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Os LEDs do tipo “CSP” (Chip Scale Package) têm uma área de
dissipação térmica expressivamente menor se comparado aos
projetos convencionais. Essa característica irá demandar uma
abordagem completamente nova em termos de projeto térmico.
Nesse artigo, serão explicados em detalhes o porquê da gestão
térmica de LEDs CSP ser tão desafiadora e apresentaremos alguns
fundamentos para o cálculo do fluxo térmico necessário, para
manutenção dos LEDs em níveis de temperatura adequados a
seu funcionamento e durabilidade.
Por que os LEDs CSP são tão desafiadores
do ponto de vista térmico?
A consultoria Yole Developpment estima que os CSPs serão responsáveis por
34% do mercado de LEDs de alta-potência em 2020.
Entretanto, sua implementação será marcada por desafios importantes.
As reduzidas dimensões do componente apresentam problemas no manuseio
de máquinas do tipo pick-and-place. A ausência do encapsulamento também
exige um cuidado específico na seleção de lentes e na conformação do faixo de luz.
Contudo, a demanda mais imediata diz respeito ao gerenciamento térmico dos CSPs.
Esse tipo de LED foi desenvolvido para ser soldado diretamente sobre uma PCB,
usando seus contatos metalizados P (positivo) e N (negativo). Essa prática
reduz a resistência térmica entre o LED e a PCB, o que, de uma certa forma, é
algo positivo. Em LEDs convencionais, a matriz ativa (die) é montada sobre
um substrato cerâmico (submount) que atua como um dissipador de calor,
espalhando a energia térmica para a PCB. A ausência desse substrato nos LEDs
do tipo CSP significa que o calor gerado precisa ser conduzido para a PCB como
uma intensa fonte térmica pontual (point heat source). Assim, o desafio térmico
passou a contemplar o módulo completo de LED, e as equipes de Engenharia
e Desenvolvimento precisam ser extremamente cuidadosas afim de garantir o
resfriamento adequado dos CSPs. Nesse sentido, PCBs (MCPCBs) com bases em
cobre ou alumínio tem sido comumente utilizadas.

A fim de ilustrar essa aplicação, iremos considerar a utilização de um LED de altapotência, cujo chip mede 1x1mm, fixado sob um substrato de nitrito de alumínio
e que mede 3,5mm de lado e tem 0,635mm de espessura. Nesse exemplo, a
fonte de calor tem 1mm2 e partindo da premissa de que a condutividade térmica
do nitrito de alumínio é isotrópica, uma simples modelagem térmica revela
que o calor irá se espalhar de forma a cobrir uma área de aproximadamente
5mm2. Obviamente, a maior parte do calor se mantém concentrada na área
central do componente, mas ainda assim, o substrato cerâmico irá diminuir
expressivamente o fluxo de calor antes dele atingir a MCPCB. No caso de um LED
CSP, podemos esperar pelo efeito inverso.
Se novamente considerarmos uma área ativa (die) de 1x1mm, podemos esperar
uma área de contato entre die e PCB (ou seja, área de solda) em torno de
0,3x0,8mm em cada contato. Isso causa uma redução na área inicial disponível
para o transporte do calor gerado, de cerca de 50% e, dessa forma, no momento
em que o calor atingir a PCB, terá ocorrido uma distribuição muito menor do
calor em torno do componente. Como consequência é possível projetarmos que
a capacidade de resfriamento de um LED convencional de alta-potência seja o
dobro, daquela apresentada por um LED CSP.
O custo de um resfriamento ineficiente já e conhecido: redução do tempo de vida
útil do componente e baixa qualidade da luz emitida, termos de fluxo, CCT, etc.
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Dessa forma, como o CSP não possui o substrato cerâmico, a responsabilidade
por conduzir o calor de dentro do LED para o Dissipador, acaba recaindo
exclusivamente sobre a MCPCB. Essa situação torna o desafio ainda maior, à
medida que as dimensões dos LEDs CSP estão cada vez menores, as potências
maiores e os arranjos ou módulos (clusters) concentram um número grande de
componentes, gerando uma alta densidade de potência.

com CSP, a eficiência térmica no sentido ‘axial’ tende a desempenhar um papel mais
importante do que o da condução térmica ‘lateral’. Nesse contexto, a condução
térmica axial é entendida como acontecendo em um eixo ‘z’, ou seja, através do
sentido da espessura da MCPB (transversalmente), enquanto que a condução
térmica lateral ou radial acontece no eixo x-y (longitudinalmente) e acontece
primariamente na trilha de cobre da MCPCB.

A fim de entendermos corretamente a dimensão desse problema, precisamos Para ilustrarmos essa situação, considere um LED CSP padrão soldado sobre um
circuito de cobre de 50 microns de espessura e 35mm de diâmetro, o qual por
tentar esmiuçá-lo um pouco mais.
sua vez está assentado sobre uma camada dielétrica, sucedida por um substrato
condutivo de alumínio. Dependendo do tipo da PCB a condutividade térmica do
dielétrico irá estar situada entre 3 a 10W/mK e entre 10 a 50 microns de espessura.
Isso significa que a impedância térmica axial será de 0.01 a 0.16°C∙cm2/W. Ou
seja, para uma placa de dielétrico medindo 10mm de lado, cada Watt de calor
atravessando sua superfície não a atravessará livremente, mas resultará em uma
diferença de temperatura de 0.01 - 0.16°C entre as 2 faces de sua superfície.
O próximo passo é examinar a resistência térmica no sentido radial (x-y) do disco de
Figura 1: Modelo Térmico simulado mostra o fluxo de calor emanado de um LED CSP d3 cobre. O cobre é um excelente condutor térmico, com um nível de condutividade
1x1mm através de um substrato de AIN de 0,635mm (170W/mk) em direção a um dissipador de quase 400W/mK. Entretanto, em uma espessura de somente 50 microns, o que
de calor, mostrando como a dispersão térmica ocorre, reduzindo a resistência térmica ao longo equivale à metade da espessura de um fio de cabelo, sua habilidade de conduzir
do trajeto condutivo.
calor ao longo de seu comprimento (x-y) é severamente reduzida. Se tomarmos
uma pequena barra de cobre de 1mm de largura, 50 microns de espessura e 5mm
de comprimento, a resistência térmica de uma extremidade a outra dessa barra é
superior a 250°C/W!. Esse valor é muito alto se comparado à resistência térmica
axial, de forma que quando o disco de cobre é ligado a uma camada dielétrica com
baixíssima resistência térmica, a maior parte do calor irá rapidamente desaparecer
atravessando transversalmente a camada dielétrica e atingir o dissipador de calor,
e por outro lado, praticamente nada desse calor terá sequer ultrapassado a borda
externa do disco de cobre.
Figura 2: Calor radiando sendo distribuído a partir de uma fonte pontual em um disco de
cobre, cujas dimensões representam uma trilha elétrica de dimensões bastante generosas

Esse fato pode ser compreendido expandindo-se a simulação anterior, de forma a
incluir um disco com 35 microns de espessura que cubra toda a área de 3.5x.3.5mm,
mas mantendo o LED CSP aquecido, nas mesmas dimensões. Esse modelo mostra
parte do calor sendo distribuído através do cobre, mas a transferência desse calor
para o dissipador aumenta em somente 15% da área, em comparação com o caso anterior.

Na prática, para garantir um resfriamento ideal dos LEDs CSP é necessário
balancear as condutividades nos sentidos axial e radial. Se a área de cobre for
demasiadamente reduzida, um volume muito grande da transferência ficaria a
cargo da condutividade axial, e assim a resistência térmica resultante seria maior.
Isso significa que o adensamento de muitos LEDs CSPs em uma pequena área, pode
Figura 3: Modelo Térmico simplificado de um LED CSP em uma MCPCB ilustrando que resultar em um desbalanceamento térmico em toda a área do módulo.
o aumento na espessura da trilha de cobre para 60 microns, não foi capaz de aumentar
significativamente a distribuição do calor no sentido lateral.

Considerações sobre Cálculos Térmicos

De modo inverso, tornar a área de cobre demasiadamente grande acarreta poucos
ganhos, por conta de sua alta resistência térmica radial (x-y) o que impede que o
calor seja espalhado por uma distância significativa do LED.

É comum acreditar que a utilização de uma MCPCB com uma camada espessa de
Ao se calcular o fluxo térmico em projetos com LEDs CSP, é necessário cobre irá contribuir expressivamente para a distribuição do calor para longe do LED,
estabelecermos que a condução térmica no sentido ‘axial’ é a de maior reduzindo a densidade do fluxo, facilitando assim a remoção do calor, por condução
através, da camada dielétrica de condutividade térmica mediana. Embora essa
importância.
Em primeiro lugar, é preciso notar que na maior parte dos projetos de placas afirmação seja verdadeira em certa medida, somente as MCPCBs de altíssima
performance possuem um nível de resistência térmica suficientemente baixo
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para acomodar LEDs CSP de alta-potência. Nesses produtos, o aumento da
espessura do cobre não aumenta a área ótima de cobertura do cobre (por volta
3.5mm diâmetro) já que a condutividade térmica radial (sentido x-y) mesmo
de uma trilha de cobre de 3 oz (105 microns) em uma MCPCB de qualidade
mediana é ainda muito baixa relativa à condutividade térmica axial (eixo z)
da camada dielétrica. Além disso, existe a limitação de que as trilhas de cobre
abaixo do LED CSP devem conter um gap de aproximadamente 200 microns e
isso se torna mais e mais difícil, à medida que a espessura do cobre aumenta.

não pode ser muito fino, do contrário não será capaz de isolar eletricamente
o cobre do substrato de alumínio e não atenderá aos requisitos da legislação,
nesse sentido. De igual forma, o dielétrico precisa ser robusto o bastante a
fim de resistir ao processo de fabricação e durável. E por fim, a MCPCB precisa
reduzir a resistência de contato entre os vários materiais que a compõe, a fim
de maximizar a condutividade térmica agregada do conjunto.

Em qualquer análise da estrutura térmica de um LED, devemos lembrar que o
caminho térmico entre o LED e o Dissipador de calor não é composto por um
único bloco de material homogêneo. Normalmente, essa estrutura é composta
por um sanduíche de materiais distintos, como o encapsulamento do LED, a
solda, a PCB, a interface térmica, entre outros. Cada uma dessas estruturas
possui dimensões radicalmente diferentes, condutividades térmicas e
capacidades térmicas específicas, com distintos níveis de resistência de contato
entre cada uma das faces. Nessa estrutura, normalmente as resistências de
contato são aquelas mais críticas para a eficiência na condução térmica e
certamente a mais difícil de ser simulada.
A resistência térmica na superfície de contato de um único material, pode
impactar negativamente as capacidades térmicas de todos os outros materiais
na estrutura do sistema e tornar os cálculos matemáticos de eficiência dessa
estrutura, absolutamente imprecisos.
Por isso, as melhores abordagens técnicas procuram minimizar a resistência
de contato entre os elementos na placa, e a melhor forma de se atingir isso é
através da eliminação do maior número possível de camadas dessa estrutura.
Materiais de envernizamento (coating) e adesivos epoxy, são particularmente
vulneráveis a altos níveis de resistência de contato e possivelmente, terão
seu desempenho diminuído ao longo do tempo. Assim, embora materiais
homogêneos sejam a melhor opção, para o desenvolvimento de um módulo
de iluminação é impossível não se agregar diferentes substratos. Por isso, a
melhor opção é garantir a fusão dos elementos no nível atômico, ou seja, entre
os átomos que compõem as superfícies de contato de 2 substratos diferentes.

O perfil ideal de uma MCPCB para LEDs do tipo CSP
Reiterando, a condução de calor no sentido axial através da MCPCB é a chave
principal para o desenvolvimento e aplicação de LEDs CSP, com sucesso.
Quando a condução de calor no sentido axial é alta, ela normalmente elimina
os benefícios de se empregar PCBs com trilhas de cobre mais espessas. Assim,
o gerenciamento térmico da geração pontual de calor características do LEDs
CSP exige uma abordagem e um tipo de MCPCBs diferentes das existentes
atualmente no mercado.
Através de observações da primazia da condução axial estabelecida nos
exemplos anteriores, nós somos levados a concluir que a PCB precisa reduzir
a espessura de seu elo mais fraco (de maior resistência térmica) – a camada
dielétrica. A resistência térmica é calculada dividindo-se a ESPESSURA pela
CONDUTIVIDADE TÉRMICA, sendo que essa é intrínseca ao material selecionado
para servir como camada isolante. Dessa forma, a única variável que poderia
ser alterada é a espessura dessa camada isolante. Por outro lado, o dielétrico

FIGURA 4: Gráfico demonstrando que para uma MCPCB corretamente selecionada para
uma aplicação com LEDs do tipo CSP, a espessura da trilha de cobre tem um impacto térmico
desprezível sobre a performance do sistema

Soluções de MCPCBs alternativas para LEDs CSP
Quase todas as MCPCBs disponíveis no mercado seguem o mesmo formato
básico em termos de sua construção. Elas são produzidas a partir de uma folha
de metal (normalmente alumínio, e eventualmente cobre) coberta com uma
camada fina (>30 microns) de cobre para a trilha elétrica. Essa folha de cobre
é ligada (e eletricamente isolada da base de metal) por meio de uma camada
dielétrica de resina epóxi preenchida com partículas de cerâmica termo
condutora, com o objetivo de aumentar sua performance térmica.
Entretanto, existe um limite de adição desse composto cerâmico (fillers) à
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Um nível de condutividade dessa magnitude é perfeitamente aceitável para
a maioria dos LEDs de alta-potência disponíveis no mercado, mas quando se
trata de módulos com LEDs CSP e sua altíssima densidade de potência (alta
potência x área pequena), os produtos atualmente disponíveis não parecem
fornecer o nível de desempenho adequado. Historicamente, havia somente
uma opção aos fabricantes que demandavam PCBs de maior performance,
substratos de base cerâmica, como nitrito de alumínio; esse é um material de
condutividade térmica excepcional e um preço à sua altura.
No entanto, avanços recentes nessa área têm levado alguns fabricantes a
desenvolverem uma abordagem híbrida, que emprega o melhor em termos
de nanocerâmica e PCBs metálicas, se utilizando justamente da importância
da condutividade térmica axial e buscando reduzir a resistência térmica, para
atingir um desempenho otimizado.
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A Nanocerâmica como solução para a fabricação
de MCPCBs
Nessa abordagem, um processo de oxidação eletro-química converte a
superfície da folha de alumínio em uma camada de alumina (Al2O3) de
espessura equivalente a décimos de microns. Embora a alumina não seja
altamente condutiva, termicamente falando (por volta de 7,3 W/mK) a
diminuta espessura da camada significa que o calor terá de percorrer um
caminho extremamente curto até chegar a base de alumínio da PCB.
Um ganho adicional do processo de conversão eletro-químico é que a camada
de alumina estabelece uma ligação no nível atômico com a base de alumínio,
dispensando a utilização de adesivos por exemplo. Esse fato exerce um
impacto significativo na resistência de contato entre os 2 materiais, reduzindo
dramaticamente a resistência térmica total do conjunto. Do ponto de vista
mecânico a solução é igualmente robusta, sendo impossível separar a camada
de alumina do substrato de alumínio sobre a qual ela foi formada.
A combinação de uma camada dielétrica extremamente fina, de condutividade
térmica moderada, unida no nível molecular à base de alumínio, confere à
PCBs uma condutividade térmica final na casa de 115 W/mK, o que torna o
produto altamente indicado para aplicações com LEDs CSP.

Conclusão
À medida que as equipes de engenharia começam a explorar as possibilidades
de desenvolvimentos de novas soluções de iluminação que embarquem
LEDs CSP, elas esbarram nos limites e desafios térmicos oferecidos por esse
tipo de componente. Os limites térmicos dos CSPs têm colocado obstáculos
importantes na disseminação desse novo tipo de componente e novas
tecnologias de gerenciamento térmico serão necessárias, a fim de pavimentar
o caminho para o crescimento do CSP na indústria de Iluminação. Nesse
sentido, o primeiro componente a merecer atenção são as PCBs. A utilização
de placas que empreguem a tecnologia de nano cerâmica em substituição aos
adesivos epóxis, façam uso do fluxo de calor no eixo transversal (condução
axial) e entregam níveis de condutividade na impressionante casa dos 115 W/
mK.
A Celera está preparada para fornecer suporte técnico qualificado no
desenvolvimento de aplicações com LEDs CSP, realizando Simulações Térmicas
ainda no estágio de desenvolvimento do produto. Igualmente, através de nosso
moderno Laboratório de Caracterizações Térmicas, é possível realizar ensaios
comparativos entre os níveis de resistência térmica e condutividade térmica
de diferentes modelos de PCBs e LEDs, buscando identificar e selecionar os
componentes de melhor performance dissipativa.

Nosso laboratório realiza ensaios térmicos em luminárias
inteiras, revelando informações como medição direta
da Temperatura de Junção (Tj), Curva Térmica
Característica as quais eram, até hoje,
exclusividade dos laboratórios dos
grandes fabricantes de
componentes LED.

Entre em contato conosco e veja como
podemos ajudá-lo a integrar os CSPs
em seu novo Projeto de Iluminação!
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