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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. 

 

Klíčové slova 

Ztrátový výkon, tepelný odpor, teplo, tepelné pole, kapalinový chladič, laminární proudění, 

turbulentní proudění, chladicí médium. 

 

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. 

Keywords 

 

Heat dissipation, thermal resistance, heat, thermal field, fluid cooler, laminar flow, turbulent 

flow, the cooling medium.  



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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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.  

1.1 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 

zvýší efektivita chlazení. Vzhledem k provedení pouzdra součástky se nejčastěji uplatňuje chlazení 

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

2. 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. 

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: 

         (2.1) 

 

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: 

       (2.2) 
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Kde první části je dodáno teplo: 

                  (2.3) 

A druhé části je odebráno teplo: 

                  (2.4) 

 

2.1 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] 

         (2.5) 

 

Průběh ztrátového výkonu v závislosti na spínání výkonové polovodičové součástky je 

zachycený na obrázku 2.1. 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] 

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. 2.1 Ztráty v polovodičové součástce.[2] 
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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. 

2.2 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 2.1 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. 2.2 Základní vztahy mezi elektrickým a tepelným obvodem 
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3. 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 3.1 Závislosti ztrátového výkonu na tepelné účinnosti. 

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. 

3.1 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. [3-7] 

Tepelný odpor kapalinového chladiče ovlivňuje: 

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

kanálů) 

- objemový průtok chladicího media 



Moderní metody návrhu chladicích systémů polovodičových měničů  

Ing. Roman Šprlák 

 

7 
 

- 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.  

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. 

Tabulka 3.1 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 

 

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. 
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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: 

       (3.1) 

 

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: [2-7] 

                       (3.2) 

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. 

 

 
               

(3.3) 

 

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: 

 

 
     

     
 

 
     

     
(3.4) 

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 3.2 Laminární proudění. 
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Obrázek 3.2 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] 

  
 

  
 

(3.5) 

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 

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 3.3 Turbulentní proudění. 

Na obrázku 3.3 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] 
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(3.6) 

 

 
 … relativní drsnost [-] 

 

0brázek 3.22 Závislost mezi Reynoldsovým kritériem a relativní drsností 

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. 
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Obrázek 4.1 Kapalinový chladič tabletové součástky.[7] 

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, 

- 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 
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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. 

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) 
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(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. 

 

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. 
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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.] 

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. 

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. 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). 

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 5.1 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 5.2 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 5.3 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 5.1 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 5.4 Jednotlivé průběhy teplot u simulace tepelného pole chladiče WP16. 
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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

. 

 

Obrázek 6.1 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 6.2 Třetí experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím třetího 

experimentálního modelu. 

 

Obrázek 6.3 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 
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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. 

 

 

Obrázek 6.4 Druhý experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím druhého 

experimentálního modelu. 

 

Obrázek 6.5 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 
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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. 

 

 

Obrázek 6.6 Třetí experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím třetího 

experimentálního modelu. 

 

Obrázek 6.7 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 
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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 

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 6.8 Čtvrtý experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím čtvrtého 

experimentálního modelu. 
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Obrázek 6.9 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 

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 6.10 Pátý experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím pátého 

experimentálního modelu. 
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Obrázek 6.11 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 

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 6.12 Šestý experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím šestého 

experimentálního modelu. 
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Obrázek 6.13 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 

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 6.14 Sedmý experimentální model a simulace průtoku chladicího media v kanálu s využitím šestého 

experimentálního modelu. 
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Obrázek 6.15 Křivky průtoku, tlaku a styku chladicího media se stěnou chladicího kanálu. 

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 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 6.16 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 6.1 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. 

 

Obrázek 6.17 Jednotlivé průběhy teplot u simulace tepelného pole chladiče WP16 s úpravou chladicího 

kanálu. 
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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 6.18 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 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. 
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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 6.19 Jednotlivé průběhy teplot u simulace tepelného pole chladiče WP16 s úpravou chladicího 

kanálu. 

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 6.20 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 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 

 

 

Obrázek 6.21 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. 
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Obrázek 6.22 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 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 6.23 Jednotlivé průběhy teplot u simulace tepelného pole chladiče WP16 s úpravou chladicího 

kanálu. 
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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. 

 

Obrázek 6.24 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 6.5 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 6.25 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[8] 
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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.[8-9] 

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.[8-9] 

 

Obrázek 7.2 Porovnání CarbAL vůči ostatním materiálům[8] 

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.[8-9] 

Simulace kapalinového chladiče s využitím CarbAL materiálu 
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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.] 
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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.] 

 

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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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. 

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. 

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 

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. 
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