Soluções LED para vida útil
longa requerem ótimo design,
sendo esta etapa um requisito
fundamental do desenvolvimento
As soluções LED que devem ter uma longa vida útil requerem um ótimo design
térmico, para isso os fabricantes de luminárias devem garantir que esse design
térmico seja um requisito fundamental de projeto para todas soluções LED que
são fabricadas.

Embora os LEDs estejam cada vez mais eficientes, ainda hoje a maior parte
da energia é convertida em calor. Para que a melhor performance do LED seja
alcançada, esse calor precisa ser rápido e efetivamente removido da junção dos
chips do LED e ser dissipado ao ar ambiente.
O gerenciamento térmico eficaz é fundamental para o processo de design de
uma solução LED. Primeiramente precisamos entender completamente a
aplicação. As limitações de espaço, o ambiente de instalação e que os requisitos
de potência têm um grande impacto sobre a dissipação de calor. Também é
preciso entender as metas de desempenho, custo e eficiência. O design deve
equilibrar todos estes requisitos e gerar uma solução LED que faça o que você deseja.

Por que remover o calor é tão importante?

Figura 3: Seleção dos designs, materiais acabamentos dos dissipadores de calor.

LEDs são semicondutores emissores de luz, são extremamente versáteis,
mas requerem um tratamento cuidadoso para garantir que sua complexa e
organizada composição não seja rompida ou danificada de alguma forma. A
exposição a temperaturas elevadas também pode danificar outros elementos
do LED, por exemplo, a camada de fósforo que é necessária para converter a luz
gerada em luz branca ou mesmo os materiais usados para encapsular os chips
dentro do dispositivo LED.
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Quais danos o calor pode causar?
Os LEDs que superaquecem podem exibir degradação acelerada em termos de:
• Emissão Luminosa – chamada ‘manutenção do fluxo luminoso’
simplificando: com o tempo, um LED perde sua capacidade de produzir fótons,
isso é inevitável “desgaste”, mas o excesso de calor acelera muito esse processo.

Projeto Auxiliado por Simulações Termodinâmicas
Um dissipador de calor transfere o calor gerado na placa dos LEDs para o ar ambiente
usando uma combinação entre condução, irradiação térmica e convecção natural.
Quando os dissipadores de calor são projetados, o foco é minimizar ao máximo a
resistência térmica entre o LED e o ambiente, fazendo o melhor uso possível do
fluxo de ar disponível e melhorando finalmente a eficiência térmica global da
solução LED.
Quando nossos clientes estão nos primórdios da criação de possíveis projetos de
dissipadores de calor, módulos ou luminárias completas contam com os serviços
especializados de nossos engenheiros.

Figura 1:
Gráfico típico do LM-80 mostrando a depreciação
do fluxo luminoso ao longo do tempo.

• Mudança da temperatura de cor ao longo do tempo – Fenômeno mais
nitidamente observado em LEDs brancos. Temperaturas elevadas podem
causar alterações na camada de fósforo, levando a mudanças visíveis e muitas
vezes incomodas da cor emitida pelos LEDs.
• Falha catastrófica, o superaquecimento dos LEDs pode resultar em danos
físicos irreparáveis aos LEDs, lentes óticas, fios, conectores, placas de circuito
impresso, componentes eletrônicos etc.

Como organizar os requisitos térmicos

O design térmico é intrínseco a todos os elementos do design, incluindo
a seleção de LEDs, design e layout do PCB e o design dos componentes
eletrônicos. Ao escolher os LEDs, as potências, a temperatura pretendida para a
junção dos LEDs e as resistências térmicas devem ser analisadas e comparadas.
A especificação e o layout da PCB são outras maneiras de remover e afastar
o calor do LED. Os materiais de PCB têm características térmicas variadas
enquanto as placas de solda ampliadas e as camadas de cobre mais espessas
ajudam a distribuir o calor pela PCB. A adição de vias térmicas (furos revestidos
com cobre) também pode diminuir a resistência térmica do FR4, permitindo
que o FR4 seja considerado em aplicações onde PCBs à base de substrato
metálico podem ter parecido a única opção viável.

Figura2: Vias térmicas dentro de uma PCB de FR4.

Com o envio apenas das geometrias em modelos 3D iniciais e informações de
especificações dos componentes que estão em análise para serem utilizados já
podemos começar o processo de simulação de elemento finitos. Dentro desses
modelos 3D é importante capturar os principais recursos mecânicos que sejam
relevantes para a termodinâmica, eliminando (simplificando) componentes
que não terão impacto na solução da malha de multi-física que será gerada, por
exemplo: furos, roscas gravações etc.
Na próxima etapa a geometria 3D é corrigida, são eliminadas arestas extras, vértices
não conectados e superfícies imperfeitas são corrigidas matematicamente até que
a geometria esteja refinada o suficiente para ser gerada uma malha que capture
com precisão todos os fenômenos de multi-física dentro de cada célula da malha.
Agora que a geometria está pronta podemos especificar os componentes utilizados
(LEDs, PCB, Interface térmica, materiais do dissipador de calor ...) assim como os
acabamentos superficiais, também nessa fase são definidas as condições do
ambiente como temperatura, humidade tipos de escoamento e dissipação para
garantir que o próximo estágio, a dinâmica dos fluidos computacional (CFD), seja o
mais preciso e condizente com a operação real.
O CFD é um poderoso conjunto de ferramentas baseado em softwares que
combinam matemática complexa com renderização gráfica de alto desempenho.
A suíte CFD permite que nossos engenheiros visualizem a transferência de calor
através de cada camada dos materiais que compõem a luminária e, em seguida,
como esse calor é dissipado no fluido circundante que geralmente é o ar ambiente.
Com a capacidade de ver literalmente o desempenho do projeto, é possível tomar
decisões rápidas e informadas sobre a viabilidade de um projeto; escolhendo
prosseguir, modificar ou descartar um conceito, antes de passar para a produção de
protótipos que é mais demorada e mais cara.

Figura 4: Simulação CFD visualização da transferência de calor.
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Conclusão
A precisão da modelagem CFD depende crucialmente da acurácia e fidelidade
do CAD do produto que será fabricado e dos dados fornecidos sobre os
componentes e materiais que serão utilizados. Ao envolver a Celera desde o
início do processo de design até a fabricação em massa, podemos fornecer o
melhor suporte possível, orientação e valor agregado, para permitir a entrega
de um produto eficiente, confiável e econômico.

Figuras 5,6 e7: Simulações Computacionais de Fluido Dinâmica

Fonte: https://www.led-professional.com/technology/thermal-management/get-your-thermals-sorted

