บ ันทึกการใชง้ าน

การจ ัดท�ำแผนผ ังการกระจาย
ิ LED
ความร้อนของชป
ชิป LED คือองค์ประกอบหลักของไฟส่องสว่าง LED ถ ้า
ชิปมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู เกินไป อายุการใช ้งานและคุณภาพของ
แสง LED อาจได ้รับผลกระทบอย่างมาก

ครีบระบายความร้อนคืออะไร
� ค ัญอย่างไร
และมีความสำ
ครีบระบายความร ้อนคือองค์ประกอบ
ทีใ่ ช ้กันโดยทัว่ ไปในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จ�ำนวนมาก โดยจะ
ระบายความร ้อนทีเ่ กิดจากอุปกรณ์
และท�ำหน ้าทีล
่ ดอุณหภูมข
ิ องอุปกรณ์
เพือ
่ ป้ องกันการเกิดความร ้อนสูง
เกิน ครีบระบายความร ้อนเป็ นส่วน
ประกอบส�ำคัญของไฟส่องสว่าง LED
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับชิป LED
ครีบระบายความร ้อนจะช่วยกระจาย
ความร ้อนของชิป เพือ
่ ให ้อุณหภูม ิ
ของชิปเหล่านีอ
้ ยูใ่ นช่วงทีเ่ หมาะ
สม การทดสอบครีบระบายความร ้อน
ในกระบวนการผลิตของชิป LED มี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการรับประกัน
คุณภาพ
คุณสามารถใช ้กล ้องอินฟราเรดใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพือ
่ ตรวจ
สอบครีบระบายความร ้อนของ LED
ค่าทีอ
่ า่ นได ้จากกล ้องจะช่วยให ้ผู ้
ผลิตพบจุดทีอ
่ าจเป็ นปั ญหาของวัสดุ
หรือการออกแบบ เพือ
่ ให ้สามารถ
วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของ
ครีบระบายความร ้อน

ระบายความร ้อนคือสิง่ ทีจ
่ ะระบาย
ความร ้อนของชิป LED ถ ้าครีบระบาย
ความร ้อนใช ้ไม่ได ้ ออกแบบไม่
ดี หรือใช ้วัสดุทไี่ ม่เหมาะสม การก
ระจายความร ้อนจะได ้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง และลดอายุการใช ้งาน
ของ LED หรือท�ำให ้ LED เปลีย
่ นสี

ึ ษา:
กรณีศก
เราได ้ท�ำงานกับแผนกวิจัยและ
พัฒนาส�ำหรับผู ้ผลิต LED เพือ
่
ท�ำความเข ้าใจว่าชิป LED มีการ
ทดสอบอย่างไร ผู ้ผลิตระบุถงึ ความ
ส�ำคัญของการกระจายความร ้อน
และขนาดของครีบระบายความร ้อน
เมือ
่ ออกแบบระบบกระจายความร ้อน
ส�ำหรับชิป ได ้มีการออกแบบครีบ
ระบายความร ้อนหกแบบส�ำหรับการ
วิจัย
ดังทีแ
่ สดงในภาพที่ 1 พืน
้ ทีข
่ องครีบ
ระบายความร ้อนจะเพิม
่ ขึน
้ เมือ
่ เลือ
่ น
จากด ้านล่างซ ้ายไปทางบนขวา ภาพ
ิ เดียวกันและใช ้แรงดัน
เหล่านีม
้ ช
ี ป
ไฟฟ้ า กระแสอินพุตเท่ากันและมี
เวลาในการส่องสว่างเท่ากัน

ในภาพที่ 2 อุณหภูมท
ิ ต
ี่ �ำแหน่งบน
กลางคือ 48.1 °C ซึง่ ไม่สอดคล ้อง
ั ันธ์ระหว่างอุณหภูม ิ กับแนวโน ้มอุณหภูมข
ความสมพ
ิ องขนาด
ิ LED ก ับครีบระบาย
ของชป
ครีบระบายความร ้อน ปกติคา่ โดย
ความร้อน
ประมาณควรอยูใ่ นช่วง 43 °C ถึง
44 °C เนือ
่ งจากเราเห็นในภาพว่า
เพือ
่ ให ้ชิป LED ท�ำงานต่อเนือ
่ งได ้
ิ ยูน
่ อกช่วงนี้ เป็ นไปได ้
ตามปกติ อุณหภูมไิ ม่ควรเกิน 120 °C อุณหภูมอ
ว่าการออกแบบหรือการเลือกวัสดุ
เมือ
่ ชิปมีอณ
ุ หภูมเิ พิม
่ ขึน
้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน
้
ของครีบระบายความร ้อนมีความ
ตามมาก็คอ
ื อายุการใช ้งานจะลดลง
บกพร่อง นอกจากนีย
้ งั สามารถใช ้
ดังนัน
้ ถ ้าชิปมีอณ
ุ หภูมส
ิ งู มาก หรือ
่ ค�ำนวณการกระจายความ
ถ ้าร ้ายแรงและมีอณ
ุ หภูมเิ กิน 120 °C ภาพนีเ้ พือ
ร ้อนต่อพืน
้ ทีห
่ น่วยด ้วยการโฟกัสที่
อายุการใช ้งานของชิปจะลดลง
ขนาดพืน
้ ทีแ
่ ละอุณหภูม ิ ในตัวอย่าง
่
ดังนัน
้ สิงส�ำคัญคือจะต ้องมี
นี้ จะเห็นได ้ชัดเจนว่ารูปแบบทีม
่ ม
ุ
อุณหภูมต
ิ �ำ่ กว่า 120 °C เพือ
่ รักษา
ด
้านบนขวามี
ก
ารกระจายความร
้อนแย่
ประสิทธิภาพและอายุการใช ้งานของ
ทีส
่ ด
ุ และมุมด ้านล่างซ ้ายมีการกระ
ชิป ข ้อนีเ้ ป็ นการเน ้นถึงความส�ำคัญ
จายความร ้อนดีทส
ี่ ด
ุ
ของครีบระบายความร ้อน— ครีบ

ภาพ 1

ภาพ 2

การใช้กล้องอินฟราเรดมีข้อดี
อย่างไร

ก่อนที่จะมีกล้องอินฟราเรด
การวัดอุณหภูมิในการวิจัยและ
พัฒนาการกระจายความร้อน
ของชิป LED ใช้เครื่องมืออะไร
ก่อนที่จะมีการใช้กล้องอินฟราเรด เท
อร์โมคัปเปิลเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม
ที่สุดในการวัดอุณหภูมิระหว่างการก
ระจายความร้อน
ในภาพ 3A ชิป LED (ส่วนที่เป็นรูป
กลม) ใช้ครีบระบายความร้อนแบบ
เส้น และใช้ซอฟต์แวร์การรายงาน
และการวิเคราะห์ Fluke SmartView
บนเดสก์ท็อปเพื่อทำ�การวิเคราะห์เชิง
เส้นสำ�หรับการกระจายความร้อนใน
ระยะห่างต่างๆ ดังที่แสดงในภาพ 3B

แถบโลหะ
ภาพ 4A

®

ในภาพ 4A มีแถบโลหะ (สีม่วงที่ครีบ
ระบายความร้อน) ที่แบ่งเป็นส่วนๆ
บนครีบระบายความร้อนแบบแถบ
ทำ�ให้อุณหภูมิของส่วนต่างๆ เหล่านี้
ภาพ 4B

มีอุณหภูมิต่ำ�เนื่องจากมีการกระจาย
ความร้อนต่ำ� ดังที่เห็นในกราฟ (ภาพ
4B) ที่อุณหภูมิลดลงและเห็นได้จาก
วงกลมสีดำ�

การใช้เทอร์โมคัปเปิลในการ
ทดสอบมีข้อเสียอย่างไร
ภาพ 3A

ภาพ 3B

เทอร์โมคัปเปิลมีข้อจำ�กัดหลาย
ประการ ข้อเสียเปรียบข้อแรกของการ
ใช้เทอร์โมคัปเปิลก็คือจะต้องสัมผัส
กับพื้นผิวเพื่อที่จะวัดค่า ในการสัมผัส
จะต้องมีพื้นผิวที่วางบนครีบระบาย
ความร้อน โดยใช้กาวซึ่งอาจทำ�ให้ค่า
อุณหภูมิเปลี่ยนไป นอกจากนี้ เมื่อใช้
คัปเปิล คุณจะสามารถวัดค่าได้เฉพาะ
จุด ซึ่งหมายความว่าจะมีการทดสอบ
ครีบระบายความร้อนเฉพาะจุดเดียว
ซึ่งจะไม่ให้ค่าที่แม่นยำ�สำ�หรับครีบ
ระบายความร้อนทั้งหมด
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กล้องอินฟราเรดสามารถทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำ�งานของตัวครีบ
ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว คุณ
สามารถใช้การติดตามออนไลน์และ
การถ่ายภาพแผนที่ความร้อนแบบเรี
ยลไทม์เพื่อทำ�การวิเคราะห์อุณหภูมิ
ของครีบได้บนคอมพิวเตอร์พีซี กล้อง
อินฟราเรดเป็นการวัดอุณหภูมิแบบ
ไม่สัมผัส ซึ่งลดเวลาที่ใช้ในการวัด
อุณหภูมิที่ปรากฏ และมีความแม่นยำ�
มากกว่า โปรไฟล์อุณหภูมิของครีบ
ระบายความร้อนกับฟังก์ชันการ
วิเคราะห์อื่นที่เกี่ยวข้องกันมีความ
สำ�คัญมากในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของครีบระบายความร้อน จึงเป็นการ
ยืดอายุการใช้งานของชิป LED

เมื่อดำ�เนินการทดสอบ ให้ถือว่าความ
แม่นยำ�มีความสำ�คัญเป็นอันดับแรก
ต่อไปนี้เป็นสามสิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงเพื่อ
ให้การตรวจสอบ LED ได้ผลดียิ่งขึ้น
1. การกระจายความร้อนของวัสดุที่เป็นโลหะ
ในครีบระบายความร้อนจะทำ�ให้การอ่านค่า
อุณหภูมิต่ำ� เพื่อป้องกันการวัดค่าที่ไม่ถูก
ต้อง ให้ใช้เจลซิลิโคนหรือสีกับครีบ
2. เนื่องจากครีบระบายความร้อนของ LED
มีหลากหลายขนาด เลนส์มาโครที่เป็น
อุปกรณ์เสริมจะให้รายละเอียดและอ่านค่า
ได้แม่นยำ�ยิ่งขึ้น
3. เมื่อใช้กล้องสำ�หรับการตรวจสอบ LED จะ
เป็นการมองลงไปที่วัตถุที่ตรวจสอบ และ
ไม่ได้มองแบบทำ�มุม

เห็นสงิ่ ทีค
่ ณ
ุ อาจพลาดไป
ไม่วา่ คุณจะออกแบบอุปกรณ์เคลือ
่ นทีร่ น
ุ่ ใหม่ ปรับลด
ขนาดของยานพาหนะโดยสาร หรือพัฒนาโพลีเมอร์
ทีแ
่ ข็งแรงและเบากว่าเดิม อย่าลืมว่าคุณควรมีข ้อมูล
ความร ้อนทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ส�ำหรับการทดสอบอินฟราเรด
ส�ำหรับงานวิจัยและพัฒนาทีแ
่ ม่นย�ำและมีประสิทธิภาพ
เราแนะน� ำให ้ใช ้กล ้องอินฟราเรด Fluke RSE series—
RSE300 และ RSE600 ด ้วยความไวต่อความร ้อนสูง
ถึง 40mK และความละเอียดถึง 640 x 480 กล ้อง
แบบยึดอยูก
่ บ
ั ทีน
่ จ
ี้ ะส่งสตรีมข ้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์
ี �ำหรับการวิจัยและพัฒนาและการวิเคราะห์เพือ
พีซส
่ รับ
ประกันคุณภาพ
ถ ้าต ้องการทราบเพิม
่ เติมว่ากล ้องถ่ายภาพความร ้อน
ทีม
่ ค
ี วามสามารถรอบตัว มีความแม่นย�ำสูงนีช
้ ว่ ยให ้
คุณพัฒนาผลิตภัณฑ์ทด
ี่ ข
ี น
ึ้ ได ้อย่างรวดเร็วได ้อย่างไร
โปรดติดต่อตัวแทนขายของ Fluke หรือไปที่
www.fluke.com/infrared เพือ
่ ดูข ้อมูลเพิม
่ เติม
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