. Většinou se jedná 

o kombinaci dvou nebo všech tří přenosů současně. Při definovaném reálném řešení můţeme 

jednotlivé přenosy rozdělit na jednotlivé celky a celkovou přenášenou energii obdrţíme jako součet 

energií přenášených jednotlivými způsoby.  

Vedení tepla 

Je proces, ve kterém tepelný tok prochází pevnými, kapalnými a plynnými prostředími, které 

jsou v těsném kontaktu. Tento mechanismus přenosu energie je dominantní u pevných látek. U kapalin 

a plynů není příliš výrazný, neboť molekuly jsou volnější a mají více místa k tepelnému pohybu bez 

sráţek potřebných k předání energie. Vedení tepla tedy umoţňuje nejintenzivnější přenos tepelné 

energie. [3-13] 

     
 

 
        

(3.43) 

 

Pro chlazení se často pouţívá vyjádření tepelné vodivosti materiálu, tzv. tepelného odporu 

Rt [K⋅W-1
]. 

   
 

  
   

 

 
 

(3.44) 

 

Mnoţství tepla Q, které bylo vedeno průřezem tělesa, je dáno součinem tepelného toku It a 

času t. 

       (3.45) 

Proudění tepla 

Další způsob šíření tepla představuje přestup tepla mezi povrchem pevného tělesa a kapalinou 

nebo plynem. Známe dva způsoby proudění, přirozené a nucené. K přirozenému proudění dochází v 

důsledku změny hustoty kapaliny v závislosti na teplotě. Pro vyvolání nuceného proudění musíme 

pouţít pomocné zařízení. Při proudění kapaliny kolem tělesa se vytváří hraniční vrstva, jejíţ velikost 

je dána rychlostí proudící kapaliny. U přirozeného proudění je tato vrstva nepříznivě silná a je v 

důsledku molekulárních sil nepohyblivá a přenos tepla se v ní uskutečňuje vedením. Při nuceném 

proudění se tato vrstva ztenčuje. [3-13] 

         (3.46) 
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Sálání tepla 

K přenosu tepla sáláním dochází u tepelné výměny prostřednictvím vyzařování 

elektromagnetických vln. Tento způsob přenosu tepla se tedy uskutečňuje i ve vakuu. Na šíření tepla 

sáláním má vliv povrch tělesa. Jako vztaţný povrch se uvaţuje absolutně černé těleso, které vyzáří 

nebo pohltí veškeré záření. Je důleţité, ţe kaţdé těleso, které má určitou teplotu, je zářičem tepla.  

           
    

   (3.47) 

 

Prostup tepla stěnou 

Je dán společným působením všech základních druhů přenosů tepelné energie. Sálání bývá často 

obsaţeno v součiniteli přestupu tepla. Prostup počítáme podle vzorců, které známe z elektrotepelné 

analogie a znalosti Ohmova zákona. Pro další úvahy a výpočty v této práci budeme uvaţovat prostup 

tepla: 

- Rovinnou stěnou 

- Válcovou stěnou 

Rovinná stěna má tloušťku s a má dva povrchy s teplotami t1 a t2. Není přítomný vnitřní 

objemový zdroj qV a hodnota součinitele tepelné vodivosti λ je konstantní a nemění se v průběhu 

děje. 

 

Obrázek 3.6 Tepelný tok rovinnou stěnou [29] 

Následovně můţeme vypočítat tepelný tok procházející stěnou při stálém rozdílu povrchových 

teplot: 

     ( 
       

 
)    

 

 
         

(3.48) 

Bude-li stěna sloţena z několika různých vrstev o jiných tloušťkách materiálu s různou tepelnou 

vodivostí, musíme tepelný tok počítat podle rovnice 3.49. [29] 
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Obrázek 3.7 Tepelný tok složenou stěnou [29] 

   
       

∑
  
  

 
    

 
(3.49) 

Okrajové podmínky přenosu tepla 

Okrajové podmínky se vztahují na definované rozhraní, které je někdy totoţné s částí povrchu 

tělesa. Existují celkově čtyři okrajové podmínky. 

Je definována teplota rozhraní (Dirichletova okrajová podmínka) 

Oteplení je dáno předpisem υ(x, y, z, t), je tedy funkcí polohy a času. Protoţe z fyzikálního 

hlediska musí předepsané oteplení souviset se zdrojem, odpovídá tato podmínka tomu, ţe rozhraní má 

dokonalý kontakt se zdrojem oteplení, přičemţ oteplení zdroje má předepsaný průběh 

                                 (3.50) 

Rozhraním neteče žádný tepelný tok 

Podmínka je ekvivalentní dokonalé tepelné izolaci rozhraní. Vyjadřuje se teplotním spádem 

pomocí derivace teploty ve směru normály k rozhraní 

  

  
   

(3.51) 

Rozhraním teče daný tok (Neumannova okrajová podmínka) 

Tok je dán prostorovým a časovým rozloţením hustoty fn tepelného toku 

  
  

  
             

(3.52) 
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Přestup tepla rozhraním do okolí 

Obvykle se linearizuje závislost hustoty f tepelného toku na rozdíl teplot ϑ – ϑ0 rozhraní a 

prostředí (Newtonův zákon). 

             (3.53) 

Tímto vztahem je také definována měrná tepelná přestupnost rozhraní (povrchu) do okolního 

prostředí. 

  
 

      
 

(3.54) 

Příslušná okrajová podmínka je: 

  
  

  
              

(3.55) 

nebo stručněji 

  

  
              

(3.56) 

kde: 

  
 

 
 

(3.57) 

V hodnotě H můţe být popřípadě zahrnuta i radiace podle následující rovnice: 

  
  
  

   
  

  
   

  
  

 
(3.58) 

Současně musí být předepsána hustota F tepelného toku rozhraním tělesa, takţe pro rozhraní 

platí: 

  
  

  
                

(3.59) 

a okrajová podmínka můţe být vyjádřena rovnicí: 

  

  
   (       

 

 
)    

(3.60) 

Zde je teplota okolí ϑ0 z rovnice (3.58) nahrazena výrazem: 

   
 

 
 

(3.61) 

Přidáním toku z okolí je tedy ekvivalentní zvětšení teploty okolí (přesněji zmenšení teplotního 

rozdílu) o F/H (K). 
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3.4 Tepelná stabilita systému  
 

Tepelná stabilita systému navazuje na předchozí dvě kapitoly, kde byla uvedena teorie k výpočtu 

ztrátového výkonu a odvodu tepla z polovodičových součástek. V této kapitole je zavedena 

elektrotepelná analogie pro popis jednotlivých dějů, ve kterých mohou polovodiče pracovat. Jako 

první jsou rozebrány tepelné vlastnosti součástek a vytvoření náhradních tepelných obvodů, které se 

pouţívají pro výpočet nebo simulace a zjištění chování obvodu při statických i přechodových dějích.  

Elektrotepelná analogie 

 

Řešení přestupu tepla si zjednodušujeme pomocí tzv. elektrotepelné analogie, u které popis a 

řešení tepelných dějů provádíme formálně jako řešení dějů a stavů v elektrickém obvodu. Formálně 

jsou provedeny tyto vzájemné ekvivalenty. [VIII.] 

Tabulka 3.2 Ekvivalenty tepelné soustavy a elektrického obvodu. [IX.] 

Veličina tepelné soustavy Ekvivalent v elektrickém obvodu 

Teplota T [
O
C] Elektrický potenciál φ [V] 

Rozdíl teplot ΔT [
O
C] Elektrické napětí U [V] 

Tepelný výkon QT [W] Elektrický proud I [A] 

Tepelný odpor Rth [K/W] Elektrický odpor R [Ω] 

Tepelná kapacita C [J/K] Elektrická kapacita C [pF] 

 

Platí i vztahy, které vyuţívá elektrotechnika (tepelná vodivost je převrácená hodnota tepelného 

odporu, platí vztahy např. pro paralelní, nebo sériové řazení tepelných odporů apod.) Základní 

podobnost můţeme vyjádřit následujícím obrázkem. 

 

Obrázek. 3.8 Základní vztahy mezi elektrickým a tepelným obvodem 

V následující kapitole podrobněji popíšeme význam jednotlivých veličin. 
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Tepelné vlastnosti výkonových polovodičových součástek 

 

Elektrické parametry polovodičových součástek jsou závislé na teplotě. Z pohledu provedení 

součástky je zřejmé, ţe teplota polovodičového přechodu ovlivňuje provozní stavy součástek. S vyšší 

teplotou přechodu dochází ke změně elektrických parametrů a moţnosti vzniku nevratných změn. 

Tepelnými parametry jsou popsány vztahy mezi ztrátovým výkonem a teplotou v jednotlivých částech 

polovodičového prvku. Polovodičové součástky tepelně charakterizují následující parametry: [8,9] 

1. Teplota přechodu 

2. Tepelný odpor 

3. Tepelná konstanta 

4. Tepelná kapacita 

 
Tyto parametry jsou určeny konstrukcí součástky, materiálem, ze kterého je vyrobena 

a provedením jejího pouzdra. Mimo tyto obecně uvedené parametry jsou obvykle parametry 

konkretizovány pro určitou část systému chlazení. Tak jsou např. definována: 

1. Tepelný odpor mezi pouzdrem a okolním prostředím. 

2. Tepelná kapacita objemu pouzdro – okolní prostředí. 

 
Oba parametry závisí na způsobu upevnění součástky v bloku zařízení, pouţitém chladiči, 

elektrickém reţimu polovodičové součástky a jiných vnějších činitelích. 

 

Tepelný odpor 

 

Při výpočtu jednotlivých částí tepelných obvodů vycházíme z analogie mezi tepelným 

a  elektrickým obvodem. Tato analogie nám umoţňuje vytváření náhradních tepelných schémat 

s vyuţitím tepelných odporů a kapacit. Zdrojem tepla je elektrický ztrátový výkon, který jako tepelný 

tok na tepelném odporu vyvolá rozdíl teplot. Přičtením všech rozdílů teplot k teplotě okolí dostaneme 

předpokládanou teplotu přechodu při zatíţení daným výkonem. Tepelné odpory dělíme na:[8,9] 

1. Vnitřní tepelné odpory součástky 

2. Tepelný odpor styku pouzdra a součástky s chladičem 

3. Tepelný odpor chladiče 

 
Vnitřní tepelné odpory součástky jsou pro technickou praxi nahrazeny jedním vnitřním tepelným 

odporem. Vnitřní tepelný odpor je uváděn jako katalogový údaj dané součástky. Při uvaţování IGBT 

modulu, jako výkonové součástky, musíme zjistit jednak tepelný odpor IGBT tranzistoru (Rthj-c(IGBT)), 

tak i  tepelný odpor zpětné diody (Rthj-c(ID)). Dále je v katalogu uvedena hodnota celkového tepelného 

odporu IGBT modulu (Rthc-s).  

Přechodový tepelný odpor styku pouzdra součástky s chladičem. Hodnota tohoto tepelného 

odporu závisí na velikosti plochy styku, kvalitě opracování styčných ploch, pouţití izolačních 

podloţek a teplovodivých past. Při přímé montáţi na rovnou plochu chladiče lze počítat s hodnotou 

několika desetin K/W. [8,9] 
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Tabulka 3.3 Různé způsoby styku polovodiče s chladičem 

Provedení tepelný odpor[K / W] 

přímý styk, bez tepelně vodivé pasty 0,05 - 0,2 

přímý styk, s tepelně vodivou pastou 0,005 - 0,1 

podloţka z keramiky Al2O3 , s pastou 0,2 - 0,6 

silikonová guma, s pastou 0,34 - 0,45 

slída 0,05 mm 0,4 - 0,9 

 

Tepelný odpor chladiče můţe být vyjádřen pomocí následující rovnice běţně pouţívané 

v teorii přenosu tepla. 

       
 

         
   
     

 
(3.62) 

 

Z rovnice (3.62) vyplývá, ţe u chladiče lze zlepšit tepelný odpor několika způsoby. 

Nejednoduší způsob je zvýšení m průtoku chladicího média (např. nucenou konvekcí). Další je 

moţnost ovlivnění tepelné kapacity cp (vyuţití kapaliny na místo plynu). Další moţností je úprava 

koeficientu stykové plochy A (např. vyleštění nebo nástřik povrchu). Poslední moţností úpravy je 

změna součinitele prostupu tepla h na povrchu chladiče (např. menší rozměry kanálu, jako jsou 

mikrokanály, turbulentní proudění pomocí „turbulátorů“, dvoufázové mechanismy proudění kapaliny, 

jako je vypařování a kondenzace na místo jednofázového proudění). [8,9,17-22] 

Výraz v závorce v rovnici (3.62) je účinnost chladiče a je definován takto: 

  
     

     
 

(3.63) 

 

Z rovnice (3.62) vidíme, ţe zlepšení účinnosti součinitele prostupu tepla h zlepší koeficient 

stykové plochy Aa tím i účinnost ε chladiče. To je patrné i v rovnici (3.63), kde více izotermický 

povrch znamená menší hodnotu Ts ve jmenovateli. Účinnost povrchu zahrnuje jak tepelný odpor do 

stran, tak i  do šířky chladiče. 

Tepelná kapacita 

 

Tepelná kapacita vyjadřuje schopnost dané části tepelného systému pojmout určité mnoţství 

tepla. Tepelná kapacita se začíná uplatňovat při procesech, kdy délka sepnutí výkonové součástky je 

menší neţ doba, která je potřebná k ustálenému přenosu tepla pomocí vedení. Proto je nutné znát 

jednotlivé tepelné kapacity prvků a chladiče. 

Tepelnou kapacitu pouzdra (CC) je nutno brát v úvahu jen u velkých pouzder součástek a při 

malé hmotnosti chladiče, nebo při umístění součástky bez chladiče. 

Chladič je vyroben z materiálu, který má schopnost akumulovat teplo (měď, hliník, atd.), 

proto vykazuje tepelnou kapacitu chladiče (CS). Tato skutečnost se projevuje ve dvou případech: 
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1. Konstrukce zařízení pro trvalý chod 

2. Konstrukce zařízení pro přerušovaný chod 

Při konstrukci zařízení dochází k impulsnímu spínání součástek, ale doba jednotlivých zapnutí je 

kratší neţ doba ustálení teploty. Tudíţ při tomto ději nedojde k ustálení teplot. Teplota postupně 

stoupá a dříve neţ teplota chladiče vystoupí na ustálenou hodnotu, zatíţení poklesne. 

Indukční teplo 

 

Teplo indukční je teplo, které vzniká při působení elektromagnetického vlnění na elektrický a 

magnetický vodivý materiál. Část vlnění se při dopadu odrazí a vrací zpět, část proniká do materiálu, v 

němţ vyvolá indukované (vířivé) proudy. Ztráty vířivými proudy se mění v teplo. Můţeme tak dojít 

k ohřevu části měniče či konstrukce chlazení a tepelné podmínky se potom liší od předpokladů. 

Tepelné obvody 

 

Jak jiţ bylo řečeno, tepelné vlastnosti kaţdého elektronického prvku je moţné vyjádřit pomocí 

tepelných odporů a tepelných kapacit. Ve výkonové elektronice se především setkáváme 

s výkonovými moduly. Jednotlivé výkonové moduly obsahují jeden nebo více IGBT tranzistorů a 

stejně tak nulových diod. 

Obrázek 3.9 zobrazuje tepelný obvod měniče kmitočtu, sloţeného z usměrňovacího modulu a tří 

střídačových modulů. Kaţdý modul generuje vlastní ztrátový výkon a tepelnou energii, která se sčítá 

na chladiči. 

 

Obrázek 3.9 Tepelný model modulového elektronického zařízení s chladičem. 

http://leccos.com/index.php/clanky/teplo
http://leccos.com/index.php/clanky/elektromagneticke-vlneni
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Konstrukce ve výkonové elektronice nepočítá s konstantním výkonem, proto nemůţeme řešit 

odvod tepla statickou metodou. Zařízení a součástky bývají zatěţovány elektrickým výkonem 

krátkodobě, periodicky, jednorázově i přerušovaně. 

 

Konstrukce IGBT modulu 

 

Výkonové IGBT moduly zpravidla obsahují více IGBT tranzistorů. Moduly jsou konstruovány 

podle maximální hodnoty napětí a proudu. Proto je moţné se setkat s různým provedením modulů 

(obrázek 3.10). 

 

Obrázek 3.10 Druhy IGBT modulů 

 

Vnitřní struktura IGBT modulu s tepelným schématem 

 

Ke kaţdému modulu lze vyhledat hodnotu tepelného odporu, maximální teplotu čipu, tepelnou 

kapacitu. Jednotlivé informace jsou potřebné k návrhu a výpočtu. Pro bliţší studium výkonových ztrát 

a problematiky chlazení je nutné se seznámit s vnitřní strukturou IGBT modulu včetně jednotlivých 

rozměrů a chemických vlastností materiálů. Vnitřní struktura včetně náhradního schématu je na 

obrázku 3.11. 
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Obrázek 3.11 Vnitřní struktura IGBT modulu se zobrazeným tepelným schématem. 
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3.4.1 Způsoby chlazení 
 

V předchozí kapitole byly popsány jednotlivé druhy přenosu tepla z místa vzniku do místa, kde 

má dojít k ochlazení. Na tuto kapitolu navazuje kapitola zabývající se jednotlivými druhy chlazení.  

 

Obrázek 3.12 Závislosti ztrátového výkonu na tepelné účinnosti. [23] 

Výše uvedený obrázek znázorňuje moţnost výběru chladicího systému v závislosti na ztrátovém 

výkonu dané aplikace. Účinnost odvodu tepla (tepelná účinnost) narůstá s rostoucí sloţitostí 

chladicího systému. Sloţitější systém však umoţní chladit velké výkonové ztráty (aţ 10
4
W) 

s přiměřenými prostorovými nároky při daném výkonu měniče. 

Při vyuţití jednotlivých chladicích systému se můţeme setkat s vedením, prouděním a sáláním 

tepelné energie z chladiče. U některých systémů je upřednostňován pouze jeden systém přenosu nad 

druhým z důvodu koncepce chladicího systému. 

Druhy chladicích systémů 

Chladiče s přirozeným prouděním vzduchu 

Jsou aplikace, které vyuţívají pro odvod tepla přirozené proudění vzduchu. Typicky jsou 

chladiče pro přirozené proudění vzduchu vyrobeny z mědi nebo hliníkového plechu, lisovaného 

hliníku, obráběné nebo lité slitiny. Chladiče s přirozeným prouděním vzduchu nazýváme pasivní 

chladiče. [23-27] 

Chladiče s přirozeným prouděním vzduchu vyuţívají všechny tři druhy přenosu energie. Jejich 

koncepce a tvar umoţnuje jak vedení tepla z místa vzniku tak i jeho proudění mezi jednotlivými ţebry 

chladiče a v neposlední řadě i sálání. Sálání umoţnuje velikost a vyšší teplota tohoto systému. 

Dominantní je přenos tepla pomocí vedení, přenos prouděním a sáláním je minimální. 

Chladiče s nuceným prouděním vzduchu  

Pro zvýšení tepelné účinnosti a pro správnou funkci těchto chladičů je vyţadován aktivní prvek, 

který zvyšuje rychlost proudění vzduchu. Jako aktivní prvek je běţně pouţíván ventilátor, nebo 

sestava ventilátorů upevněna na chladiči. Jednotlivé chladiče pro nucené chlazení jsou vytvářeny 

s velkým mnoţstvím lamel pro proudění vzduchu, v některých případech jsou opatřeny otvorem pro 
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lepší průchod vzduchu. Jejich výroba je nejčastěji prováděna lisováním, méně obráběním hliníkových 

částí nebo polotovarů.  

Chladicí systémy se změnou skupenství 

Chladicí systémy se změnou skupenství jsou známé jako recirkulační, nebo kondenzační tepelné 

trubice. Typicky se vyuţívají uzavřené smyčky trubic, které umoţňují rychlou výměnu tepla 

vypařováním a kondenzací kapaliny uvnitř trubice. Tyto tepelné trubice jsou integrovány do dalších 

technologií chladičů ke zvýšení tepelné účinnosti, dále tato integrace zvyšuje celkovou mechanickou 

odolnost systému. [23-27] 

Systém tepelné trubice můţeme rozdělit na dvě oblasti. První oblast vyuţívá ztrátové teplo 

polovodiče ke změně skupenství kapaliny. Druhou část tvoří chladič, kde dochází k odvedení tepla do 

okolí po kondenzaci par v chladné části tepelné trubice. 

Kapalinové chladicí systémy 

Kapalinou chlazené aplikace vyuţívají pro odvod ztrát přirozenou konvekci tepla ze součástky 

do oblasti desky obsahující kanály, kterými protéká chladicí medium. K těmto deskám je napojen 

systém výměníku tepla a čerpadla. Obecně platí, ţe kapalinou chlazené technologie jsou vyhrazeny 

pro aplikace, s vysokou hustotou tepelného toku, kde vzduchové chladiče nebo systémy se změnou 

skupenství nejsou schopny dokonale rozptýlit ztrátovou energii. [23-27] 

3.4.2 Kapalinové chlazení 
 

Práce se zabývá pouze kapalinovými chladiči. U tohoto typu chlazení se vyskytuje řada 

problémů a vlivem malé tepelné kapacity samotného chladiče. Je vhodné se zabývat i přechodovými 

ději např. při ztrátě průtoku chladicí kapaliny. 

Kapalinové chlazení výkonových modulů lze pouţít jak pro velmi výkonné měniče [MW], tak 

i pro nízkoenergetická zařízení, která mají svůj vlastní koloběh vody z provozních důvodů (např. 

automobily, lokomotivy, indukční ohřevy). Ve většině případů, kdy se jedná o uzavřenou smyčku 

chladicího okruhu (chladič, čerpadlo, výměník tepla) vstupní chladicí kapalina dosahuje maximálních 

teplot o hodnotách odpovídajících 30-50°C. [20-27] 

Tepelný odpor kapalinového chladiče ovlivňuje: 

- kontaktní plocha k přenosu tepelné energie do chladicího media (např. počet chladicích 

kanálů) 

- objemový průtok chladicího media 

- akumulační schopnost chladicího media 

- turbulence chladicího media 

- vedení a šíření tepla v chladiči (materiálové sloţení chladiče) 

- teploty chladicí kapaliny (v závislosti na viskozitě a hustotě) 

 

Zvětšení styčné plochy chladič/chladicí kapalina bude mít za následek lepší přenos tepla. 

Tradiční kapalinový chladič je omezen počtem chladicích kanálů. Tedy jak maximálním průtokem, tak 

i styčnou plochou pro montáţ výkonových modulů.  
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Minimalizace rozměrů výkonových zařízení s polovodiči 

Chceme-li dosáhnout vyšší integrace výkonové elektroniky, tedy zmenšit rozměry, musíme brát 

v úvahu všechny ztráty všech komponentů elektrického zařízení, tedy ztráty všech polovodičových 

součástek a integrovaných obvodů, řídicích obvodů, ztráty na kondenzátorech a cívkách, ale i přídavné 

ztráty na zařízeních zajišťujících funkci chladicího zařízení (motor oběhového čerpadla). Nejčastěji 

však převáţná část ztrát vzniká v polovodičových systémech, z tohoto důvodu se dále zaměřím na tuto 

oblast. 

Největší potenciál pro sníţení prostoru a hmotnosti je v oblasti chladicích zařízení, proto zde 

musí být hlavní úsilí zaměřeno na sniţování celkového tepelného odporu. Obrázek 3.13 znázorňuje 

standardní sestavu polovodičového modulu. Modul je upevněn na vzduchem chlazeném hliníkovém 

chladiči, který je tepelně spojen s výkonovým modulem pomocí teplovodivé pasty.  

 

Obrázek 3.13 Výkonový modul s upevněním na vzduchový chladič[21,26] 

Obrázek 3.14. zobrazuje poměr rozdělení tepelných odporů všech komponentů sestavy. Tento 

graf ukazuje, ţe cca. 80% tepelného odporu tvoří vzduchem chlazený chladič. 

 

Obrázek 3.14 Závislost tepelného odporu na materiálu sestavy chladiče a výkonového modulu. [21,26] 

Z tohoto důvodu je opodstatněné zabývat se především sniţováním tepelného odporu chladiče. 

Významný je i tepelný odpor přechodu mezi pouzdrem součástky a chladičem. 
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Jednoduchou výměnou vzduchového chladiče za kapalinový chladič, jak je znázorněno 

na obrázku 3.15, se celkový tepelný odpor Rth systému změní a můţe být podstatně zmenšen. 

 

Obrázek 3.15 Výkonový modul s kapalinovým chlazením [21,26] 

Tepelný odpor kapalinových chladičů se můţe měnit v širokém rozmezí v závislosti 

na konstrukci chladiče a materiálech (měď, hliník a vnitřní struktury [ 5-11 ]). Shrnutí závislosti 

tepelného odporu Rth na průtoku vody v komerčně dostupných kapalinových chladičích je znázorněn 

na obrázku 3.16. Hlavní údaje jsou získány z [5-11]. Graf ukazuje široký rozsah tepelného výkonu. 

Nejlepší hodnoty lze dosáhnout s vyuţitím mikrokanálů z mědi. 

 

Obrázek 3.16 Závislost tepelného odporu na konstrukci chladiče [21,26] 

Výše uvedené závislosti můţeme zajistit dvěma druhy kapalinových chladičů. Jsou to: 

- Kapalinové chladiče s chladicími kanály, 

- kapalinové chladiče s mikrokanály. 
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Kapalinové chladiče s chladicími kanály 

 

Tento druh chladičů se běţně vyuţívá při konstrukci výkonové elektroniky při ztrátových 

výkonech v řádech tisíců wattů. Tyto chladiče jsou tvořeny hliníkovou deskou, která obsahuje jeden 

nebo více chladicích kanálů. Při průchodu chladicího média vzniká nepříznivý efekt nazývaný „fluid 

efekt“. Tento efekt vzniká na stranách chladicích kanálu a částečně zabraňuje odvodu tepla z chladiče 

do kapaliny (vytváří další tepelný odpor při přestupu tepla z chladiče do chladicí kapaliny, který lze 

ovlivnit vhodnou úpravou vnitřního prostoru chladicího kanálu). Tento efekt nepříznivě ovlivňuje 

celkové chování kapalinového systému při přechodových dějích. Průtok chladicí kapaliny bývá běţně 

kolem 1-15 l.min
-1

, přičemţ je tento průtok uvaţován na jeden kanál. S rychlostí průtoku kapaliny se 

ovlivňuje i tepelný odpor.  

Rovněţ je nutné si uvědomit vliv umístění chladicích kanálů v tělese chladiče. Tento problém 

zobrazuje následující obrázek 3.17. Umístění chladicích kanálů by mělo být ve středu výšky chladiče, 

nebo blíţe ke straně, kam budou přiloţeny výkonové moduly.

 

Obrázek 3.17 Rozdíl přenosu tepla dle umístění chladicích kanálů 

V prvním případě je odvod tepla podstatně lepší, můţe ale dojít k nerovnoměrnému rozdělení 

teploty na povrchu součástky. Ve druhém případě se nepříznivě projevuje tepelný odpor chladiče. 

Kapalinové chladiče s mikrokanály 

 

Chladiče s mikrokanály poskytují velmi kompaktní a účinný prostředek pro rozptýlení velkých 

tepelných toků. Kapalina proudí v malých kanálech s průměrem v řádu zlomku milimetrů (několik set 

mikrometrů). Chladicí médium je rozděleno pomocí mikrokanálů, čímţ je ochlazována celá plocha 

chladiče rovnoměrně. Pro ilustraci byl vybrán chladič s mikrokanály 1 cm široký a 10 cm dlouhý. 

Konfigurace chladiče s mikrokanály jsou znázorněny na obrázku 3.18. Chladič má 20 kanálů, které 

jsou 750 um vysoké a 250 um široké. Výpočty účinnosti ukázaly, ţe tato konstrukce byla přibliţně o 

90% k odvodu tepelné energie účinnější.[23-27] 
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Obrázek 3.18 Chladič s mikrokanály [27] 

Druhy chladicího media 

 

Jedním z nejdůleţitějších faktorů při výběru kapalinových technologií chlazení je kompatibilita 

teplonosné kapaliny s povrchem chladicích komponentů nebo systému. Teplonosné kapaliny a jejich 

kompatibilita je zásadní pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti systému. Některé další poţadavky 

kapaliny pro přenos tepla mohou zahrnovat vysokou tepelnou vodivost a měrné teplo, nízkou 

viskozitu, nízký bod tuhnutí, vysoký bod vzplanutí, nízkou agresivitu na materiál chladiče, nízkou 

toxicitu a vysokou tepelnou stabilitu. Na základě těchto kritérií jsou dnes nejčastěji pouţívané chladicí 

média pro kapalné chladicí systémy tyto: 

- Voda 

- Deionizovaná voda 

- Inhibovaný glykol s vodou 

- Dielektrické kapaliny (oleje) 

 

Výběrem kompatibilní chladicí kapaliny a materiálu chladiče bude minimalizováno riziko 

koroze, ale i optimalizovány tepelné vlastnosti. Měď je kompatibilní s vodou a glykolovým roztokem 

(50% glykol a 50% voda), hliník je kompatibilní s glykolovým roztokem, dielektrickou kapalinou a 

oleji. Při pouţití deionizované vody nebo jiné agresivní kapaliny, musí být chladicí zařízení z nerezové 

ocele, protoţe je více odolná proti korozi neţ jiné kovy. Většina chladicích systémů je kompatibilní 

s vodou nebo glykolovým roztokem, ale vyţadují se i speciální instalatérské postupy pro kompatibilitu 

systémů s deionizovanou vodou nebo dielektrickými kapalinami.[27] 

Tabulka 3.4 Materiály chladicích zařízení a jejich kompatibilita s chladicím mediem 

 Voda Glykol Deionizovana voda Dielektrické kapaliny 

(Fluorinert, PAO) 

Měď X X  X 

Hliník  X  X 

Nerezová ocel X X X X 
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Voda 

 

Díky své vysoké tepelné kapacitě a tepelné vodivosti je voda jednou z nejlepších moţností pro 

kapalinové chlazení. Vodu můţeme například pouţít z rozvodů pitné vody, protoţe je snadno 

dostupná a levná. Důleţité je uvědomit si, ţe je pravděpodobně neošetřená a je tedy pravděpodobné, 

ţe obsahuje nečistoty. Tyto nečistoty mohou způsobit korozi chladicího okruhu, anebo ucpání 

chladicích kanálů. Proto, aby se minimalizovala koroze a optimalizovaly tepelné vlastnosti, se 

doporučuje pouţití kvalitní vody. 

Schopnost vody přispívat ke korozi kovů můţe podstatně ovlivnit její chemické sloţení. Chlorid 

sodný se běţně vyskytuje ve vodě z vodovodu a můţe způsobit korozi. V polovodičových měničích by 

se neměla pouţívat voda z kohoutku, pokud obsahuje více neţ 25 ppm chloridu. Hladinu vápníku a 

hořčíku je rovněţ zapotřebí měřit, protoţe vápník a hořčík mohou tvořit sloučeniny na kovovém 

povrchu chladicího kanálu, a tím zhoršit tepelné vlastnosti přestupu tepla. Doporučené sloţení vody 

pro kapalinové chlazení zobrazuje následující tabulka.[27] 

Tabulka 3.5 Maximální hodnoty vody v závislosti na minerálech 

Minerály Maximální limit 

Vápník < 50 ppm 

Magnesium < 50 ppm 

Tvrdost vody < 100 ppm 

Chlorid < 25 ppm 

Síran < 25 ppm 

 

Deionizovaná voda 

 

Deionizovaná voda je voda, která má odstraněny vodivé ionty a dále sodík, vápník, ţelezo, měď, 

chlorid a bromid. Deionizová voda se vyuţívá pro její izolační pevnost jako chladicí médium, přičemţ 

její vodivost musí být niţší neţ 0,1μS.cm
-1

. Deionizační proces však odstraňuje škodlivé minerály, soli 

a jiné nečistoty, které mohou způsobit korozi nebo vodní kamen. Ve srovnání s vodovodní vodou, má 

deionizovaná voda vysoký odpor. Deionizované vody mají pH na přibliţně 7,0, ale pokud jsou 

vystaveny působení vzduchu, jejich pH se mění. Oxid uhličitý ze vzduchu se rozpustí ve vodě, a tak 

vzniká kyselé pH kolem 5,0. Pro pouţití deionizované vody jako chladicího média je doporučeno, aby 

chladič byl vyroben z nerezové oceli, neboť tato voda má tendenci uvolňovat ionty látek z okolních 

materiálů chladičů, trubek, armatur. 

 

Inhibovaný glykol s vodou 

 

Existují dva druhy glykolu pro chladicí zařízení: Ethylenglykol a voda (EGW) a Propylenglykol 

a voda (PGW). Ethylenglykol má vhodné tepelné vlastnosti, jako jsou vysoký bod varu, nízký bod 

tuhnutí, vysoké měrné teplo a tepelnou vodivost. Také má nízkou viskozitu, a proto sniţuje poţadavky 

na cirkulaci chladicí kapaliny. I kdyţ má EGW lepší fyzikální vlastnosti, přesto se pouţívá 
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v aplikacích, kde můţe být problém s toxicitou PGW. Chladicí médium PGW je obecně povaţované 

za bezpečnější pro pouţití v aplikacích při zpracováni potravin. I kdyţ EGW a její tepelná vodivost 

není tak vysoká jako u vody, EGW poskytuje ochranu proti zamrznutí, která můţe být prospěšná při 

venkovním provozu zařízení. Jelikoţ glykolové sloučeniny obsahují neţádoucí látky, které způsobují 

vytváření sloučenin a korozi na povrchu chladicích kanálů, je nutné pouţívat koncentráty glykolu 

s vodou pro minimalizaci těchto nepříznivých vlivů. Firma „Dow Chemical“ doporučuje minimální 

koncentraci 25-30% EGW4 ve vodě. [27] 

 

Dielektrické kapaliny 

 

Dielektrické chladicí kapaliny se vyuţívají ve výkonové elektronice a v laserových 

technologiích. Dielektrická tekutina je nevodivá, a proto se jí dává přednost před vodou při práci 

s velice citlivou elektronikou. Perfluorované uhlovodíky, jako dielektrické kapaliny např. „3M 

Flourinert ™“jsou nehořlavé, nevýbušné a teplotně stabilní v širokém rozsahu provozních teplot. I 

kdyţ deionizovaná voda je nevodivá, Fluorinert ™ je méně korozivní neţ deionizovaná voda, a proto 

můţe být pro některé aplikace vhodnější. Nicméně, voda má tepelnou vodivost asi 0,59 W/m°C, 

zatímco „Fluorinert FC -77“ má tepelnou vodivost jen asi 0,063 W/m°C. Fluorinert je také mnohem 

draţší neţ deionizovaná vody.[27] 

 

Proudění chladicí kapaliny 

 

Proudění je takový pohyb tekutin, kdy převaţuje pohyb částic v jednom směru. Pohyb tekutin je 

sloţitější neţ pohyb pevných látek, jelikoţ jednotlivé částice mohou měnit vzájemnou polohu. Kaţdá 

částice v proudící tekutině má určitou rychlost v, jejíţ velikost a směr se můţe v závislosti na místě a 

čase měnit. Pokud je rychlost částic v stálá, jde o ustálené neboli stacionární proudění. 

Trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny znázorňujeme proudnicemi. Proudnice je 

myšlená čára, jejíţ tečna v libovolném bodě má směr rychlosti v pohybující se částice. Kaţdým bodem 

proudící tekutiny prochází při ustáleném proudění jen jedna proudnice  proudnice se nemohou 

navzájem protínat. 

Ustálené proudění ideální kapaliny je nejjednodušším případem proudění kapalin. Při něm 

protéká kaţdým průřezem trubice stejný objem kapaliny. Objem kapaliny, který proteče daným 

průřezem trubice za jednotku času, se nazývá objemový průtok QV. Protéká-li průřezem o plošném 

obsahu S kapalina rychlostí v, je objemový průtok: 

       (3.64) 

 

Ideální kapalina je nestlačitelná, proto se na ţádném místě nemůţe hromadit, proto je objemový 

průtok v kaţdém průřezu stejný. Platí QV = konst., coţ je rovnice spojitosti toku neboli rovnice 

kontinuity: [2-18] 

                       (3.65) 
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Bernoulliho rovnice 

 

Rovnice vyjadřuje zákon zachování energie pro proudění ideální kapaliny ve vodorovném 

potrubí. Proudí-li ideální kapalina vodorovnou trubicí s různým obsahem příčného řezu, je součet 

kinetické a tlakové energie kapaliny o objemu V v kaţdém místě trubice stejný. 

 

 
               

(3.66) 

 

První člen vyjadřuje kinetickou energii kapaliny a veličina p tlakovou energii kapaliny o 

jednotkovém objemu. 

Pro trubici s plošnými řezy S1 a S2 píšeme Bernoulliho rovnici ve tvaru: 

 

 
     

     
 

 
     

     
(3.67) 

 

Proudění reálné tekutiny 

 

Výše uvedené zákonitosti proudění tekutin platí pro ideální tekutiny.V reálné kapalině působí 

vţdy proti pohybu částic odporové síly způsobené vnitřním třením (viskozitou) kapaliny. 

Ideální kapalina by měla v kaţdém bodě průřezu stejnou rychlost. U reálné kapaliny se částice, 

které se pohybují středem trubice, se pohybují rychleji neţ ty, které se pohybují blíţe ke stěně trubice 

a nejpomalejší jsou ty, které se jí přímo dotýkají - částice na tzv. mezní vrstvě kapaliny. Rozdílné 

rychlosti způsobují rozdílné tření. 

Při malých rychlostech proudění jsou proudnice stále ještě rovnoběţné a jde o laminární 

proudění. 

Při vyšších rychlostech se kvůli rozdílům v rychlosti pohybu částic tvoří víry, nazýváme 

turbulentní proudění. Za účelem překonání odporu kapaliny se kapalina „ţene“ potrubím pomocí 

čerpadel, která způsobují zvýšení tlaku. Přechod mezi laminárním a turbulentní prouděním nám 

definuje Reynoldsovo kritérium. [2-22] 

   
     

 
 

   

 
 

(3.68) 

Pro proudění chladicím kanálem nebo trubkou můţeme vztah upravit: 

   
     

 
 

   

 
 

(3.69) 

kde ν je střední rychlost tekutiny, d charakteristický vnitřní průměr trubky, v kinematická 

viskozita tekutiny, η dynamická viskozita tekutiny.  

Dále můţeme určit střední hodnotu rychlosti proudění kapaliny: 
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 ̅  
 

 
∫       〈 〉  

 

 
∫  ̅      

 

 
 

 

(3.70) 

Možné příčiny vzniku usazenin 

 

Koroze 

Problém se vyskytuje u kovového potrubí nebo u vody, která je dodána do chladicího okruhu 

z vodovodního rozvodu. Nejrizikovější jsou potrubí, která obsahují povrchově upravený materiál 

(pozinkování apod.) Ke korozi téţ přispívá, kdyţ je voda příliš měkká, či má nízké pH. 

Špatná kvalita vody 

Zákal vody můţe způsobovat i přemíra manganu či ţeleza. Úpravna vody můţe také vyuţívat 

ţelezité soli jako koagulanty a ty pak ve vodě zůstanou. 

Nepříhodné hydraulické podmínky 

Pokud voda v potrubí proudí příliš pomalu, tak na stěnách postupně ulpívá vrstva  nezpevněných 

sedimentů. Čím pomaleji voda proudí, tím větší vrstva sedimentu se můţe usadit. Vhodná rychlost 

proudění vody v potrubích je nad 0,25  m/s. 

Vliv nečistot na kapalinový chladič 

 

Kaţdý kapalinový chladič obsahuje chladicí kanály. Je popsaný vlastním tepelným odporem a 

kapacitou, obvykle je uveden maximální průtok chladicí kapaliny. U výkonového zařízení 

s kapalinovým chladičem je nutné uvaţovat tepelné odpory uvnitř chladiče, a to jak chladiče 

samotného, tak okraje chladicího kanálu, tepelný odpor styku kapaliny a stěny chladicího kanálu a 

tepelný odpor chladicího média. Jednotlivé tepelné odpory jsou zobrazeny na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 3.19 Kapalinový chladič a jednotlivé tepelné odpory. 



Moderní metody návrhu chladicích systémů polovodičových měničů 

Roman Šprlák 

 

34 
 

Z obrázku je zřejmé, které tepelné odpory můţeme ovlivnit, případně jak. Důleţitá je rozměrová 

optimalizace chladiče, zásadní vliv má kvalita chladicího média a vyuţívaný druh proudění kapaliny. 

Těmito vlivy se budu dále zabývat. 

 

Laminární proudění 

 

Při laminárním proudění vytváří tekutina rovnoběţná proudová vlákna, přičemţ tato vlákna po 

sobě „klouzají“. Tekutina ze sousedních proudových vláken se nepromíchává. V důsledku tření 

tekutiny o stěny kanálu je rychlost tekutiny v proudových vláknech přiléhajících ke stěně nulová a v 

následujících proudových vláknech se zvyšuje tím rychleji, čím menší je dynamická viskozita 

pracovní tekutiny. 

 

Obrázek 3.20 Laminární proudění. 

Obrázek 3.20 zobrazuje laminární proudění uvnitř chladicího kanálu, při kterém jsou proudnice 

rovnoběţné a nemísí se. Částice kapaliny se pohybují vedle sebe jakoby ve vrstvách - „destičkách“ 

(destička = lat. lamina), které se vzájemně nepromíchávají.  

Součinitel tření - Laminární proudění [Re ≤ 2300] 

  
 

  
 

(3.71) 

Tabulka 3.6 Přehled hodnot konstanty K. 

Tvar průřezu trubky Konstanta K 

Kruh 64 

Čtverec 57 

Mezikruţí 96 

 

Turbulentní proudění 

 

Při laminárním proudění reálné tekutiny jednotlivé částice nekonají pouze posuvný pohyb v 

proudových vláknech, ale vlivem tření o pomalejší sousední proudnici dochází k víření. Tyto víry při 

malých rychlostech nejsou významné a proudění se povaţuje i tehdy za laminární, do jisté kritické 

střední rychlosti proudění. Při této rychlosti setrvačné síly částic převaţují nad třecí silou a proudová 

vlákna se začnou proplétat, čímţ vzniká turbulentní proudění. Při turbulentním proudění nemají 
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částice ve všech místech stálou rychlost, ale průměrně lze definovat jak střední rychlost proudění 

tekutiny, tak střední rychlost v jednotlivých řezech kanálu (rychlostní profil). Turbulentní proudění má 

vyšší tlakovou ztrátu při stejné střední rychlosti neţ proudění laminární. Charakter proudění se mění 

tak významně, ţe ovlivňuje vzorec pro výpočet tlakové ztráty. Přechod z laminárního proudění do 

turbulentního je pozvolný a rozhodující pro určení o jaký typ proudění se jedná, je velikost 

Reynoldsova čísla vyšetřovaného proudění. 

 

Obrázek 3.21 Turbulentní proudění. 

Na obrázku 3.21 je vidět turbulentní proudění. Je to takové proudění tekutiny, při kterém se 

proudnice navzájem promíchávají. Částice tekutiny vykonávají při proudění kromě posouvání i sloţitý 

vlastní pohyb, který vede ke vzniku vírů. Značný vliv na vzniku turbulentního proudění má i drsnost 

povrchu trubice. 

Součinitel tření - Turbulentní proudění [Re ≥ 2300] 

  
    

{    [(
    
  

)
   

 

 
 
   ]}

  
(3.72) 

 

 
 … relativní drsnost [-] 

 

0brázek 3.22 Závislost mezi Reynoldsovým kritériem a relativní drsností 
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Tlaková ztráta 

 

Zřejmě nejčastějším případem výpočtu tlakového ztráty je jeho výpočet v potrubí kruhového 

průřezu. Z výše uvedených vztahů lze snadno odvodit vztah pro výpočet tlakové ztráty pro případ 

laminárního proudění a dedukcí následně pro přechodové a turbulentní proudění: [30-33] 

      
 

 
 
    

 
 

(3.73) 

 

V tomto vztahu je d [m] vnitřní průměr potrubí (charakteristický rozměr pro případ kruhového 

průřezu), w [m·s
-1

] střední rychlost proudění, λ [-] součinitel tření, ε [-] relativní drsnost (za průměr 

potrubí se dosazuje v mm), ρ [kg.m
-3

] hustota tekutiny, l [m] vlastní délka trubice. 

Jak je patrné z uvedených vztahů, tlaková ztráta respektive součinitel tření závisí i na drsnosti. 

Funkce λ=f(ε, Re) se nejčastěji uvádí graficky (z měření), ale existují i empirické výpočtové vztahy. 

Místní ztráty (ztráty vloţenými odpory) jsou způsobeny rozvířením tekutiny v místech, kde 

dochází ke změně směru nebo změně průřezu potrubí. Takovými místními odpory jsou výměníky, 

kolena, oblouky, odbočky, armatury, náhlá rozšíření nebo zúţení průřezu apod. Tyto místní odpory 

nahrazujeme buď zvýšením součinitele odporu, nebo zvětšením ekvivalentní délky potrubí. 

Tlakovou ztrátu způsobenou místním odporem počítáme podle vztahu: 

      
    

 
 

(3.74) 

 

Součinitel třecí ztráty   je moţné zjistit ve většině případů pouze experimentálně. Je závislý na 

geometrii konkrétního prvku, v laminární a přechodové oblasti proudění rovněţ na Reynoldsově čísle. 

[30-33] 

Obtékání těles reálnou tekutinou 

 

Kdyţ se těleso pohybuje vzhledem k tekutině, v níţ je, dojde k obtékání. Při obtékání působí 

tření mezi tělesem a tekutinou  hydrodynamická (u kapalin) a aerodynamická (u plynů) odporová 

síla  odpor prostředí. 

Při malých rychlostech je proudění kolem těles laminární a odporová síla F je poměrně malá a 

roste přímo úměrně relativní rychlosti v (tělesa vzhledem k prostředí). Při větších rychlostech vzniká 

proudění turbulentní, velikost odporové síly F se zvětšuje uţ s druhou mocninou rychlosti v. Pro 

velikost aerodynamické odporové síly odvodil Newton vztah: [30-33] 

  
 

 
          

(3.75) 

 

kde C je součinitel odporu pro daný tvar tělesa,  hustota plynu, S obsah průřezu tělesa kolmého 

ke směru pohybu a v relativní rychlosti.  
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4. Metody návrhu chladicích systémů 
 

Tyto kapitola se zabývá návrhem chladicích systémů s kapalinovými chladiči. Kapalinové 

chladiče vykazují nízkou tepelnou kapacitou a jsou závislé na průtoku chladicího média. S ohledem na 

nízkou tepelnou kapacitu mají i nízkou přetíţitelnost. 

Metody sdílení tepla můţeme rozdělit v závislosti na čase, a to na statické a dynamické. Statické 

modely zobrazují jen ustálený stav. Dynamické modely mají čas jako proměnou a jsou tedy 

významnější. Statický model můţe být povaţován vţdy za zvláštní případ řešení příslušného 

dynamického stavu. 

 

4.1 Výpočetní metody řešení ustálených i dynamických dějů 
 

Kapalinové chlazení se pouţívá u zařízení se ztrátovým výkonem obvykle vyšším neţ 1,5kW na 

jeden výkonový prvek (bezpotenciálový modul). Díky větší tepelné kapacitě i vodivosti vykazují 

kapaliny větší činitel chladivosti neţ vzduch. 

Kapalinové chlazení je běţně průtočné a zpravidla je opatřeno recirkulací chladicího média. Při 

této recirkulaci je často vyuţíván vhodný výměník pro hospodárné vyuţití odvedené tepelné energie. 

 

Obrázek 4.1 Kapalinový chladič tabletové součástky.[34] 

Obrázek 4.1 zobrazuje průtočný chladicí systém, který je přímo závislý na průtoku chladicího 

media. Bez chladicího media je tento systém vystaven rychlému přetíţení z důvodu nepříliš robustní 

konstrukce. 

Pro návrh chlazení jsou určující: 

- Vnitřní tepelný odpor polovodičové struktury (tj. pouzdro Rthj závisí na konstrukci 

polovodičové součástky) 

- Tepelný odpor styku pouzdro (bezpotenciálový modul) – chladič (tj. chladič Rthh závisí na 

rozměrech, umístění a kvalitě dosedací plochy) 

Co nejmenší hodnota tepleného odporu Rthj se docílí: 

- Vyuţitím celé kontaktní plochy součástky, 

- Čistotou a malou drsností dosedací ploch, 
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- vyvozením předepsaného tlaku montáţe bezpotenciálových modulů, 

- pokrytím stykových ploch tepelně vodivou pastou. 

Tepelný odpor chladič – chladicího media Rthha závisí na: 

- Volbě chladicího media, 

- mnoţství chladicího media, 

- velikosti povrchu, tvaru a konstrukci chladiče, 

- úpravě povrchu chladiče, 

- úpravě typu průtoku chladicího media. 

Abychom mohli předem definovat, jestli se bude jednat o zařízení s ustáleným chodem nebo o 

zařízení v dynamickém reţimu, musíme při návrhu a konstrukci výkonového zařízení nejdříve provést 

rozbor funkce zařízení. 

Metodika návrhu chlazení pro ustálené stavy 

 

Při návrhu chlazení pro ustálené stavy vycházíme z předem definovaného maximálního výkonu 

zařízení. K jednotlivým výkonům jsou předem určeny napěťové hladiny jednotlivých výkonových 

prvků. Vhodnou volbou výkonového prvku (bezpotenciálového modulu) můţeme předejít špatné 

funkci zařízení. Z katalogových údajů spínacího prvku odečteme jednotlivé hodnoty tepelných odporů, 

energii pro zapnutí a vypnutí. Veškeré odečtené parametry následně vyuţijeme pro výpočet ztrátového 

výkonu na jeden výkonový prvek (bezpotenciálový modul). Se znalostí dílčích hodnot (výkon, tepelný 

odpor modulu, ztrátový výkon) můţeme přistoupit k návrhu vhodného typu chladiče.  

Při návrh vhodného chladicího sytému zohledňujeme: 

1. Provedení vhodné specifikace zařízení a výběr vhodných spínacích prvků, kterou ovlivňuje: 

a. Nejvyšší přípustná teplota přechodu Tj 

b. Vnitřní tepelný odpor součástky Rthj 

c. Stykový tepelný odpor Rthoh 

d. Z katalogového údaje křivek ztrátového výkonu daného prvku odečtený ztrátový 

výkon pro ustálený stav a proudová zatíţitelnost součástky. 

2. Dle definice okolního prostředí volba maximální teploty okolí Ta, při které bude zařízení 

pracovat 

3. Ze všech získaných hodnot vypočet celkového oteplení chladiče oproti okolí (chladicímu 

mediu) ΔTHA a tepelný odpor chladiče Rthh podle následujícího vztahu: 

           ∑    
(4.1) 

 

     
                    

       
 

    

       
 

(4.2) 

 

kde Ptot_pm je ztrátový výkon jednoho bezpotenciálového modulu nebo jednoho spínacího prvku. 
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Dvě předchozí rovnice nám definují tepelný odpor chladiče a teplotu. Nicméně u kapalinových 

chladičů je potřeba provést i výpočet ekvivalentního tepelného odporu chladicího média. K tomuto 

účelu lze vyuţít obrázek 4.1. Ekvivalentním tepelným odporem kapaliny se vyjádří tepelný odpor 

přechodu ztrátového výkonu z průtočné nádoby do kapaliny. Kdyţ se hmota m chladicí kapaliny o 

měrném teple c zahřeje o teplotu ΔT, musí přijmout energii: 

         (4.3) 

Vztah lze přepsat na: 

         
 

 
             

(4.4) 

Kde:  

Ptot … celkový ztrátový výkon 

γ  … měrná hmotnost kapaliny 

V  … objem kapaliny ohřáté i teplotu ΔT 

Q  … průtok kapaliny za jednotku času (s) 

Protoţe ekvivalentní odpor je z (rovnice 4.2) a po úpravě vztahu (rovnice 4.4) na: 

     
 

     
 

(4.5) 

  
    

      
 

(4.6) 

 

Ve vztahu 4.6 je ΔT gradient vstupní teploty a výstupní teploty kapalinového chladiče. Aby bylo 

moţné přesně vypočítat celkový odpor kapalinového chladiče, musíme ještě zahrnout vliv tepelného 

odporu materiálu chladiče. 

Metodika návrhu chlazení pro dynamické děje 

 

Při změně ţádané výstupní hodnoty se mění celkové chování soustavy a vznikají dynamické 

děje. Jejich výpočet nelze provést pro maximální ztrátový výkon, protoţe by došlo k předimenzování 

chladicí části a zbytečnému navýšení celkové ceny. Při návrhu těchto dynamických dějů se vyuţívají 

katalogové křivky jednotlivých bezpotenciálových modulů. V případě, ţe neznáme jednotlivé spínací 

prvky, ale máme reálný průběh ztrátového výkonu, můţeme provést výpočet dle kapitoly „Numerické 

vyjádření přechodových stavů“, kdy jednotlivé úseky ztrátového výkonu rozdělíme na časové úseky a 

následně vypočteme. 

S ohledem na komplexnost analýzy dynamických dějů, které se týkají ztrátového výkonu, 

oteplení, maximální teploty je efektivní vytvoření odpovídajících modelů v softwarových systémech, 

které vyuţívají k simulaci chování modelů buď klasické metody numerického řešení soustav rovnic či 

metodu MKP. 
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4.2 Metody s využitím konstrukčních modelů pro řešení ustálených i 

dynamických dějů 
 

Konstrukční modely jsou určeny pro konstrukční účely a vývoj výkonového zařízení, a proto 

musí být variantní, tj. na těchto modelech musí být moţné provádět konstrukční úpravy. Konstrukční 

modely mohou slouţit i pro zobrazení jednotlivých funkcí a stavů vyvíjeného produktu při provozu. 

[VII.] 

Konstrukční modely kapalinových chladičů lze rozdělit podle následujícího schématu na statické 

a dynamické a dále na modely pro konstrukční vývoj nebo modely pro zobrazení stavu (funkce). 

Konstrukční model musí postihnout strukturu a chování. Chování je obvykle určeno fyzikálními 

veličinami. U konstrukčních modelů určených pro numerické simulace se uplatňují hlediska fyziky, 

matematiky, teorie obvodů, elektroniky, statistiky a další, ale především vţdy zásady účelnosti a 

efektivity modelování a modelového řešení. [VII.] 

Jako konstrukční model si můţeme představit následující kapalinový chladič WP16, který 

obsahuje dva chladicí kanály, kdy na chladiči jsou umístěny tři IGBT moduly. 

 

Obrázek 4.2 Kapalinový chladič WP16 a tři IGBT moduly. [VII.] 

Samotný model je potřeba rozdělit na jednotlivé části z důvodu hospodárnosti simulace. Z tohoto 

plyne, ţe se provedou samostatné simulace IGBT modulů a následně jejich výsledky jsou vyuţity pro 

simulaci tepelného pole chladiče. 

Konstrukční modely můţeme rozdělit na dva typy. První typ je numerický. U tohoto modelu 

můţeme vyuţít program Matlab s tím, ţe veškeré závislosti a fyzikální parametry modelu popisujeme 

pomocí funkcí. Takto vytvořené a nasimulované modely nám umoţňují získat jednotlivé hodnoty a 

průběhy např. proud a napětí v meziobvodu, výstupní proud a napětí zařízení, ztrátový výkon na 

jednotlivých výkonových spínacích prvcích. Pro simulaci tepelného pole tento druh programu není 

ideální, protoţe neumoţňuje zobrazit tepelné pole, jen graf teploty v jednotlivých definovaných 

částech. [VIII.] 
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Druhý typ je 3D konstrukční model. Pro vytváření konstrukčních modelů se pouţívá nepřeberné 

mnoţství 3D grafických kreslících programů jako je Inventor, Catia, Rhino 3D, Solidworks a další. 

Prakticky všechny tyto programy umoţňují sestavení modelu dle výkresové dokumentace a určení 

některých fyzikálních parametrů a veličin jako jsou hmotnost, hustota, materiál atd. 

Takto sestavené 3D konstrukční modely můţeme pouţívat pro tepelné, tlakové a jiné simulace 

v programech zaloţených na metodě konečných prvků. K těmto programům se řadí Ansys, Comsol a 

další. U simulací těchto modelů je hlavním předpokladem „správnosti řešení“ rozsah a vygenerování 

výpočetní sítě. Velikost a rozměr výpočetní sítě rozhoduje o přesnosti simulace, ale s jemností 

výpočetní sítě roste i časová náročnost simulace. 

 

Obrázek 4.3 Kvalita výpočetní sítě. [VIII.] 

3D software vyuţívající konstrukční modely umoţňuje optimalizovat proces návrhu a 

konstrukce nového zařízení v raném stádiu jejich návrhu, coţ sniţuje náklady na vývoj a zrychluje 

dodání nových produktů na trh.  
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5. Optimalizace vybraných chladicích systémů 
 

5.1 Simulace a programy 
 

Vzhledem k tomu, ţe existuje mnoho způsobů, jak implementovat vyvíjený systém, projektant 

musí umět zvolit účinný způsob, jak ověřit svůj návrh systému a realizovat jeho optimalizaci. Za tímto 

účelem se pouţívají multi-fyzikální programy, které umoţňují vytváření nejrůznějších provozních 

stavů a jejich simulací. Náklady a časová omezení zakazují hledání optimálního designu konstrukce. 

Experimentální testování mnoha po sobě jdoucích hardwarových variant je příliš náročné a málokdy 

se vyplatí a můţete být omezeno na několik málo cyklů konstrukce, testování a úpravy. Teplotní 

analýza vyuţívající vhodný software můţe naopak návrh urychlit tím, ţe nejdůleţitější problémy 

konstrukce mohou být variantně simulovány bez nutnosti stavby reálného zařízení. 

5.2 Numerické simulace 
 

Pro numerické simulace byl vyuţit program Matlab Simulink, ve kterém byl implementován 

model měniče s vektorovým řízením. Na následujícím obrázku je zachycena celá simulace měniče 

s řízením a výpočtem všech potřebných parametrů pro tepelné simulace. Jako zátěţ měniče byl vyuţit 

3-fazový asynchronní motor. Blok řízení byl sestaven dle literatury [35-38]. 

 

Obrázek 5.1 Celkové uspořádání simulace v programu Matlab Simulink. [VI.] 
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Obrázek 5.1 zobrazuje celkový pohled na simulovaný model skládající se z bloků „vektorového 

řízení“, „měniče kmitočtu“, „3f asynchronního motoru (zátěţe)“, „výpočtu meziobvodu“, výpočtu 

ztrát“.  

Měnič byl sestaven z  6-pulsního diodového usměrňovače, vstupní napětí a proud je generován 

pomocí tři sinusových zdrojů o efektivní hodnotě 231 V. Na usměrňovač navazuje DC obvod 

s příslušným odporem. V oblasti střídače je pouţito šest IGBT tranzistorů s integrovanými diodami. 

Spínání tranzistorů střídače je realizováno na bázi vektorového řízení se spínací frekvencí 5 kHz. 

[VIII.] 

 

Obrázek 5.2 Detail bloku vektorového řízení. [VI.] 

 

Obrázek 5.3 Detail bloku modelu frekvenčního měniče. [V.] 
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Simulace umoţňuje simulaci jak pomalého, tak i rychlého rozběhu včetně změny spínací 

frekvence. Dále je moţné zobrazit zvlnění meziobvodu a jeho maxima. Dále je proveden výpočet 

proudů  meziobvodu i střídače (tranzistor a nulová dioda). [XIII.] 

Tabulka 5.1 Výsledky simulace. [V., XIII.] 

Spínací 

frekvence 

M. napětí 

meziobvodu 

Zvlnění 

meziobvodu 

Proud 

IGBT 

tranzistore

m 

Proud 

diodou 

Ptot IGBT 

tranzistoru 

Ptot na 

diodě 

Ptot 

usměrňova

če 

f[kHz] UDC[V] ΔUDC[V] ITRA[A] IDIO[A] PtotTRAN[W] PtotDI[W] PtotUSM[W] 

1 529,87 20,11 11,80 6,50 376,90 36,05 44,65 

2 545,44 20,80 15,47 8,52 494,00 47,25 58,53 

5 556,00 22,83 16,01 8,82 511,40 48,91 60,59 

7 573,79 29,38 21,86 12,04 698,20 66,78 82,72 

10 595,48 34,04 25,44 14,01 812,60 77,72 96,28 

 

Jednotlivé hodnoty ztrátového výkonu jsou dále vyuţity pro simulaci teploty. 

Simulace teploty v Matlab Simulink 

 

Pro tuto simulaci lze vyuţít dva způsoby. První způsob je vyuţití přenosových funkcí a popis 

jednotlivých částí dle patřičných funkcí. Druhý způsob je vyuţití implementovaných bloků a sestavení 

náhradního modelu. 

Simulace teploty s využitím přenosových funkcí 

 

Tento simulační model vychází z katalogového údaje k vybranému IGBT modulu PowerEx 

CM200DX-24S. Je vytvořen zjednodušený referenční model tohoto IGBT modulu. První přenosová 

funkce se popisuje spojení IGBT čipu s modulem. Jelikoţ modul obsahuje 2 IGBT tranzistory a 

příslušné diody jsou vytvořeny dvě rovnice a ty jsou následně sečteny. 

 

Obrázek 5.4 Tepelný model dvou prvků 

Řešení přenosové funkce tepelného modelu pro R || C 
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Obrázek 5.5 Zjednodušený tepelný model IGBT a diody. 

 

Obrázek 5.6 Simulační model dvou prvků v modulu. [XIV.] 

Jelikoţ součástí IGBT modulu jsou i diody, je nutné vytvořit simulační model i pro tyto části. 
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Obrázek 5.7 Simulační model dvou diod v modulu. [XIV.] 

Tepelný model zobrazený na obrázku 5.8 představuje kapalinový chladič WP16. Jako jediný 

simulační model nepočítá hodnotou, nýbrţ s proměnou funkcí, která odpovídá tepelnému odporu 

chladiče uvedeného v katalogu výrobce. Hodnota 0,013 odpovídá tepelnému odporu chladiče 

odečteného z katalogového údaje pro rychlost proudění kapaliny 10 l.min
-1

. Výstup na obrázku 5.6 

představuje změnu teploty. 

 

Obrázek 5.8 Simulační model kapalinového chladiče. 

Z jednotlivých simulačních bloků je následně sestaveno finální schéma obsahující trojici IGBT 

modulů na kapalinovém chladiči WP16 při průtoku chladicí kapaliny 10 l.min
-1

. Na následujících 

obrázcích je zobrazen subsystém jednoho výkonového modulu a následně je zobrazen celkový 

simulační model. 

 

Obrázek 5.9 Simulační model IGBT modulu včetně části chladiče.  
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Obrázek 5.10 Simulační model tří IGBT modulů a kapalinového chladiče. [XIV.] 

Simulace teploty s implementovanými bloky 

 

Pro simulaci tepelného pole byly vyuţity funkční moduly programu Matlab Simulink. Vstupní 

veličinou byl ztrátový výkon jednoho IGBT modulu. Na tento blok navazovaly jednotlivé 

matematické operace zabývající se vedením tepla. Dále byly vyuţity teplené odpory představující 

odpor chladiče. Na tyto prvky navazuje blok popisující přenos tepelné energie do chladicího média. 

Dále je ve schématu implementován vliv počáteční okolní teploty, která je nastavena na hodnotu 

40
O
C. K zobrazení teploty je vyuţito několik bloků „scope“. 

 

Obrázek 5.11 Model simulačního schématu tepelného pole kapalinového chladiče. [IX.] 
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Pro srovnání jednotlivých teplot byla provedena simulace v multi-fyzikálním programu 

s vyuţitím jednotlivých ztrátových výkonu. Simulace byla provedena na kapalinovém chladiči WP16 

s pouţitím všech počátečních teplot a průtoku uvaţovaných při simulacích v programu Matlab. 

 

Obrázek 5.12 Jednotlivé průběhy teploty simulačních modelů při f=5kHz. [XVII.] 

Z průběhů na obrázku 5.12 je vidět srovnání jednotlivých simulací. Křivky získané simulací 

v programu Matlab dosahují dřív maximální hodnoty teploty. Tento problém je způsoben 

nezavedením zpětné vazby mezi hodnotou tepelné vodivosti chladiče v závislosti na teplotě. Dále je 

vidět, ţe bylo dosaţeno stejné konečné hodnoty v případě vyuţití Matlab integrovaných bloků 

v porovnání se simulací v multi-fyzikálním programu. [XVII.] 

Simulace byla provedena pro rozběh motoru do ustálených otáček bez vyuţití zatěţovacího 

elementu. Sloţitost simulace je provedena z důvodu získání maximálního počtu údajů ztrátového 

výkonu. Při získání velkého počtu jednotlivých hodnot ztrátového výkonu byla následovně zjištěna 

problematika s výpočtem a celkovou dobou simulace teploty z důvodu neoptimálního počtu výsledků. 

Proto byla simulace přestavena jenom v nastavení na celkový počet 600 vzorků ztrátového výkonu za 

dobu 60 sekund. [VII., VIII.] 
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5.3 3D simulace kapalinových chladičů 
 

V této kapitole jsou uvedeny simulace kapalinových chladičů s laminárním prouděním 

chladicího média. Pro simulace byly vyuţity metody „SteadyState“ a „TransidentState“. První metoda 

je rychlá a zobrazí výsledek tepelného pole pouze pro jeden stav (u této metody se neuvaţují 

dynamické stavy). Druhá metoda je časově náročnější a pouţívá se výhradně pro dynamické stavy. 

Z těchto simulací jsou získány jednotlivé tepelné křivky. Výsledky dílčích simulací jsou prováděny na 

běţně dostupných kapalinových chladičích od firmy Semikron a Fisher.  

Pro tepelné simulace je nutné volit vhodnou velikost „Mesh relevance“ (definuje maximální 

počet výpočtových bodů při mapování objektu, standardně je nastavena na hodnotu 1, tuto hodnotu lze 

sniţovat k 0, anebo zvyšovat na hodnotu 2, při čemţ u velikosti „Mesh relevance“ odpovídající 

hodnotě 2 je veliká pravděpodobnost chybných výpočtů). Dále je nastavena výpočetní síť pro fluid 

systémy (proudění kapaliny). Pro vykonání simulací je dobré pouţít zmenšenou hodnotu Mesh 

relevance, a aţ poté ji následně zvýšit např. na hodnotu 1,5 (takto lze „uspořit“ čas). 

5.3.1 Tepelné simulace kapalinového chladiče WP16 

Simulace složeného chladiče WP16 

 

Kapalinový chladič WP 16 je vyuţíván při konstrukci polovodičových měničů v rámci 

projektů „ENET“. Za tímto účelem byly realizovány simulace, které mají za cíl zobrazit tepelné pole a 

maximální hodnoty teploty navrţených struktur měničů. Simulace byly provedeny pro ustálený 

ztrátový výkon 700W na výkonový modul. Počáteční teplota okolí byla 40
O
C. Chladicí médium je 

voda o teplotě 35 aţ 40
O
C a o průtoku 10 l.min

-1
. Jedná se o sloţený chladič ze dvou částí o rozměrech 

300x225x20 mm, spojovací část je tvořena navařenou trubkou o délce 40mm a shodném průřezu 

s chladicími kanály chladiče (11,3 mm). [XV.] 

 

Obrázek 5.13 Tepelné pole chladiče WP16 s průtokem 10l.min
-1

, teplota chladicího media 35
O
C. [XV.] 



Moderní metody návrhu chladicích systémů polovodičových měničů 

Roman Šprlák 

 

50 
 

 

Obrázek 5.14 Tepelné pole chladiče WP16 s průtokem 10 l.min
-1

, teplota chladicího media 40
O
C. [XV.] 

Byly provedeny jednotlivé simulace kapalinového chladiče s různými hodnotami průtoku. 

Průtok byl nakonec stanoven na hodnotu 10 l.min
-1

. Jednotlivé maximální hodnoty teploty chladiče 

s ohledem na průtok jsou v následující tabulce 6. 

 

Obrázek 5.15 Barevné rozlišení, dle tepelné škály modelu. [XV.] 

Tabulka 5.2 Maximální teploty chladiče v závislosti na průtoku chladicího media. [XV.] 

Ztrátový 

výkon 

Délka 

chladiče 

Okolní 

teplota 

Maximální 

teplota 

chladiče 

Průtok 

chladicího 

media 

Maximální 

teplota 

výstupního 

chladicího 

media 

Tepelný 

odpor 

chladiče 

Ptot (W) d (mm) ta (
O
C) Ttot (

O
C) Q (l.min

-1
) Tout (

O
C) RthH (Ω) 

6x700 640 40 86,34 6 72,84 0,189 

6x700 640 40 81,71 8 68,66 0,167 

6x700 640 40 77,84 10 65,09 0,155 
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Tepelné simulace chladiče WP16 s využitím tří chladicích kanálů 

 

Jedná se o simulace tepelného pole chladiče se třemi vyuţitými chladicími kanály. Průtok byl 

nastaven souhrnně na hodnotu 10 l.min
-1

, okolní teplota a teplota chladicího media na hodnotu 40
O
C.  

 

Obrázek 5.16 Tepelné pole chladiče WP16 a křivka průběhu teploty. [XII.] 

Z provedené simulace byl získán průběh oteplení chladiče s maximální teplotou 62,907 
O
C. 

Na obrázku 5.16 je vidět, ţe vrchní část chladiče je přechlazená. K této simulaci byl proveden návrh 

a výpočet tepelného pole na stránkách výrobce, aby se zjistila přesnost simulace. Je třeba si uvědomit, 

ţe u výrobce nemůţeme vyuţít všechny 3 chladicí kanály chladiče. Při výpočtu u výrobce je dosaţeno 

teploty 68
O
C. V provedené simulaci bylo dosaţeno teploty 62,907 

O
C, rozdíl mezi těmito hodnotami je 

cca. 5
O
C. [XII.] 

Simulace tepelného pole zabývající se vzdáleností modulů  

na kapalinovém chladiči WP 16 

 

Simulace byly provedeny pro kapalinový chladič typu WP16 s rozdílnými délkami. Teplota 

chladicí kapaliny a počáteční teplota byla vţdy stejná pro všechny simulace (30
O
C). První simulace je 

provedena pro rozlišné průtoky chladicího media a to 6 a 8 l.min
-1

 pro celkový rozměr chladiče 

300x225x20mm. Vzdálenost mezi výkonovými moduly byla 35 mm. 

 

Obrázek 5.17 Tepelné pole chladiče s průtokem 6 l.min
-1

 teplotní křivka. [I.] 
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Obrázek 5.18 Tepelné pole chladiče s průtokem 8lmin
-1

a teplotní křivka. [I.] 

Druhá simulace byla provedena pro kapalinový chladič o rozměrech 320x225x20mm. 

Vzdálenost mezi moduly byla 42 mm. Ostatní podmínky byly shodné s předcházející simulací. 

 

Obrázek 5.19 Tepelné pole chladiče s průtokem 6 l.min
-1

 teplotní křivka. [I.] 

 

Obrázek 5.20 Tepelné pole chladiče s průtokem 8lmin
-1

a teplotní křivka. [I.] 
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U těchto simulací byly uvaţovány výkonové moduly o rozměru 122x62mm. Při jednotlivých 

změnách délky chladiče se nepříznivě ovlivňovala teplota chladiče mezi výkonovými moduly. Tento 

rozdíl činí aţ 20 
O
C. Tento stav můţe mít nepříznivé vlastnosti na ţivotnost chladiče 

a při dlouhodobém uţívání takového chladiče můţe dojít k trhlinám a úniku chladicího media. 

   

Obrázek 5.21 Detail tepelné pole chladiče 300m a detail tepelného pole chladiče s délkou 320mm. [I.] 

Při zhodnocení jednotlivých výsledků a grafů teplot bylo zjištěno, ţe nedošlo k ustálení teploty u 

chladiče délky 320 mm s průtokem 6 a 8 l.min
-1 

(obrázek 5.19 a 5.20). Tento problém je spojení 

s velkou vzdáleností mezi moduly, která způsobuje namáhání chladiče. U chladiče s délkou 300mm 

dojde k ustálení teploty v přibliţné době 30 sekund. [I.] 

Provedené simulace ukazují závaţný problém při konstrukci výkonového polovodičového 

zařízení a upozorňují na vhodnou volbu vzdálenosti mezi výkonovými IBGT moduly. 

 

Simulace kapalinového chladiče s přidaným materiálem pro zvýšení tepelné kapacity 

 

Simulace vyuţívá upravená kapalinový chladič WP 16. Na modelu je navrţena konstrukční 

úprava na vrchní straně chladiče a v oblasti okrajů. Na vrchní straně chladiče je implementována 

měděná tenká vrstva (1mm) po celé délce z důvodu vyšší tepelné vodivosti (hliník při 25 °C –237 

W·m
-1

·K
-1 

a měď při 25 °C – 386 W·m
-1

·K
-1

). Další úprava chladiče má zvýšit celkovou tepelnou 

kapacitu chladiče. 

Při této úpravě dochází i k vytvoření dalších tepelných odporů při odvodu tepla. Samotný model 

chladiče je rozšířen o tepelný odpor měděné vrstvy a tepelný odpor spoje mědi a hliníku. 

Ztrátový výkon pro tuto simulaci byl proveden pro hodnotu 700W na výkonový modul. Teplota 

chladicího média byla 30
O
C a počáteční teplota chladiče 25

O
C. První simulace je provedena 
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s parametry pro neupravený chladič s cílem porovnat jednotlivé teploty a velikosti tepelného pole. 

Rozměry chladiče jsou 640x215x20 mm. 

 

Obrázek 5.22 Experimentální složení kapalinového chladiče WP16 bez výkonových modulů. [X.] 

 

Obrázek 5.23 Rozložená tepelného pole chladiče po 30 a 60 sekund. [X.] 

 

Obrázek 5.24 Teplotní křivka kapalinového chladiče WP16. [X.] 

Simulace s upravenou strukturou chladiče obohacenou o vrstvu z mědi o rozměrech 

640x160x1mm a postranní prvky o velikosti 640x18x10 mm. Velikost chladiče potom byla ve vrcholu 

640x215x25 mm. 
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Obrázek 5.25 Rozložená tepelného pole chladiče po 30 a 60 sekund. 

 

Obrázek 5.26 Teplotní křivka experimentálně upraveného chladiče WP16.  

Maximální teplota standardního kapalinového chladiče WP16 byla 55,649 
O
C. U experimentálně 

upraveného kapalinového chladiče WP16 sloţeného ze tří částí byla maximální teplota 47,614
O
C. 

Ze srovnání jednotlivých výsledků simulací je patrné, ţe došlo k daleko lepšímu odvodu tepla 

z povrchu chladiče do chladicí kapaliny. Z hlediska úpravy na stranách chladiče nedošlo k zlepšení. 

Při detailnější studii výsledků je moţné si povšimnout „studených míst“ mezi výkonovými moduly. U 

neupraveného chladiče vidíme nesouvislé místa s velmi nízkou teplotou. U upraveného chladiče 

vidíme jedno souvislé místo, které by se dalo odstranit případným zmenšením rozestupů mezi moduly. 

Simulace chladiče WP16 s přídavným materiálem 

Na základě výsledků dosaţených v předchozích simulacích byl pozměněn návrh úpravy 

chladiče. V tomto případě z předchozího zjištění byla odstraněna boční konstrukce na chladiči. Na 

chladiči je znovu uvaţována přídavná měděná plocha o růţných šířkách. 

Na vrchní část byla uvaţována měděná deska o tloušťkách 2,5, 5, 10, 15, 20 mm. Navrţená 

úprava je zachycena na následujícím obrázku. 



Moderní metody návrhu chladicích systémů polovodičových měničů 

Roman Šprlák 

 

56 
 

 

Obrázek 5.27 Úprava chladiče WP16 o přídavný materiál. 

Na kapalinovém chladiči je umístěno šest IGBT modulů se ztrátovým výkonem 700W na modul. 

Jsou provedeny pouze „Steady State“ simulace k zjištění maximální teploty. Počáteční teplota byla 

nastavena na hodnotu 40
O
C a rychlost průtoku chladicího media je 10 l.min

-1
. Jako chladicí medium 

byla pouţita voda. [II.] 

 

 

Obrázek 5.28 Tepelné pole chladiče s úpravou 2,5 a 5 mm. [II.] 
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Obrázek 5. 29 Tepelné pole chladiče s úpravou 10 a1 5 mm. [II.] 

 

 
Obrázek 5. 30 Tepelné pole chladiče s úpravou 20 mm. [II.] 

Tabulka 5.3 Jednotlivé hodnoty maximálních teplot u úpravy chladiče. 

 

Výška chladiče Ztrátový výkon Počáteční teplota Maximální teplota 

d (mm) Ptot(W) T (
O
C) T (

O
C) 

22,5 700 40 77,67 

25 700 40 75,261 

30 700 40 74,361 

35 700 40 80,142 

40 700 40 86,051 

 

Z předchozí tabulky byl sestrojen graf závislosti teploty na výšce úpravy chladiče. 
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Obrázek 5.31 Závislost teploty na výšce úpravy materiálu. 

Z jednotlivých hodnot je patrné, ţe tato konstrukční úprava zvyšuje maximální teplotu chladiče a 

v případě úpravy chladiče o 20 mm desku dochází ke změně typu chlazení a k situaci zachycené na 

obrázku 3.23. Z grafu byla odvozena rovnice popisující závislost teploty a výšky chladiče. [II.] 

498,773331,01801,00242,00007,0 234  ddddT
 

 

(5.2) 

Srovnáním simulace zachycené na obrázku 5.25 a simulacemi provedenými s vyššími vrstvami 

mědi, je moţné dojít k závěru, ţe tato konstrukční úprava nepřináší uspokojivé výsledky, naopak došlo 

k zvýšení teploty při pouţití vyšší výšky mědi. 

Provedené simulace na kapalinovém chladiči WP16 měly za cíl zjistit celkového chování tohoto 

typu chladiče, dále postihnout vliv počtu chladicích kanálů a nakonec i zvýšení celkové tepelné 

kapacity chladiče pouţitím přídavného materiálu na straně chladiče s výkonovými moduly. 

Celkově vyuţití tohoto typu chladiče při ztrátovém výkonu odpovídajícímu hodnotě 700W na 

výkonový modul je na hranici pouţitelnosti s ohledem na maximální dosaţené teploty při simulacích. 

Dále je nutné zdůraznit asymetrii chladicích kanálů v tomto typu chladiče a nutnost umístění 

výkonových modulů mimo střed chladiče. Z tohoto důvodu byly simulace provedeny pouze pro 

maximální průtok chladicího média 10 l.min
-1

 a nebyly provedeny simulace s maximální rychlostí 

průtoku chladicího média (14,3 l.min
-1

). [II.] 

5.3.2 Tepelné simulace kapalinového chladiče KL-494 
 

Chladič typu KL 494 je konstrukčně odlišný oproti předchozímu chladiči v počtu chladicích 

kanálů. Tento chladič obsahuje šest chladicích kanálů a jejich umístění je symetrické. Je tedy moţné 

provést simulační analýzu vyuţití chladicích kanálů v závislosti na jejich konfiguraci. 

Simulace byly provedeny v multi-fyzikálním programu pomocí metody CFX a Steady State. 

Počáteční teplota byla nastavena na hodnotu 40
0
C. Průtok byl vţdy nastaven na hodnotu 10 l.min

-1
. 

Pokud se jednalo o průtok třeba třemi kanály dovnitř, průtok je potom 10/3 l.min
-1

 na chladicí kanál. 

První způsob vedení chladicího média v kapalinovém chladiči je, kdy kapalina prochází pouze dvěma 

kanály. Jeden kanál je přívodní a jeden kanál je odvodní. Průtok je nastaven na 10 l.min
-1

. 
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Obrázek 5.32 Tepelné pole chladiče se ztrátovým výkonem 1561W a tepelné pole chladiče se ztrátovým 

výkonem 2096W 

 

Obrázek 5.33 Tepelné pole chladiče se ztrátovým výkonem 2983W a tepelné pole chladiče se ztrátovým 

výkonem 4901W 

 

Obrázek 5.34 Tepelné pole chladiče se ztrátovým výkonem 6770W 
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Tabulka 5.4 Maximální teploty chladiče a výstupní teploty chladicí kapaliny 

Ptot  [W] Ta [
O

C] 
Tmax 

[
O

C] 

Tkap  

[
O

C] 

2983 40 69,544 51,871 

4901 40 87,863 59,663 

6770 40 105,63 67,917 

9307 40 121,25 72,33 

14110 40 153,41 76,39 

20986 40 187,09 81,298 

 

Z tabulky 5.4 lze vyčíst, ţe ztrátový výkon 6770 W uţ nelze takto uspořádaným chladičem 

chladit. Maximální teplota byla 105,63
o
C. Dále dle tabulky byl sestrojen graf závislostí teplot 

na ztrátovém výkonu. 

 

Obrázek 5.35 Závislost teploty na ztrátovém výkonu 

Další simulace počítá s moţností průtoku kapaliny chladičem pomocí čtyř chladicích kanálů. 

Dva kanály blíţe ke středu jsou přívodní a postranní kanály jsou odvodní. Hodnota průtoku kapaliny 

na jeden chladicí kanál je 5 l.min
-1

. 

 

Obrázek 5.36 Tepelné pole chladiče se ztrátovým výkonem 9307W a tepelné pole chladiče se ztrátovým 

výkonem 14110W 
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Obrázek 5.37 Tepelné pole chladiče se ztrátovým výkonem 20986W 

Tabulka 5.5 Maximální teploty chladiče a výstupní teploty chladicí kapaliny 

Ptot  [W] Ta [
O

C] 
Tmax 

[
O

C] 

Tkap  

[
O

C] 

2983 40 65,182 51,89 

4901 40 77,991 53,033 

6770 40 87,879 56,446 

9307 40 99,464 58,113 

14110 40 130,11 65,569 

20986 40 174,01 78,891 

 

Maximální teploty vţdy překročily hodnotu 100
o
C. Tento způsob průtoku chladicího média byl 

původně uvaţován jako nejlepší způsob, bohuţel nepřinesl ţádné dobré výsledky s ohledem na 

velikost ztrátového výkonu. 

Z jednotlivých výsledků zobrazených výše je moţné si všimnout rozloţení chladicích kanálu, 

dva jsou u sebe a dva jsou od sebe o jeden chladicí kanál. Toto je způsobeno šesticí chladicích kanálů. 

 

Obrázek 5.38 Závislost teploty na ztrátovém výkonu 
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Poslední simulace je provedena vyuţitím všech kanálu kapalinového chladiče. Způsob průtoku 

chladicího média je následovně koncipován pro tři kanály slouţí jako přívod a tři kanály slouţí jako 

odvod. Hodnota průtoku kapaliny na jeden chladicí kanál je 3,334 l.min
-1

, takţe celkový průtok opět 

odpovídá 10 l.min
-1

. 

 

Obrázek 5.39 Tepelné pole chladiče se ztrátovým výkonem 9307W a tepelné pole chladiče se ztrátovým 

výkonem 14110W 

 

Obrázek 5.40 Tepelné pole chladiče se ztrátovým výkonem 20986W 

Tabulka 5.6 Maximální teploty chladiče a výstupní teploty chladicí kapaliny 

Ptot  [W] Ta [
O

C] 
Tmax 

[
O

C] 

Tkap  

[
O

C] 

2983 40 61,289 47,051 

4901 40 73,56 50,411 

6770 40 84,209 52,729 

9307 40 92,096 57,944 

14110 40 118,11 69,356 

20986 40 153,73 77,016 
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Tento způsob chlazení taky nepřinesl ţádný úspěch. Teploty sice byly niţší neţ u druhého typu 

průtoku kapaliny, avšak jedna část chladiče je přechlazena a druhá část přehřátá. V tomto případě by 

vznikaly mikrotrhliny, které by mohly nepříznivě ovlivnit celé elektronické zařízení.  

 

Obrázek 5.41 Závislost teploty na ztrátovém výkonu 

Ztrátové výkony při spínací frekvenci vyšší neţ 7kHz uţ nebyly simulovány, protoţe by tento 

druh chladiče bez konstrukční úpravy nezvládl dostatečně odvést tepelnou energii. Maximální ztrátový 

výkon byl nasimulován 20986W. Maximální teplota dosáhla hodnoty 153,73
O
C při vyuţití všech 

chladicích kanálů. Při vyuţití pouze čtyř chladicích kanálů byla maximální teplota 174,01
O
C. 

Při jednotlivých simulacích byly nasimulovány tři druhy moţného vyuţití chladicích kanálů 

s ohledem na zjištění celkového rozloţení tepelného pole.  

Ze všech provedených simulací na kapalinovém chladiči KL 494 je patrné, ţe chladič lze běţně 

vyuţívat pro maximální celkový ustálený ztrátový výkon 10 kW. Problematika tohoto chladiče 

spočívá ve vhodné volbě chladicích kanálů. Lze vyuţít pouze dva nebo i všechny, ale při zkoumání 

tepelných polí na obrázcích 5.39 a 5.40 můţeme dojít k závěru, ţe vyuţití třech přívodních a třech 

odvodních chladicích kanálů na kaţdé straně chladiče vede k tepelnému namáhání chladiče a případně 

ke vzniku mikrotrhlin. Rozdíl mezi jednotlivými stranami je přibliţně 20 
O
C, coţ je značně neţádoucí.  

Byla navrţena struktura vyuţití chladicích kanálů s tím, ţe jsou pro přívod chladicí kapaliny 

vyuţity čtyři prostřední chladicí kanály a dva krajní pro odvod teplého chladicího média. Tato 

struktura obsahuje dvě přídavné hliníkové desky, které usměrňují tok chladicího média při vstupu do 

chladiče a následně k odvodu v krajních chladicích kanálech.  

Tato struktura chladiče umoţňuje optimální vyuţití, ale vzniká problém s celkovou těsností 

systému, protoţe obsahuje vstupní prvek, ve kterém se rozděluje kapalina z jednoho přívodu do 

čtveřice chladicích kanálu a na konci chladiče zase dochází ke sloučení průtoku do jednoho chladicího 

kanálu. 

Struktura návrhu tohoto chladiče je zachycena na následujícím obrázku a je uvedena i tabulka 

jednotlivých maximálních teplot, které byly získány simulacemi. 
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Obrázek 5.42 Navržené uspořádání chladicích kanálu chladiče KL 494. [XVI.] 

Tabulka 5.7 Maximální teploty chladiče a výstupní teploty chladicí kapaliny[XVI.] 

Ptot  [W] Ta [
O

C] 
Tmax 

[
O

C] 

Tkap  

[
O

C] 

2983 40 51,289 47,051 

4901 40 62,19 50,411 

6770 40 68,97 52,729 

9307 40 75,16 55,944 

14110 40 81,56 66,356 

20986 40 107,41 71,016 

 

 

Obrázek 5.43 Závislost teploty na ztrátovém výkonu[XVI.] 

Tato úprava rozloţení průtoku se projevila jako nejlepší úprava pro simulované ztrátové výkony. 

Celkové rozloţení tepelného pole chladiče je souměrné vzhledem k vyuţití chladicích kanálů.  
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5.3.3 Navržené kapalinové chladiče 
 

Tvar chladičů je obdélníkový o rozměru 320x220x35 mm a materiálové sloţení je hliník. První 

experimentální model chladiče je proveden se dvěma chladicími kanály po celé délce, kde na konci je 

provedeno spojení pomocí kolene. Druhý experimentální model obsahuje čtyři chladicí kanály, které 

jsou propojeny koleny, krajní chladicí kanály slouţí jako přívod a odvod chladicího media. Průměr 

chladicích kanálů je 20 mm.  

 

Obrázek 5.44 Experimentální modely chladičů s vzdálenostmi výkonových modulů. [III.] 

Analýza je prováděna k zjištění tepelného chování vodního chlazení s IGBT moduly. IGBT 

moduly jsou provozovány při dynamickém zatíţení ztrátovým výkonem. Rozloţení modulů je 

symetrické, aby byla vyuţita plně tepelná kapacita chladiče. Jako chladicí medium byla vyuţita voda 

o vstupní teplotě 30
O
C. [III.] 

 

Obrázek 5.45 Tepelné pole prvního experimentálního chladiče, při 700W ztrátového výkonu na jeden 

výkonový modul a křivka oteplení. [III.] 
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Obrázek 5.46 Tepelné pole prvního experimentálního chladiče, při 1000W ztrátového výkonu na jeden 

výkonový modul a křivka oteplení. [III.] 

 

Obrázek 5.47 Tepelné pole prvního experimentálního chladiče, při 700W ztrátového výkonu na jeden 

výkonový modul a křivka oteplení. [III.] 

 

Obrázek 5.48 Tepelné pole prvního experimentálního chladiče, při 1000W ztrátového výkonu na jeden 

výkonový modul a křivka oteplení. [III.] 
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U prvního experimentálního modulu byl zvolen konstantní průtok kapaliny (10 l.min
-1

). 

Simulace proběhly pro dva rozdílné ztrátové výkony a to 700 a 1000 W. Při těchto simulací byla 

maximální teplota tohoto chladiče 61.326 a 74.447 
O
C. Tento druh chladiče je ideální k vyuţití 

při ztrátovém výkonu 500 - 1000 W. Při uvaţování ještě vyššího ztrátového výkonu by se musely 

uvaţovat průtoky kapaliny 12-16 l.min
-1

. [III.] 

U druhého experimentálního modelu chladiče byly provedeny pro srovnání tři simulace 

ztrátového výkonu při konstantním průtoku. Ztrátový výkon byl definován 700 a 1000 W. Z těchto 

simulací byla maximální teplota na tomto chladiči 52.695 a 62.422 
O
C. Tento experimentální model 

chladiče je ideální k vyuţití při ztrátovém výkonu vyšším jak 1000 W. 

 

5.3.4 Dynamické simulace kapalinových chladičů 
 

Dynamické simulace jsou provedeny na standardním kapalinovém chladiči WP16 a rovněţ na 

konstrukčně vylepšeném chladiči. Počáteční teplota byla nastavena pro všechny simulace shodná, a to 

40
O
C. Průtok chladicího média byl nastaven na hodnotu 10 l.min

-1
 a jako chladicí médium byla 

pouţita voda. 

 

Obrázek 5.49 Standartní chladič WP16. 

Všechny simulované kapalinové chladiče jsou o délce 640 mm se shodným počtem IGBT 

modulů (6 modulů). Ztrátové výkony jsou zobrazeny na následujících obrázcích. 
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Obrázek 5.50 Průběhy ztrátových výkonů. 

Ztrátový výkon byl nastaven maximálně na hodnotu 700W. Na následujících obrázcích jsou 

jednotlivé průběhy teploty na standardním chladiči WP16 s šesticí IGBT modulů. 

 

Obrázek 5.51 Průběhy teplot chladiče WP16. 

Na předchozích obrázcích jsou zobrazeny maximální teploty chladiče. Maximální teplota byla 

70,752 
O
C. 
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Simulace kapalinového chladiče s přidaným materiálem 

Další simulace se zabývají upraveným chladičem WP16 o dvě boční desky z hliníku o 

rozměrech 20x10x640 mm. Tato úprava byla simulována pro statický stav (obrázek 5.25). Při této 

simulaci s počáteční teplotou 25
O
C bylo dosaţeno teploty 47,614 

O
C. Tato teplota byla niţší o 8

O
C 

vůči standardnímu chladiči WP16. Proto byl tento návrh chladiče podroben simulacím s dynamickým 

průběhem ztrátového výkonu. Ztrátové výkony byly nastaveny dle obrázku 5.49. 

 

Obrázek 5.52 Tepelné pole konstrukčně upraveného chladiče WP16. [XI.] 

 

Obrázek 5.53 Průběhy teplot u jednotlivých ztrátových výkonů. [XI.] 

Z výsledků simulací je vidět, ţe došlo ke sníţení maximálních teplot oproti standardnímu 

chladiči. Při prvním průběhu ztrátového výkonu je moţné pozorovat rychlejší ustalování teploty a i 

niţší hodnotu maximální teploty o 7 
O
C. Při srovnání ostatních maximálních teplot z výsledků je 
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moţné usuzovat o sníţení maximální teploty chladiče při uvaţovaných ztrátových výkonech. Při 

srovnání posledního průběhu u upraveného chladiče a standardního chladiče je moţné vypozorovat i 

rychlejší teplotní spád při skončení cyklu ztrátového výkonu. [XI.] 

Konstrukční úprava kapalinového chladiče WP16 

Úprava tohoto chladiče spočívá v doplnění chladiče o přídavné desky pro zvýšení tepelné 

kapacity a rozloţení tepelného pole i do okrajů chladiče. Je provedena kombinace dvou materiálů 

(měď a hliník) spojených teplovodivým lepidlem. Celkově se chladič skládá ze čtyř částí. Jeho sloţení 

je zobrazeno na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 5.54 Složený chladič s nosnou částí chladiče WP16. 

Nejtenčí vrstva je pod výkonovými moduly o tloušťce 1mm, délce 640mm a šířce 150mm. Tato 

část je z mědi, aby byla zajištěna lepší tepelná vodivost. Na tuto část navazují další lepené části, a to 

boční trojúhelníkové části z mědi o rozměrech 20x30x640 mm a boční stěna z hliníku s oříznutým 

okrajem pro jednodušší montáţ modulů. Takto upravený chladič byl pouţit pro tepelné simulace. 

 

Obrázek 5.55 tepelné pole upraveného chladiče při konstantním ztrátovém výkonu 700W na výkonový 

modul. 
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Obrázek 5.56 Průběhy teplot u jednotlivých ztrátových výkonů. 

Ze zobrazených průběhů je patrné, ţe poslední úprava kapalinového chladiče vychází ze všech 

simulací nejlépe, a to jak s maximální teplotou při ztrátovém výkonu 700W na jeden výkonový modul, 

tak i při simulovaných dynamických ztrátových výkonech. 

Veškeré výsledky jednotlivých simulací jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka 5.8 Přehled maximálních teplot ze simulací dynamických stavů. 

Ztrátový výkon Počáteční 

teplota 

Standartní chladič 

WP16 

Konstrukční 

úprava chladiče 

WP16 

Složitá konstrukce 

chladiče WP16 

Typ Ta (
O
C) Tmax (

O
C) Tmax (

O
C) Tmax (

O
C) 

1. ztrátový výkon 40 70,752 63,321 58,592 

2. ztrátový výkon 40 59,86 56,032 54,841 

3. ztrátový výkon 40 69,001 62,536 58,136 

4. ztrátový výkon 40 67,87 61,952 58,2 

 

Z obrázku 5.57 je zřejmé, ţe úpravami chladičů bylo dosaţeno niţší teploty o 7 a následně o 5 
O
C. 
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Obrázek 5.57 Srovnání teplotních průběhu jednotlivých chladičů při čtvrtém typu ztrátového výkonu. 

Při srovnání u statického ztrátového výkonu dojde za dobu simulace k ustálení maximální teploty a 

teplota je niţší aţ o 12
O
C vůči standartnímu chladiči. 

 

Obrázek 5.58 Srovnání teplotních průběhu jednotlivých chladičů u prvního typu ztrátového výkonu. 

Ze srovnání provedených simulací vychází nejlépe naposledy navrţený kapalinový chladič, 

zaloţený na bázi chladiče WP16 s provedenou sendvičovou úpravou, tak aby byl zajištěn zvýšený 

odvod tepla do chladicího média, ale i zvýšena jeho celková tepelná kapacita. 

6. Modely standardního chladiče WP16 s turbulentním 

prouděním chladicího media 
 

Kapalinové chladiče obvykle obsahují chladicí kanály. V těchto kanálech nejsou ţádné 

překáţky, takţe proudění kapaliny je laminární. Pokud kapalina obsahuje nečistoty nebo její průtok je 

velice pomalý, můţe docházet ke vzniku usazenin na okraji chladicího kanálu, čímţ dochází ke 

zhoršení odvodu tepla. Z tohoto důvodu jsou navrţeny modely pro změnu průtoku kapaliny 

z laminárního na turbulentní proudění. Toto proudění umoţňuje částicím chladicího média lepší 

kontakt se stěnou chladicího kanálu a zabraňuje vzniku usazenin. 

Je navrţeno sedm experimentálních struktur úpravy chladicího kanálu. Jednotlivé struktury jsou 

navrţeny pro chladič typu WP16, který obsahuje dva chladicí kanály o průměru 11,3 mm. Maximální 

rychlost chladicího média u chladiče je 14,3 l.min
-1

. 
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Obrázek 5.42 Drátový model chladiče WP16 s konstrukční úpravou chladicích kanálů vstupu i výstupu 

(v  chladicích kanálech se nachází rotační šroubovice složená z šesti úseků). 

První experimentální 3D model 

Experimentální model úpravy průtoku počítá s tvarem šroubovice o velikosti 3 mm. Materiálové 

sloţení tohoto modelu je hliník a tato úprava je umístěna do středu chladicího kanálu. Rychlost 

chladicího média je 10 l.min
-1

. Z výsledku je patrné, ţe změna proudění se odehrává v blízkosti 

modelu a na okrajích chladicího kanálu je stále laminární proudění. Z tohoto důvodu je tato úprava 

zbytečná. 
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Obrázek 5.43 Třetí experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím třetího 

experimentálního modelu. 

 

Obrázek 5.44 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 

 

Druhý experimentální 3D model 

Experimentální model je znovu spirála s průměrem o hodnotě 11,3 mm. Tento návrh nepočítá 

s ţádnou moţností volného pohybu kapaliny (průměr modelu je stejný jak průměr chladicího kanálu). 

Ze simulace je patrné, ţe chladicí kapalina rovnoměrně kopíruje experimentální model a nedochází 

k prudké změně proudění. 
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Obrázek 5.45 Druhý experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím 

druhého experimentálního modelu. 

 

Obrázek 5.46 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 

Třetí experimentální 3D model 

Experimentální model počítá se šroubovicí s vysokým počtem závitů. Tento model je navrţen 

s průměrem 11,2 mm a je umístěn do středu chladicího kanálů. Při simulaci této experimentální 

úpravy docházelo ke značnému styku chladicí kapaliny s povrchem kanálu. Bohuţel tento model je 

značně nepraktický, protoţe došlo k velkému ovlivnění rychlosti průtoku a tlaku chladicí kapaliny. 
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Obrázek 5.47 Třetí experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím třetího 

experimentálního modelu. 

 

Obrázek 5.48 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 

Čtvrtý experimentální 3D model 

Tento experimentální model se liší tím, ţe je pouţit prolisovaný pás hliníku o tloušťce 1 mm a 

šířce 10,5 mm. Ten je umístěn ve středu chladicího kanálu, po stranách je volný prostor o velikosti 

0,35 mm. Jednotlivé prolisy mají obdélníkový charakter, který střídá strany. Velikost jednotlivých 

prolisů je 15x9mm. Při simulaci tohoto modelu bylo dosaţeno turbulentního proudění kapaliny jak 
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v oblasti modelu, tak i na krajích chladicího kanálu. Tento model umoţňuje velice dobrou změnu 

proudění, ale výroba tohoto modelu je značně nákladná. Při simulace došlo ke ztrátě rychlosti průtoku 

o 2,132 l.min
-1

(rozdíl mezi vstupní rychlostí a výstupní rychlostí chladicího média). 

 

 

Obrázek 5.49 Čtvrtý experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím 

čtvrtého experimentálního modelu. 

 

Obrázek 5.50 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 
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Pátý experimentální 3D model 

Pátá koncepce návrhu experimentálního ovlivnění průtoku počítá se sloţenou konstrukcí 

šroubovice umístěné na drátu. Délka šroubovice je 25mm, průměr šroubovice je 11 mm, šroubovice 

obsahuje dva závity. Na navrţeném modelu se počítá s délkou chladiče 300mm proto jsou umístěny 

dvě šroubovice v chladicím kanálu se vzdáleností 125 mm. Při simulaci tohoto modelu dochází 

k několikanásobné změně proudění chladicího média. U vstupu je proudění turbulentní, které se mění 

následovně po 93,1 mm na laminární. Tento model výrazně mění celkový charakter proudění a 

přispívá k odstranění vzniku usazenin. 

 

 

Obrázek 5.51 Pátý experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím pátého 

experimentálního modelu. 

 

Obrázek 5.52 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 
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Šestý experimentální 3D model 

Předposlední experimentální model vychází z předchozí navrţené struktury. Velikost i tvar 

šroubovice zůstává stejný (dva závity, délka 25 mm, šířka 11mm). Změna je provedena v počtu 

jednotlivých šroubovic v chladicím kanále. U modelu je počítáno se čtyřmi ve vzdálenosti 50 mm. 

Tato úprava umoţnila turbulentní proudění chladicí kapaliny v celkové délce chladicího kanálu. 

Z výsledků simulace je patrné, ţe částice kapaliny naráţejí do stěn kanálu a absolutně minimalizují 

vznik usazeni. Při volbě rychlosti průtoku kapaliny je nutné počítat s omezením maxima. Koncepce je 

vhodná pro velikost průtoku 2-11 l.min
-1

.  

 

 

Obrázek 5.53 Šestý experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím šestého 

experimentálního modelu. 

 

Obrázek 5.54 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 
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Sedmý experimentální 3D model 

Poslední experimentální model počítá se šroubovicí, která je rozdělena do šesti úseků podle 

směru natočení. Z tohoto důvodu vznikají turbulentní proudy v okolí této šroubovice. Jednotlivé úseky 

jsou dlouhé 50 mm s průměrem šroubovice 10,5mm. V chladicím kanálu chladiče WP16 tak vzniká 

prostor po stranách v rozměru 0,83mm. 

 

 

Obrázek 5.55 Sedmý experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím šestého 

experimentálního modelu. 

 

Obrázek 5.56 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 
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6.1 Simulace chladiče s turbulentním prouděním 
 

Pro simulace byly vybrány poslední čtyři modely úpravy proudění chladicí kapaliny z předchozí 

kapitoly. Simulace jsou provedeny na chladiči WP16 o délce 300 mm, na kterém jsou namontovány tři 

IGBT moduly. Počáteční teplota všech simulací je nastavena na hodnotu 40
O
C. Ztrátový výkon na 

IGBT modul byl nastavován na hodnoty 500, 600, 700 W. Průtok chladicího media byl nastavován na 

dvě rozdílné hodnoty a to 7 a 10 l.min
-1

. K jednotlivým simulacím jsou vytvořeny tabulky k porovnání 

jednotlivých výsledků jednak maximálních teplot, teploty chladicího media tak i rychlosti průtoku. 

Simulace kapalinového chladiče WP16 

 

Aby byla moţnost komparace jednotlivých výsledků byla provedena simulace standardního 

chladiče bez jakékoliv úpravy. Teplota chladicího media byla nastavena na hodnotu 40
O
C. Délka 

chladiče je 300 mm, umístění výkonových modulů je provedeno souměrně vzhledem k chladicím 

kanálům. 

 

Obrázek 6.1 Tepelné pole chladiče WP16 při Ptot=700W, průtok 10 l.min
-1

(vlevo) a tepelné pole chladiče 

WP16 při Ptot=600W, průtok 10 l.min
-1

(vpravo).  

 

Obrázek 6.2 Tepelné pole chladiče WP16 při Ptot=500W, průtok 10 l.min
-1

(vlevo) a tepelné pole chladiče 

WP16 při Ptot=700W, průtok 7 l.min
-1

(vpravo). 
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Obrázek 6.3 Tepelné pole chladiče WP16 při Ptot=600W, průtok 7 l.min
-1

(vlevo) a tepelné pole chladiče 

WP16 při Ptot=500W, průtok 7 l.min
-1

(vpravo). 

Tabulka 6.1 Porovnání výsledků simulací tepelného pole u chladiče WP16 

Wr Ptot Ta Tmax 

(l.min
-1

) (W) (
O
C) (

O
C) 

10 700 40 73,048 

7 700 40 76,816 

10 600 40 68,775 

7 600 40 70,088 

10 500 40 62,737 

7 500 40 63,361 

 

 

Obrázek 6.4 Jednotlivé průběhy teplot u simulace tepelného pole chladiče WP16. 
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Simulace s šroubovou strukturou v chladicím kanálu 

 

Simulace je vytvořena pro šroubovou úpravu chladicího kanálu chladiče WP16. Tato šroubová 

struktura je blíţe simulována v předchozí kapitole.  

 

Obrázek 6.5 Tepelné pole chladiče WP16 při Ptot=700W, průtok 10 l.min
-1

(vlevo) a tepelné pole chladiče 

WP16 při Ptot=700W, průtok 7 l.min
-1

(vpravo).  

Tabulka 6.2 Porovnání výsledků simulací tepelného pole u chladiče WP16 

Wr Ptot Ta Tmax 

(l.min
-1

) (W) (
O
C) (

O
C) 

10 700 40 71,729 

7 700 40 73,488 

10 600 40 69,731 

7 600 40 68,586 

10 500 40 64,338 

7 500 40 64,011 

 

Teploty získané ze simulací jsou niţší neţ u kapalinového chladiče WP16 bez úpravy chladicích 

kanálů. Rozdíl u ztrátového výkonu 700W je 1,3
O
C při průtoku 10 l.min

-1
. Při srovnání u spodní 

hranice ztrátového výkonu 500W na výkonový modul a průtoku 7 l.min
-1

 bylo zaznamenáno zvýšení 

maximální teploty o 0,7 
O
C. Jednotlivé průběhy teploty jsou zobrazeny na následujícím obrázku. 

Z průběhů je patrné, ţe u rychlosti průtoku 7 l.min
-1

 dochází ke zlomu v tepelné křivce v době 

přibliţně 50 sekundy. Tento zlom způsobuje ovlivnění rychlosti průtoku. V simulaci je uvaţováno, ţe 

při startu chladicí kanály obsahují chladicí médium, které se nepohybuje. Se spuštěním simulace 

dochází ke spuštění rychlosti proudění. Tato úprava vzhledem k maximální teplotě není vhodná, 

protoţe dochází ke zvýšení teploty, navíc navrţená struktura je malá a v oblasti stěn chladicího kanálu 

nedochází k turbulenci chladicího média. 
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Obrázek 6.6 Jednotlivé průběhy teplot u simulace tepelného pole chladiče WP16 s úpravou chladicího 

kanálu. 

Simulace s šroubovou strukturou v chladicím kanálu 

 

Simulace je vytvořena pro chladič WP16 s úpravou vnitřního chladicího kanálu. V chladicím 

kanálu je umístěna šroubovicová armatura, která mění laminární proudění na turbulentní. 

 

Obrázek 6.7 Tepelné pole chladiče WP16 při Ptot=700W, průtok 10 l.min
-1

(vlevo) a tepelné pole chladiče 

WP16 při Ptot=700W, průtok 7 l.min
-1

(vpravo). 
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Tabulka 6.3 Porovnání výsledků simulací tepelného pole u chladiče WP16 

Wr Ptot Ta Tmax 

(l.min
-1

) (W) (
O
C) (

O
C) 

10 700 40 68,432 

7 700 40 73,356 

10 600 40 65,0104 

7 600 40 69,6882 

10 500 40 63,7855 

7 500 40 67,5535 

 

Při srovnání maximálních teplot s předešlou simulací došlo k poklesu maximální teploty o 4,5 
O
C při maximálním zatíţením 700W na výkonový modul a průtoku 10 lmin

-1
. Z tohoto hlediska 

konstrukční úprava chladicího kanálu splňuje funkci zlepšení a zkvalitnění odvodu tepelné energie 

z kapalinového chladiče. Z druhého hlediska vzniká tlaková a rychlostní ztráta v chladiči při průtoku 

chladicí kapaliny. Tato ztráta je konstantní z důvodu konstantního navrţeného modelu úpravy 

chladicího kanálu. 

Rozdíl mezi předešlou a provedenou simulací je v mezích volnosti šroubové struktury uvnitř 

chladiče. U předchozího případu byla šroubovice o velikosti 3 mm a současná simulovaná šroubovice 

má přesný průměr chladicího kanálu. V takovém případě je následně uskutečněn přenos tepla 

z chladiče i do šroubovice a tím dochází i k lepšímu odvodu tepla. 

Z pohledu usazenin v chladicím kanálu, není moţné vyloučit jejich vznik při neaktivním průtoku 

chladicího média. 

 

Obrázek 6.8 Jednotlivé průběhy teplot u simulace tepelného pole chladiče WP16 s úpravou chladicího 

kanálu. 
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Simulace s dvojicí krátkých šroubových struktur v chladicím kanálu 

 

Simulace je provedena se strukturou dvou krátkých šroubovic umístěných na drátu. Tento model 

je umístěný jak ve vstupním tak i ve výstupním kanálu. 

 

Obrázek 6.9 Tepelné pole chladiče WP16 při Ptot=700W, průtok 10 l.min
-1

(vlevo) a tepelné pole chladiče 

WP16 při Ptot=700W, průtok 7 l.min
-1

(vpravo).  

 

Tabulka 6.4 Porovnání výsledků simulací tepelného pole u chladiče WP16 

Wr Ptot Ta Tmax 

(l.min
-1

) (W) (
O
C) (

O
C) 

10 700 40 72,769 

7 700 40 74,297 

10 600 40 71,297 

7 600 40 68,927 

10 500 40 68,927 

7 500 40 65,409 
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Obrázek 6.10 Jednotlivé průběhy teplot u simulace tepelného pole chladiče WP16 s úpravou chladicího 

kanálu. 

Ze získaných výsledků je patrné, ţe konstrukční úprava nemá potřebný význam a to jak 

z důvodu sloţitosti konstrukce, tak i z důvodu negativní změny maximální teploty chladiče. Tato 

změna se projevila zvýšením maximální teploty pro všechny simulace. 

Simulace s čtveřicí krátkých šroubových struktur v chladicím kanálu 

 

Následující struktura úpravy průtoku chladicí kapaliny navazuje na předchozí úpravu. Změna je 

ve zvýšení počtu šroubovic na čtyři. Takto by se měl zvýšit počet turbulentních partií v chladicím 

kanálu. 

 

Obrázek 6.11 Tepelné pole chladiče WP16 při Ptot=700W, průtok 10 l.min
-1

(vlevo) a tepelné pole chladiče 

WP16 při Ptot=700W, průtok 7 l.min
-1

(vpravo).  
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Tabulka 6.5 Porovnání výsledků simulací tepelného pole u chladiče WP16 

Wr Ptot Ta Tmax 

(l.min
-1

) (W) (
O
C) (

O
C) 

10 700 40 70,246 

7 700 40 72,267 

10 600 40 66,966 

7 600 40 67,829 

10 500 40 61,829 

7 500 40 62,948 

 

Ze získaných výsledků je patrné, ţe došlo ke změně jak maximálních, tak i minimálních hodnot. 

Tyto hodnoty jsou ve srovnání se simulací klasického chladiče WP16 došlo ke změně v teplotě o 3
O
C . 

Tato změna je způsobena větším počtem turbulentních úseků v chladicím kanálu. 

 

Obrázek 6.12 Jednotlivé průběhy teplot u simulace tepelného pole chladiče WP16 s úpravou chladicího 

kanálu. 

Simulace se sedmým experimentálním modelem ovlivnění průtoku v chladicích 

kanálech chladiče 

 

Pro simulaci byl vytvořen model se speciální šroubovou strukturou uvnitř chladicích kanálů. 

Tato struktura se skládá z 6 protichůdných spirál o délce 50 mm. 
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Obrázek 6.13 Tepelné pole chladiče WP16 při Ptot=700W, průtok 10 l.min
-1

(vlevo) a tepelné pole chladiče 

WP16 při Ptot=700W, průtok 7 l.min
-1

(vpravo).  

 

Tabulka 6.6 Porovnání výsledků simulací tepelného pole u chladiče WP16 

Wr Ptot Ta Tmax 

(l.min
-1

) (W) (
O
C) (

O
C) 

10 700 40 69,957 

7 700 40 75,389 

10 600 40 67,389 

7 600 40 70,894 

10 500 40 62,894 

7 500 40 63,556 

 

Porovnání jednotlivých výsledků simulace je moţné vypozorovat velké rozdíly mezi průtokem 

10 lmin
-1

 a 7 l.min
-1

. Při srovnání těchto dvou průtoků je moţné konstatovat pomocí teorie 

(laminárního a turbulentního proudění), ţe při vyšším průtoku dochází k vyššímu turbulentnímu 

proudění. 

U této úpravy průtoku chladicího média dochází k turbulenci a částice tekutiny naráţejí do stěn 

chladicího kanálu. Navíc tato struktura je obohacena jednotlivými zlomy kroucení spirály, které navíc 

způsobují tříštění jednotlivých částic chladicího média a tím znemoţňují vznik malých laminárních 

vrstev v chladicím kanálu. Navrţená úprava má celkově 6 točivých zlomů při délce 300 mm. Tomu 

odpovídá 1,5 závitu na délku 50 mm. 
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Obrázek 6.14 Jednotlivé průběhy teplot u simulace tepelného pole chladiče WP16 s úpravou chladicího 

kanálu. 

7. Nové směry v chlazení měničů 

7.1 Nové materiály pro chladiče 
 

Běţně dostupné materiály pro chladiče jsou hliník a měď. Odvětví výkonové elektroniky však je 

pod neustálým tlakem, aby udrţelo teplotu pod kontrolou. Firma „Applied Nanotech“ představila 

vylepšený pasivní materiál s názvem CarbAl. 

CarbAl ™ je teplovodivý materiál, který má jedinečnou kombinaci nízké hmotnosti, vysoké 

teplotní vodivosti a nízký koeficient tepelné roztaţnosti (CTE). 

 

Obrázek 7.1  CarbAl materiál pro jednotlivé chladiče[29] 
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Technické výhody CarbAl ™ materiálu mohou být vidět ve srovnání vlastností pasivních 

materiálů pro odvod teploty. Rychlost odvodu tepla z tepelného zdroje (tj. tepelná vodivost) je dvakrát 

aţ třikrát vyšší neţ u běţných materiálů. CarbAl ™ materiál má hustotu menší neţ všechny běţně 

pouţívané materiály. Schopnost odvodu tepelné energie ze zdroje tepla do okolí je dokonce vyšší neţ 

u mědi.[26,28] 

Tabulka 7.1 Porovnání vlastností u vodivých teplo materiálů  

 

 

 CabAl
TM

-G 

Hliník-

Silikon Uhlík 

Al-

SiC(55)
1
 

Hliník Měď 

Tepelná difuzivita cm
2
/sec 2.9 0.86 0,84 1,1 

Tepelná vodivost W/mK 350 200 204 390 

Koeficient tepelné 

roztaţnosti 

1/K 2,0.10
-6

 10.10
-6

 24.10
-6

 17.10
-6

 

Elektricky odpor μΩ.cm 400 20,7 2,8 1,7 

Specifické teplo J/gK 0.69 0,786 0,9 0,4 

Specifická váha g/cm
3
 1.75 2,96 2,7 8,9 

Pevnost materiálu MPa 24.5 450 80 350 

 

Významnou technickou výhodou CarbAl materiálu je jeho součinitel tepelné roztaţnosti (CTE) 

odpovídající materiálů uţívaných v polovodičovém průmyslu. Níţe uvedený obrázek 7.2 je vztaţen 

pro křemík (Si=1), nejčastějšího polovodičového materiálu (zelená značka), GaAs a GaN a jiné známé 

polovodiče (zelená značka). Modře jsou znázorněny ostatní materiály pouţité v tepelném řízení.  

Nejběţnější materiály, jako je měď a hliník, mají tepelnou roztaţnost (CTE), která je daleko 

vzdálená od CarbAl materiálu. Jediné materiály s vyšší tepelnou vodivostí a blíţší CTE neţ CarbAl 

materiálu jsou drahé syntetické diamantové fólie, diamantové kompozity.[28,29] 

 

Obrázek 7.2 Porovnání CarbAL vůči ostatním materiálům[28] 

CarbAl 
TM

 se skládá z 80% uhlíkového materiálu, a dále z hliníku ve výši 20% s přídavkem 

materiálu, který zvyšuje pohyb částic a inhibuje tak formu karbidu hliníku. Bez doplňkové látky, by 

byl materiál izolační a nebylo by dosaţeno tepelné vodivosti.[26,28] 
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Simulace kapalinového chladiče s využitím CarbAL materiálu 

 

V původním chladiči je vyfrézována obdélníková plocha o rozměrech 80x300x2 mm (nebo 

80x320x2 mm). Střed tohoto materiálu je mezi chladicími kanály. Tato úprava by měla zlepšit celkové 

vlastnosti chladiče. 

Pro srovnání jednotlivých výsledků s předchozími simulacemi byly zachovány všechny 

nastavení. Průtok je nastaven na 6 a 8 l.min
-1

, počáteční teplota je nastavena na 30
O
C. Jsou provedeny 

simulace pro 300mm a 320mm dlouhé chladiče s třemi výkonovými polovodičovými IGBT moduly. 

Jako chladicí medium je uvaţována voda. Ztrátový výkon konstantní (700 W na modul). 

 

Obrázek 7.3 Tepelné pole chladiče s parametry (délka 300 mm počáteční teplota 30
O
C, průtok 6l.min

-1
) a 

tepelné pole chladiče s parametry (délka 300 mm počáteční teplota 30
O
C, průtok 8l.min

-1
). [XVIII.] 

 

Obrázek 7.4 Graf teplot chladiče s různým průtokem (6 a 8 l.min
-1

) [XVIII.] 

 

Obrázek 7.5 Tepelné pole chladiče s parametry (délka 320 mm počáteční teplota 30
O
C, průtok 6l.min

-1
) a 

tepelné pole chladiče s parametry (délka 320 mm počáteční teplota 30
O
C, průtok 8l.min

-1
). [XVIII.] 
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Obrázek 7.6 Graf teplot chladiče s různým průtokem (6 a 8 l.min
-1

) 

Srovnáním jednotlivých hodnot se dostaneme k zjištění, ţe byla odstraněna nepříznivá místa 

(studená) na chladiči mezi moduly a bylo dosaţeno niţší teploty při zachování ostatních podmínek.  

Tabulka 7.2 Srovnání maximálních teplot. [XVIII.] 

Typ chladiče Ztrátový 

výkon 

Délka 

chladiče 

Počáteční 

teplota 

Maximální 

teplota 

Průtok chladicího 

media 

 Ptot (W) d (mm) ta (
O
C) Ttot (

O
C) Q (l.min

-1
) 

WP16 3x700 300 30 71,349 6 

30 69,287 8 

WP16 s CarbAL 3x700 30 70,974 6 

30 67,443 8 

WP16 3x700 320 30 70,650 6 

30 69,356 8 

WP16 s CarbAL 3x700 30 70,635 6 

30 67,729 8 
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7.2 Model chladiče s turbulentním prouděním kapaliny 
 

Při vyuţití turbulentního proudění kapaliny dochází k sníţení maximální teploty a zlepšení 

i celkových vlastností celého systému chlazení. Proto byl navrţen speciální kapalinový chladič, který 

se skládá ze dvou částí. První část je vrchní deska, na které je umístěný výkonový modul. Velikost této 

části je 80x200x1 mm. Druhá část je sloţitější a vnitřní uspořádání je zobrazeno na obrázku 7.7. 

Velikost této části je 80x200x14 mm. V této části jsou vyfrézovány obdélníkové otvory o rozměru 

22x200x12 mm. V této části se následně nachází uspořádaných 19 kulatých hrotů o výšce 12mm 

s průměrem 4 mm. Jsou uspořádány tak, aby vstupní kapalina musela tyto hroty obtékat a měnit tak 

proudění z laminárního na turbulentní. Touto úpravou byla odstraněna i laminární vrstva na povrhu 

chladiče. 

Navrţený model byl následně podroben simulaci v multi-fyzikálním programu pro zjištění 

tepelného pole a maximální teploty. Ztrátový výkon byl nastaven na hodnotu 700W na jeden 

výkonový modul. Počáteční teplota byla nastavena na hodnotu 30
O
C, simulovaný průtok chladicí 

kapaliny byl nastaven na hodnotu 10 l.min
-1

. Výsledky získané ze simulace jsou zobrazeny v tabulce a 

jsou srovnány s výsledky běţně dostupných kapalinových chladičů WP16 a KL494. 

 

Obrázek 7.7 Navržený modely kapalinového chladiče. [IV.] 

Chladič je navrţen pro jeden výkonový polovodičový modul o velikosti 122x63mm. Pro vyuţití 

v měniči, který obsahuje trojici těchto modulů, je nutné provést pospojování tří chladičů pomocí 

přívodních a odvodních trubek chladicí kapaliny. Tato koncepce umoţňuje modulární konstrukci 

výkonové části. Z finančního hlediska je to prodraţující konstrukce. [IV.] 
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Obrázek 7.8 Tepelné pole navrženého chladiče. [IV.] 

 

Obrázek 7.9 Tepelné pole kapalinových chladičů WP16 a KL494. [XI.] 

Tabulka 7.3 Přehled jednotlivých výsledků z tepelných simulací. 

 Ztrátový výkon Počáteční 

teplota 

Minimální 

teploty 

Maximální 

teplota 

 Ptot (W) Tini(
O
C) Tlow (

O
C) Thigh(

O
C) 

Navrţený 

chladič 

700 30 30,486 51,629 

Chladič WP16 700 30 30,565 64,65 

Chladič KL494 700 30 33,689 63,356 
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Z uvedené tabulky je patrné, ţe navrţená konstrukce kapalinového chladiče přináší velkou 

změnu maximální teploty chladiče. V porovnání s ostatními chladiči je zde rozdíl 13
O
C. Z druhého 

hlediska se sebou tento chladič nese vyšší nároky na celou konstrukci zařízení a zvyšuje cenu celého 

zařízení. 

Využití tepla pro další účely 

 

Odebrané teplo z chladicího prostoru bývá bez uţitku rozptýleno do okolí. Jednoduchým 

způsobem lze část energie získat zpět k dalšímu vyuţití. 

 

Obrázek 7.10 Rekuperace tepla z chladicí soustavy.[39] 

Do chladicího okruhu na výtlačnou stranu kompresoru se zařadí vhodně dimenzovaný výměník - 

rekuperátor. Procházející chladiva předávají své teplo ohřívané vodě. Takto nastavený proces 

umoţňuje ohřát vodu na teplotu vyšší neţ je kondenzační teplota (+45°C). [39]  
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8. Závěr 
 

Disertační práce popisuje směr návrhu a výběru chlazení pro výkonové polovodičové měniče. 

V práci je rozebrána problematika výpočtu ztrátového výkonu. S touto kapitolou o ztrátovém výkonu 

je pevně svázána kapitola o teorii přenosu tepla a jsou uvedeny jednotlivé definice sloţek přestupu 

tepla. V této části jsou popsány jednotlivé přenosy tepelné energie, jako je vedení, proudění a radiace. 

Veškeré informace obsaţené v této kapitole se vztahují k výběru vhodného chlazení pro výkonová 

zařízení. 

Na předchozí kapitolu navazuje problematika tepelných parametrů polovodičových součástek. 

Tyto součástky jsou tepelně závislé a při výpočtu musíme znát jednotlivé tepelné parametry součástky, 

jako jsou: tepelný odpor, tepelná kapacita a tepelná vodivost. Z jednotlivých veličin jsme schopni na 

základě vztahů mezi elektrickým a tepelným polem vytvořit jednotlivá tepelná schémata pro výpočet 

teploty v  jednotlivých úsecích obvodu. 

Další část práce se zaobírá jednotlivými typy chladičů. Velká pozornost je zde věnována 

kapalinovým chladičům a jejich konstrukci. Běţně dostupné kapalinové chladiče jsou vytvořeny 

z hliníkové desky s vyvrtanými chladicími kanály. U těchto běţně dostupných kapalinových chladičů 

není počítáno s velkým přetěţováním, a proto je nutné provádět výpočty a simulace k ověření 

jednotlivých chladičů. Dále je zde uvedena problematika chladicího media v závislosti na materiálu 

chladiče a druhu proudění chladicího media. V komerčně dostupných kapalinových chladičích se 

můţeme setkat s laminárním prouděním chladicí kapaliny, které se vyznačuje problematickou sloţkou 

na stranách chladicího kanálu a k případným problémům při výměně tepla z chladiče do chladicí 

kapaliny. 

Na tuto část disertační práce navazuje kapitola simulací, kde jsou provedeny simulace 

v programu Matlab Simulink. V tomto programu jsou vyzkoušeny dvě techniky simulací a to vyuţití 

předefinovaných modulů a vyjádření jednotlivých součástí tepelného obvodu pomocí přenosových 

funkcí. Z těchto simulací byl sestrojen graf, který zobrazuje rozdíl mezi těmito simulacemi. 

Simulovaným objektem byl tří fázový měnič sloţený z usměrňovače. Meziobvod je tvořen příslušnou 

kondenzátorovou baterií. Výstupní část se skládá z šestice IGBT tranzistorů řízených spínací frekvencí 

5 kHz. Jako zátěţ slouţil model tří fázového asynchronního motorů. Řízení je provedeno pomocí 

algoritmu vektorového řízení. Na tuto část navazuje výpočet zvlnění meziobvodu a jednotlivých 

proudů v oblasti střídače. Tyto hodnoty jsou vyuţity pro výpočet ztrátového výkonu a zobrazení 

teploty.  

Následující kapitola práce se zabývá jednotlivými tepelnými simulacemi v programu Ansys. 

Simulace jsou prováděny na jednotlivých reálných 3D modelech chladičů, jako je chladič WP16 

a KL494. U těchto chladičů jsou prováděny jednotlivé konstrukční úpravy tak, aby bylo docíleno vyšší 

tepelné kapacity chladiče a lepšího odvodu tepla do chladicí kapaliny. Kromě standardních chladičů 

jsou navrţeny i experimentální kapalinové chladiče s ohledem na vyšší přetíţení a vyšší schopnost 

odvodu tepla (jsou navrţeny dvě struktury s odlišným provedením chladicích kanálů). U těchto 

navrţených struktur byly provedeny simulace tepelného pole a byl zjištěn velký rozdíl maximální 

teploty vůči standardním chladičům (teplota byla značně niţší). Problém těchto chladičů je ve 

sloţitějším konstrukčním provedení a případně i ve vyšší výrobní ceně. Dále jsou provedeny 

i dynamické simulace u standardního chladiče WP16 s navrţenými konstrukčními úpravami. Celkově 
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jsou simulovány čtyři dynamické průběhy s ohledem na maximální ztrátový výkon, který je stanovený 

na 700W na jeden bezpotenciálový modul. 

Jelikoţ předchozí simulace byly provedeny pro laminární proudění chladicí kapaliny, byly 

navrţeny jednotlivé 3D struktury úpravy proudění v chladicím kanálu chladiče. Jednotlivé úpravy byly 

simulovány jak v oblasti proudění kapaliny, tak i v oblasti tepelného pole a jsou vytvořeny jednotlivé 

grafy rozdílů v závislosti na ztrátovém výkonu a rychlosti proudění. 

Závěr práce je věnován novým moţnostem konstrukce kapalinových chladičů. Jako první je 

rozebráno pouţití nového materiálu a jeho umístění na kapalinovém chladiči. Dále jsou provedeny 

i simulace, které zobrazují rozdíl teploty u standardního chladiče a upraveného chladiče. Poslední část 

této kapitoly se zabývá návrhem a simulací kapalinového chladiče s turbulentním prouděním 

chladicího media. Konstrukce tohoto druhu chladiče je značně sloţitá, protoţe chladič neobsahuje 

běţné chladicí kanály, ale obsahuje vyfrézované plochy, které obsahují výstupy. Tyto výstupy 

upravují proudění chladicí kapaliny. Tento model byl podroben simulaci s maximálním vstupním 

prouděním a to 10 l.min
-1

. Výsledky tohoto návrhu a jeho simulace je porovnána v tabulce s běţně 

dostupnými komerčními chladiči. Rozdíl mezi dostupnými chladiči a navrţenou strukturou je 13
O
C. 
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