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Entenda a importância da utilização
de um dissipador bem dimensionado
e a escolha de interfaces térmicas
de alta qualidade e desempenho.

Um dissipador de calor é necessário?
Para o objetivo deste artigo, vamos supor que a aplicação em questão tem um
transistor encapsulado em um pacote TO-220, onde as perdas de condução e
comutação equivalem a uma dissipação de potência de 2,78W. Além disso, a
temperatura do ambiente operacional não excede 50°C. Um dissipador de calor
é necessário para este transistor?

Dissipadores são importantes! São um aspecto significativo do design de
circuitos, eles fornecem um caminho eficaz para o calor ser transferido para fora
e para longe dos dispositivos eletrônicos - pense em BJTs, MOSFETs, reguladores
lineares e Leds – para o ar ambiente.
Seu papel fundamental é criar uma área de superfície maior para o dispositivo
produtor de calor e ao fazer isso, permitir uma transferência mais eficiente de
calor para fora do dispositivo e para o ambiente ao seu redor. Um caminho
térmico mais eficiente para fora do dispositivo reduz o aumento de temperatura
na junção do componente.
Este artigo tem como objetivo apresentar uma introdução avançada sobre a
questão da escolha de um dissipador de calor, com base nos dados térmicos
de aplicação do dispositivo, juntamente com as especificações fornecidas pelos
fornecedores de dissipadores de calor e a importância das interfaces térmicas
entre estes componentes.

Figura 1: Vista frontal e lateral de um pacote típico do TO-220 com dissipador de calor
(fonte da imagem: CUI Inc. )
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Em primeiro lugar, é preciso montar e digerir as características de todas
as impedâncias térmicas que provavelmente impedirão que os 2,78W
sejam dissipados para o ar ambiente. Se eles não puderem ser dispersos
eficientemente, a temperatura da junção dentro do pacote TO-220 aumentará
acima da temperatura operacional máxima desejada, o que, para esta aplicação,
estabeleceremos como sendo de 125°C.
Em geral, os fornecedores de transistores registram qualquer impedância
térmica de junção ao ambiente com o símbolo Rθ J-A e medidas em unidades
de °C/W. A unidade significa a quantidade que a temperatura da junção deverá
aumentar acima da temperatura ambiente ao redor do componente TO-220
para cada unidade de energia (Watt) dissipada dentro do dispositivo.
Para colocar isso em contexto, quando um fornecedor de transistores documenta
que a impedância térmica da junção ao ambiente é de 62°C/W, os 2,78W de
dissipação dentro do TO-220 farão com que a temperatura na junção suba para
172°C acima da temperatura ambiente; calculado como 2,78W x 62°C/W. Se a
pior temperatura ambiente para este dispositivo for assumida como sendo de
50°C (worst-case), então a temperatura da junção irá atingir 222°C, calculada
como 50°C + 172°C. Como isso supera em muito a temperatura máxima
especificada em 125°C, é definitivamente indispensável a utilização de um
dissipador de calor.

No gráfico da Figura 2, pode-se observar que a primeira impedância térmica
necessária é a ‘junction-to-case’, representada pelo símbolo Rθ J-C. Isto denota
quão fácil é para o calor ser transferido da junção onde o calor é gerado para a
superfície do dispositivo, denotado como TO-220 neste exemplo. Geralmente, os
datasheets dos fornecedores listarão essa impedância, juntamente com o valor da
junção ao ambiente. Aqui, a impedância térmica de junção-ao-invólucro assumida
é avaliada em 0,5°C/W.
Representada pelo símbolo Rθ C-S, a segunda impedância térmica necessária é o
‘case-to-sink’, medidor de quão facilmente o calor pode ser transferido do invólucro
externo do dispositivo para a superfície do dissipador de calor. Geralmente existem
muitas irregularidades nas duas superfícies, sendo extremamente recomendado a
aplicação de um material de interface térmica - TIM entre as superfícies do TO-220
e a base do dissipador de calor para garantir, do ponto de vista térmico, que ambos
estão totalmente em contato. A aplicação de um TIM melhorará significativamente
a transferência de calor da superfície do TO-220 para o dissipador de calor, embora
sua impedância térmica associada deva ser considerada.

Conectar um dissipador de calor à aplicação irá reduzir significativamente a
impedância térmica da junção ao ambiente. No próximo estágio, decida quão
baixo o valor de impedância térmica do caminho deve ser para fornecer uma
operação segura e confiável.

Estabelecendo caminhos de impedância térmica
Para determinar o caminho de impedância térmica, comece com a maior
temperatura tolerável. Se a temperatura operacional máxima do dispositivo for
de 50°C, e já tivermos estabelecido que a junção de silício precisa ficar a 125°C
ou menos, então o aumento de temperatura máximo admissível é de 75°C; esse
cálculo é feito da seguinte forma: 125°C - 50°C.
O próximo passo é calcular a maior impedância térmica tolerável entre a junção
e o ar ambiente. Se o maior aumento de temperatura permitida é de 75°C e os
Watts dissipados dentro do pacote TO-220 são medidos a 2,78W, então a maior
impedância térmica permissível é de 27°C/W; calculado como 75°C ÷ 2,78W.
Por fim, conte todas as camadas de impedância térmica, desde a junção do
silício até o ar ambiente, e confirme se a soma é menor que a maior impedância
térmica permissível; que é de 27°C/W como calculado acima.

Figura 3: Ilustração ampliada da superfície-com-superfície que exemplifica a necessidade de
um material de interface térmica (TIM) (fonte da imagem: CUI Inc.)

Materiais de interface térmica explicados
Em geral, os TIMs são caracterizados pela sua condutividade térmica, em unidades
de medida de Watts por Metros-Celsius (W/(m°C)) ou Watts por Metros-Kelvin
(W/(m K)). Neste exemplo, Celsius e Kelvin são transponíveis, pois ambos usam
a mesma variação na temperatura de medição, onde a elevação e a queda da
temperatura estão sendo calculadas; por exemplo, um aumento na temperatura
de 45°C é o mesmo que um aumento de temperatura de 45K.
A unidade de metros está incluída devido ao fato de que a impedância do TIM
depende da proporção de espessura (espessura do TIM em metros) sobre toda
a área (área que o TIM cobre em metros 2), resultando em 1/m (calculado como
m/m2 = 1/m). Neste exemplo, uma camada fina de TIM é aplicada sobre a área
metálica da superfície do TO-220, com propriedades específicas e detalhes da
aplicação como segue:

Usando as propriedades listadas acima, a impedância térmica do TIM pode ser calculada
com a seguinte equação, usando medidas em metros para termos consistência:

Figura 2: Ilustração gráfica das impedâncias térmicas que devem ser calculadas e
adicionadas entre a junção e o ar ambiente em uma aplicação típica do TO-220. (Fonte
da imagem: CUI Inc.)
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Escolhendo um dissipador de calor

Conclusão

A última impedância térmica necessária é o ‘sink-to-ambient’, que é
representado pelo símbolo Rθ S-A. Esse cálculo revela com que facilidade o
calor pode ser transferido da base do dissipador de calor para o ar ambiente
circundante através das aletas. No exemplo abaixo, a Figura 4 demonstra como
o calor pode ser facilmente transferido do dissipador de calor para o ar ambiente
por meio de diferentes cargas e condições de fluxo de ar.

Os dissipadores de calor desempenham um papel muito importante nos projetos
que tenham componentes emitindo calor como subproduto, devido ao fato de que
eles fornecem um caminho eficiente para o calor ser transferido para o ar ambiente
e para longe dos dispositivos eletrônicos. Ao identificar a temperatura máxima
do ambiente de operação em conjunto com a energia dissipada pelo dispositivo,
pode ser calculada de forma otimizada a seleção do dissipador de calor mais
adequado; nem muito pequeno para não causar burnout, nem muito grande para
não desperdiçar dinheiro. Além disso, sempre considere o papel importante que
os TIMs desempenham na transferência de calor de forma eficiente e consistente
entre duas superfícies.
Por esse motivo a Celera conta com uma ampla gama de materiais de interface
térmica que atendem a todos os tipos de requisitos, também para ajudar os nossos
clientes com estas questões a Celera conta com o mais moderno laboratório na
América do Sul para ensaios de caracterizações térmicas de semicondutores.
Através de nossos ensaios é possível avaliar com absoluta precisão os parâmetros
de operação térmica reais de componentes semicondutores, PCBs, Interfaces
Térmicas e Dissipadores de Calor.

Figura 4: Gráfico mostrando o aumento típico da temperatura da superfície de montagem
do dissipador de calor acima da temperatura ambiente (Fonte da imagem: CUI Inc.)

Nesse exemplo, o dispositivo opera sob condições de convecção natural, sem
qualquer fluxo forçado de ar. O gráfico pode ser usado para calcular a impedância
térmica final, para esse dissipador de calor específico. A quantidade que a
temperatura da superfície sobe acima da temperatura ambiente, dividida pelo
calor dissipado, resulta na impedância térmica para essa condição específica
de operação. Aqui, o calor disperso é de 2,78W, resultando em um aumento da
temperatura da superfície acima da temperatura ambiente de 53°C. A divisão
de 53°C por 2,78W resultará em uma impedância térmica do dissipador de calor
para o ambiente de 19,1°C/W.
Nos cálculos anteriores, a impedância máxima permitida entre a junção e o
ar ambiente era de 27°C/W. Subtraindo a impedância da junção ao invólucro
(0,5°C/W) e a impedância do invólucro ao dissipador (0,45°C/W) resulta na
máxima impedância para o dissipador de calor, calculada como 26,05°C/W;
obtida como 27°C/W - 0,5°C/W - 0,45°C/W.
Para os propósitos deste exemplo, nessas condições específicas, uma impedância
térmica de 19,1°C/W para este dissipador de calor fica bem abaixo do cálculo
anterior de uma impedância de 26,05°C/W. Isso resulta em uma temperatura
de junção no silício mais fria dentro do pacote TO-220, além de uma margem
térmica mais ampla dentro do projeto. Além disso, a temperatura máxima da
junção pode ser aproximadamente obtida pela soma de todas as impedâncias
térmicas, multiplicando-as pelo número de watts dissipados na junção e,
finalmente, adicionando o resultado à temperatura ambiente máxima, como
segue:

O exemplo aqui demonstrado revela quão importantes são os dissipadores de
calor e as interfaces térmicas no gerenciamento térmico de um dispositivo. Se
o dissipador de calor tivesse sido omitido, a junção de silício dentro do TO-220
teria excedido o limite nominal do projeto de 125°C por muito. O processo usado
aqui pode ser simplesmente modificado e repetido para ajudar a selecionar
os dissipadores de calor corretamente dimensionados para uma variedade de
aplicações diferentes.

Também contamos com os serviços de simulações computacionais CFD, onde
modelos de luminárias LED por exemplo podem ser simulados inclusive em
condições ambientes adversas como temperaturas elevadas e enclausuramento
de componentes específicos ou da luminária inteira, fornecendo informações
importantes de temperatura de junção dos LEDs, condições fluído e termodinâmicas,
eficiência do dissipador entre outros dados que ajudam na tomada de decisão, o
que confere segurança e agilidade aos fabricantes no desenvolvimento de seus
novos projetos.
fonte: https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2019/jan/heat-sinks-a-step-by-step-guide

