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Welke ventilator moet het zijn
De	juiste	ventilator	voor	geforceerde	luchtkoeling

In de meeste systemen, vooral die met een behuizing, is 
geforceerde luchtkoeling vereist om de beschikbare basis-
koelmethoden te optimaliseren en de warmte uit het sys-
teem te verwijderen. Dit zal veelal een ventilator zijn maar 
daarvan zijn er vele soorten en maten om uit te kiezen. De 
juiste ventilator voor het thermisch beheer van een PCB 
in een gesloten behuizing is van cruciaal belang, omdat 
de efficiëntie en doeltreffendheid ervan een aanzienlijke 
invloed kunnen hebben op de algehele levensduur van een 
systeem.

Het	koelingsvoorschrift
De noodzaak van effectief warmtebeheer hoeven we niet 
echt uit te leggen. Passieve componenten hebben immers 
een maximale bedrijfstemperatuur en bij halfgeleiders is het 
de maximale junction-temperatuur die de grens bepaalt. Om 
falen te voorkomen, is het noodzakelijk om de omgevings-
temperatuur laag genoeg te houden om zo de juiste werking 
van alle componenten in een systeem te garanderen.
Geleiding van warmte met behulp van metalen koelelemen-
ten is de eenvoudigste manier om warmte te verwijderen, 
maar door behuizingen en rekmontage van meerdere appa-
raten bij elkaar wordt warmteafvoer door geleiding minder 
effectief. Om deze reden kan het al nodig zijn om bij een 
apparaat dat minder dan 25 W energie opneemt al gefor-
ceerde luchtkoeling toe te moeten passen.

Systeemprofilering
Om een geschikte koeloplossing te ontwerpen, is het nood-
zakelijk om een thermisch profiel te maken van het systeem 
bij alle mogelijke omstandigheden die te verwachten zijn. 
Uitgangspunt is hierbij de hoeveel warmte die ontstaat en 
waar dat is. Hierbij kan het zinnig zijn om met meerdere 
temperatuursensoren het temperatuurverloop rondom de 
PCB en in de behuizing te meten. Met deze gegevens kan 
vervolgens de benodigde koeling wordt gedefinieerd.
Een ander belangrijk aspect is het bepalen van de luchtweer-
stand voor de luchtstroom. Deze luchtweerstand, uitgedrukt 
in een daling van de luchtdruk tussen inlaat en uitlaat, speelt 
een belangrijke rol bij het berekenen van de algehele lucht-
stroom die van de ventilator wordt gevraagd. Bepaling van 
de luchtweerstand kan worden bereikt door de drukval te 
meten met behulp van sensoren of, indien mogelijk, door 
het systeem in een luchtkamer te plaatsen. Voor grotere sys-
temen, zoals datacenters, kunnen simulaties op basis van 
vloeistofdynamica een nog nauwkeuriger profiel van de koe-
lingseisen geven (afbeelding 1).

Het ontwerpen van een geschikte oplossing voor thermisch beheer 

vereist een systematische aanpak; elke component op een print-
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Bepaling	van	koelvereisten
Zoals beschreven, kan een effectief thermisch beheer van kri-
tieke elektronische componenten worden bereikt met behulp 
van geschikte niveaus van geforceerde luchtkoeling, maar 
wat is ‘geschikt’? Om dit te beantwoorden, is het nodig om 
te onderzoeken en te begrijpen hoezeer de interne tempera-
tuur kan veranderen zonder het risico van falen te vergroten.
Het is belangrijk om te bepalen wat de ‘meest kritieke’ com-
ponenten zijn in termen van bedrijfstemperatuur. Uitgaande 
van hun maximale (junction)temperatuur en hun thermi-
sche weerstand is te bepalen wat de maximale omgevings-
temperatuur mag zijn. Vervolgens moet de cumulatieve 
vermogensdissipatie voor alle relevante componenten, zoals 
vermogenstransistors, microprocessors, versterkers en com-
municatie-interfaces, bepaald worden om zo de hoeveelheid 
vermogen die door de totale schakeling wordt gedissipeerd, 
te berekenen.
Is er geen luchtstroming en dus geen afvoer van de warmte, 
dan zal de temperatuur van de lucht rond de componenten 
blijven stijgen. Is er wel een luchtstroming (al dan niet met 
behulp van geforceerde luchtkoeling) dan gebeurt dat niet 
en bereikt de temperatuur een waarde die afhankelijk is van 
de hoeveelheid warmte die geproduceerd wordt en die afge-
voerd wordt.
Vergelijking 1 toont de relatie tussen de temperatuurstijging 
en de luchtstroom, waarbij q de hoeveelheid warmte is die 
wordt geabsorbeerd door de lucht, w de massastroom van 
de lucht is (kg/s), Cp de soortelijke warmte (J/kg • K) van 
de lucht is en ΔT de temperatuurstijging van de lucht (°C).

Vergelijking 1: berekening van de warmteabsorptie
q = w x Cp x ΔT

Zodra de maximaal toelaatbare temperatuur in de behuizing 
bekend is en de hoeveelheid geproduceerde warmte is afge-
leid (op basis van het cumulatieve vermogen / de warmteaf-
gifte door de componenten), is het mogelijk om de vereiste 
hoeveelheid luchtstroom te berekenen. 
Door de massastroom (w) = luchtstroom (Q) x dichtheid (ρ) 
in deze formule te verwerken en het geheel om te zetten naar 
de luchtstroom Q, dan kunnen we vergelijking 1 herschrij-
ven tot vergelijking 2 (waarbij Q de luchtstroom is in CMM 
(m3/min), q is de hoeveelheid van de te dissiperen warmte 
(W) en ρ de luchtdichtheid (kg/m3)).

Vergelijking 2: Berekening van de benodigde luchtstroom
Q = [q/(ρ x Cp x ΔT)] x 60

Vervanging we de constanten Cp en ρ voor de waarden bij 
26 °C, dan komen we tot een simpele formule voor het bere-
kenen van de luchtstroom, zoals getoond in vergelijking 3.

Vergelijking 3: Vereenvoudigde vergelijking voor het berekenen 
van de luchtstroom
Q = 0.05 x q/ΔT; for Q in CMM
Q = 1.76 x q/ΔT; for Q in CFM

Het berekende getal voor de luchtstroom kan nu worden 
vergeleken met de specificatie voor een ventilator. Zoals 
weergegeven in figuur 2, gebruiken fabrikanten van ven-
tilatoren die deze twee parameters voor de prestatiegra-
fiek die de luchtstroom nauwkeurig weergeeft (gemeten 
in kubieke voet per minuut, CFM of kubieke meter per 
minuut, CMM) als functie van de statische druk (geme-
ten in inches of millimeters water, vaak geschreven als Inch 
H2O of mm H2O).
Afbeelding 2 toont de prestatiecurve van de CFM-120-serie 
van CUI, een 120 mm bij 120 mm axiale frameventilator 
met dubbele kogellagerconstructie. Helaas is het resultaat 
van vergelijking 3 alleen correct voor ‘ideale’ omstandig-
heden; zonder tegendruk van de behuizing (de luchtweer-
stand, zoals eerder besproken). In werkelijkheid zal er altijd 
een luchtweerstand zijn, dus om de vereisten van de echte 
wereld te bepalen, is het van het grootste belang om de 
luchtweerstand te berekenen of te schatten. Dit kan vervol-
gens worden uitgezet op de prestatiecurve van de ventilator 
(afbeelding 3) en het punt waarop zij kruisen, moet worden 
beschouwd als het werkpunt voor de ventilator.
Zoals eerder is uiteengezet, kan het meten van de luchtstro-
ming door de behuizing worden bereikt met behulp van 
een luchtstroomkamer, maar als dat geen optie is, is het 
alternatief om het werkpunt boven de uitkomst van ver-
gelijking 3 te kiezen. Bijvoorbeeld als de berekende lucht-
stroom 50 CFM is met nul tegendruk, dan is het raad-
zaam om een ventilator te kiezen die maximaal 100 CFM 
kan leveren. Als we die ventilator vervolgens op 75 CFM 
gebruiken, biedt dit een goede foutenmarge, evenals enige 
ruimte voor toenemende luchtstroming tijdens bedrijf.
Het nemen van stappen in de ontwerpfase om de lucht-
weerstand te verlagen of te minimaliseren, kan duidelijk 
een voordeel zijn als het gaat om het specificeren van de 
grootte en het vermogen van een ventilator. Het is een 
goede gewoonte om de gebieden rond de luchtinlaat en 
-uitlaat zo vrij mogelijk van componenten te houden en 
rekening te houden met de extra luchtweerstand die een 

filter zal introduceren. Plaatsing van componenten 
op de PCB moet de luchtstroom naar en rond kri-
tieke componenten stimuleren, indien nodig met 
behulp van luchtgeleiders.
Wel moet men bedenken dat bovenstaande verge-
lijkingen uitgaan van de luchtdichtheid op zeeni-
veau. Als wordt verwacht dat een systeem op hoog-
ten boven de zeespiegel wordt gebruikt, is het van 
cruciaal belang dat hiermee rekening wordt gehou-
den. De luchtdichtheid neemt af met de hoogte. 
Een aanzienlijke toename van de hoogte vraagt 
dan ook om een significante toename van de lucht-
stroom die nodig is om hetzelfde niveau van koe-
ling te bereiken.

Het	kiezen	van	het	juiste	ventilator-
ontwerp
Het benodigde volume lucht en de statische druk 
van het systeem bepalen wat de meest geschikte 
bouwvorm voor de ventilator is. Axiale ventilatoren 
zijn voornamelijk geschikt voor hoge luchtstromen 
in systemen met lage statische druk, terwijl centri-
fugale ventilatoren een lagere luchtstroom bieden, 
maar deze kunnen leveren tegen een hogere stati-
sche druk.
Zowel hoorbare als elektrische ruis zijn ook belang-
rijke overwegingen bij het selecteren van een ven-
tilator. De algemene vuistregel is dat hoe groter de 
vereiste luchtstroom is, hoe groter het hoorbare 
geluid. Een zorgvuldig ontwerp om de luchtstroom 
te optimaliseren en de luchtweerstand te verminde-
ren, waardoor de vereiste CFM wordt verminderd, 
is van cruciaal belang om de gegenereerde hoorbare 
ruis tot een minimum te beperken.

Actieve	controle	en	variabiliteit
Axiaalventilatoren worden veel gebruikt in behui-
zingen voor rackmontage dankzij hun combinatie 
van klein formaat, laag vermogen en hoge lucht-
stroom. Velen bevatten ook extra functies die de 
systeemprestaties verder kunnen verbeteren door 
meer controle over de werkingssnelheid te bieden, 
waardoor een ontwerp voor algeheel energiever-
bruik wordt geoptimaliseerd. Zoals beschreven, 
kan de berekening van het minimale luchtdebiet 
dat vereist is voor het koelen van een PCB die zich 
in een behuizing bevindt, worden gebruikt voor 

de specificatie van een ventilator die onder alle 
omstandigheden voldoende koeling kan leveren. 
Dit veronderstelt dat de ventilator constant zal wer-
ken, zelfs wanneer maximale koeling niet vereist is. 
Uitgegaan wordt immers van de slechtste omstan-
digheden hetgeen vanuit het oogpunt van energie-
gebruik niet efficiënt is en ook de levensduur van 
de ventilator zal verkorten.
Vanwege dit punt is het gebruikelijk geworden 
om de temperatuur in de behuizing te bewaken 
en alleen een ventilator aan te zetten wanneer dit 
nodig is. Hoewel deze aanpak de levensduur van de 
ventilator kan verbeteren en hoorbare ruis kan ver-
minderen, kan dit problemen opleveren in termen 
van thermische vertraging. Het kan ook een storing 
veroorzaken als om wat voor reden dan ook de ven-
tilator niet kan starten vanwege een obstructie in 
de ventilator.
Om dit probleem aan te pakken, bevatten moderne 
DC-axiale ventilatoren automatische herstartbevei-
liging als standaardfunctie. Deze functie detecteert 
wanneer de ventilatormotor niet kan draaien en 
vermindert automatisch de aandrijfstroom. 
Een eenvoudige ventilatorbesturing kan bestaan 
uit een enkele of meerdere temperatuursensoren. 
Zodra de gemeten temperatuur een vooraf bepaald 
niveau nadert, kan de ventilator worden inge-
schakeld of kan het toerental worden verhoogd. 
Dienovereenkomstig kan de snelheid van de ven-
tilator worden verlaagd als de interne temperatuur 
onder een acceptabel niveau is gedaald.

Conclusie
Geforceerde luchtkoeling is een efficiënte manier 
om effectief thermisch beheer voor een gesloten 
PCB te verkrijgen en het kiezen van de juiste ven-
tilator voor de toepassing is van essentieel belang. 
Aangezien halfgeleiders en PCB’s steeds complexer 
en kleiner worden, zal statistisch gezien de kans dat 
een onderdeel defect raakt door oververhitting of 
te lang werkt bij een kritieke junctietemperatuur 
alleen maar groter worden. Als het niveau van 
geforceerde luchtkoeling ontoereikend is voor de 
behoeften van het systeem, zal de ventilator zeker 
de belangrijkste oorzaak van falen zijn, hoewel die 
storing zich gewoonlijk zal manifesteren als een 
ander kritiek onderdeel defect raakt. Het kiezen 

Afbeelding 1. Een voorbeeld van simulatie op basis van vloeistofdynamica.

Afbeelding 2. Typische prestatiecurve van een axiaalventilator.

Afbeelding 3. De prestatiecurve van een axiaalventilator en de luchtweer-
stand (systeeminpedantie) leveren het werkpunt op.

van de juiste ventilator is dan ook van levensbelang voor de werking van 
het apparaat gedurende lange tijd onder verschillende condities.
Om het kiezen van de juiste ventilator eenvoudiger te maken, zijn er op 
internet tools te vinden die u het rekenwerk uit handen nemen. Op de 
site van CUI treft u dergelijke modules aan alsmede nog veel meer achter-
grondinformatie over het kiezen van de juiste ventilator.                            •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Welke ventilator moet het zijn”.
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