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ВЪВЕДЕНИЕ 

В практиката при разработване на електронни модули стои въпросът при 

наличие на стандартни касети, какъв да бъде избора. В този случай влияние на 

избора оказват редица фактори – шумоустойчивост, механична якост, защита от 

влага, прах и температурният режим на разположената в касетата електроника. 

Температурният режим зависи от обема на касетата, дебелината на стените, 

материала на касетите, вътрешното и външното оребряване и др. параметри [3, 4].  

 

Цел на изследването е на базата на разработен модел за температурния 

режим на електронен модул да се изследва влиянието на вътрешното и външно 

оребряване на стените на касетата върху неговата температурата.  

 

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Технически средства за изследване 

Изследването се провежда с програмен продукт, разработен на базата на 

модел на температурния режим на електронен модул („PlatkiMod”) [1]. Главният 

прозорец на програмния продукт, задаваните параметри на процеса, електронния 

модул, параметрите на условията в околната среда и извежданите графики са 

описани в [2].  

За изследването на влиянието на параметрите на касетата върху 

температурния режим на електронен модул се изследва как влияят вътрешното и 

външно оребряване на стените на касетата. 

  За изследване на вътрешното и външно оребряване на стените на касетата се 

променят съответните площи. 

 

Методика за изследване влиянието на вътрешното оребряване на 

стените на касетата върху температурата на електронния модул 

За изследването се задават стойности на приведената вътрешна повърхност 

на касетата (параметър „F_wytr_st“) и за всеки параметър се стартира симулацията 

(бутон „Simulate“). След достигане на установен режим от симулираните графики се 

определят достигнатите температури и се въвеждат в таблица. Получените 

зависимости се строят графично и се анализират. 

Изследването се провежда при електрическата мощност постъпваща в 

наситената печатна платка N_el = 2W, приведена външна повърхност на касетата 

F_wyn_st = 0.038m
2

 = const и температура на околната среда Т
OS 

= 20°C. 
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Методика за изследване влиянието на външното оребряване на стените 

на касетата върху температурата на електронния модул 

 За изследването се задават стойности на приведената външна повърхност на 

касетата (параметър „F_wyn_st“) и за всеки параметър се стартира симулацията 

(бутон „Simulate“). След достигане на установен режим се определят от 

симулираните графики достигнатите температури и се въвеждат в таблица. 

Получените зависимости се строят графично и се анализират. 

Изследването се провежда при електрическата мощност постъпваща в 

наситената печатна платка N_el = 2W, приведена външна повърхност на касетата 

F_wytr_st = 0.038m
2

 = const и температура на околната среда Тos = 20°C. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Изследване влиянието на вътрешното оребряване на стените на касетата 

върху температурата на електронния модул 

В зависимост от оребряването, приведената стойност на вътрешната 

повърхност на касетата се изменя от 0.038 m
2

 до 0.076 m
2

 при постоянна стойност на 

външното оребряване. На фиг.1 е показана примерна графика на симулациите при 

стойност на приведената вътрешна повърхност на касетата F_wytr_st = 0.038 m
2

 . 

 

 

Фиг.1. Изследване влиянието на вътрешното оребряване на стените на касетата 

върху температурата на електронния модул при приведена вътрешна повърхност на 

касетата  F_wytr_st=0.038, m
2

. 

 

След достигане на установен режим получените температури са въведени в 

табл.1. Търсените зависимости са представени графично на фиг.2 до фиг.4.  

 

Таблица 1 

Изследване влиянието на вътрешното оребряване на стените на касетата  

върху температурата на електронния модул  

№ Приведена 

вътрешна 

повърхност на 

касетата, m
2

 

Температура на 

касетата 

(кутията), °C 

Температура на 

въздуха в 

касетата, °C 

Температура на 

електронния 

модул, °C 

1 0.038 30 40 55 

2 0.0475 29,8 37,5 53 

3 0.057 29,8 35,8 51,8 

4 0.0665 29,7 34,7 51 

5 0.076 29,7 34,2 50,7 
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Фиг.2. Влияние на приведената вътрешна повърхност на касетата върху 

температурата на касетата. 

 

 

Фиг.3. Влияние на приведената вътрешна повърхност на касетата върху 

температурата на въздуха в касетата. 

 

Фиг.4. Влияние на приведената вътрешна повърхност на касетата върху 

температурата на електронния модул. 
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Анализ на получените резултати от изследването 

 От направеното проучване се установи, че двойното увеличаване на площта 

на вътрешното оребряване не оказва съществено влияние върху температурата на 

касетата. От друга страна температурата на въздуха в касетата и на самата платка 

намаляват съответно с 5-6 °С и 4-5 °С. Това означава, че се постига охлаждащ 

ефект на електронния модул, без да се променя съществено топлоотдаването към 

околната среда, т.е. охлаждащият ефект на външния въздух е малък.  

  

Изследване влиянието на външното оребряване на стените на касетата 

върху температурата на електронния модул 

На фиг.5 е показана примерна графика на симулациите при стойност на 

приведената външна повърхност на касетата F_wyn_st = 0.038 m
2

. 

 

Фиг.5. Изследване влиянието на външното оребряване на стените на касетата върху 

температурата на електронния модул при приведена външна повърхност на 

касетата  F_wyn_st=0.038, m
2

. 

 

След достигане на установен режим получените температури са въведени в 

табл.2. Търсените зависимости се представени графично на фиг.6 до фиг.8.  

 

Таблица 2 

Изследване влиянието на външното оребряване на стените на касетата  

върху температурата на електронния модул 

№ Приведена външна 

повърхност на 

касетата, m
2 

Температура на 

касетата 

(кутията), °C 

Температура на 

въздуха в 

касетата, °C 

Температура на 

електронния 

модул, °C 

1 0.038 30 40 55 

2 0.0475 27,8 37 53,4 

3 0.057 26,8 35,5 52 

4 0.0665 25,2 34,7 51 

5 0.076 24,8 34 50,3 
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Фиг.6. Влияние на приведената външна повърхност на касетата върху температурата на 

касетата.

 

 

Фиг.7. Влияние на приведената външна повърхност на касетата върху 

температурата на въздуха в касетата. 

 

Фиг.8. Влияние на приведената външна повърхност на касетата върху 

температурата на електронния модул. 



НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2015, том 54, серия 3.1 
 

- 130 - 

 

 

Анализ на получените резултати от изследването 

От направеното проучване се установи, че двойното увеличаване на площта 

на външното оребряване оказва съществено влияние върху температурата на 

касетата, като същата намалява с над 5°С. От друга страна температурите на 

въздуха в касетата и на самата платка намаляват съответно с 5-6 °С и 4-5 °С. Това 

означава, че се постига охлаждащ ефект на електронния модул със съществено 

изменение на топлоотдаването към околната среда, т.е. охлаждащият ефект на 

външния въздух значително се повишава. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ 

Размерът на повърхностните площи на кутиите за електронна апаратура 

оказва съществено въздействие върху охлаждащия ефект на околната среда. 

Охлаждащият ефект и на двата вида оребряване на кутията (външно или 

вътрешно) по отношение на температурата на въздуха в нея и на електронната 

апаратура е почти еднакъв с малък превес при използване на външно оребряване. 

Използването на вътрешно оребряване на конструкциите за електронна 

апаратура е подходящо в случаи, където е необходимо температурата на околния 

въздух да не се изменя съществено. Това са ситуации, при които липсват 

охлаждащи системи или спецификата на процеса изисква постоянство на 

температурата на работната среда (напр. инкубатори, кувьози и др.)  
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