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Amennyiben a megoldandó hű-
tési feladathoz katalógusból vá-
lasztunk hűtőtestet, ott minden
adatot megtalálunk. Az amatőr
azonban többnyire a készleté-
ben található alkatrészekkel, a
„fiókból” dolgozik, és így alkal-
manként szembetalálkozik azzal
a problémával, hogy az éppen
rendelkezésére álló hűtőborda
tudja-e biztosítani a megfelelő
hűtőhatást. Egyszerű, durva kö-
zelítésű módszerrel meg lehet
becsülni egy vásárolt vagy otthon
fellelt  hűtőborda hőellenállá-
sát – egy ehhez szükséges diagra-
mot mutat be Piret Endre a Rádió-
technika 2007/12. számának 680.
oldalán. A mérés azonban ponto-
sabb eredményt ad, ráadásul ez
esetben lehetőség van pl. a for-
szírozott levegőáramlás hatásá-
nak kimutatására is.

A mérés elve a következő: a
hűtőtestre meghatározott mérté-
kű és időben állandó teljesít-
ményt disszipáló hőforrást szere-
lünk, majd megmérjük a felület-
nek a környezethez képest bekö-
vetkező hőmérséklet-emelkedé-
sét, amikor az már állandó érté-
ket vesz fel. A hőfokváltozás és a
teljesítmény hányadosa adja a
keresett hőellenállás értékét.

A hőforrást áramgenerátorral
valósítjuk meg, az ábra szerinti
módon feszültségstabilizátor
áramkörből, a lehető legkeve-
sebb alkatrésszel felépítve. Az
áramgenerátor árama az I =
Ur/R összefüggés szerint állítha-
tó be, ugyanakkor az R ellenállá-
son disszipált teljesítmény a mé-
résnél nem hasznosítható, célsze-
rű ezért alacsony értéken tartani.
Emiatt az Ur = 1,25 V referencia-
feszültséggel rendelkező LM317

típusú stabilizátort választottam,
mégpedig a mérendő hűtőtes-
tekhez alkalmazkodva, kétféle
tokozással (LM317T TO-220,  il-
letve LM317K TO-3 tokkal). Az
áramkör által leadott teljesít-
mény a P = I (Ut-Ur) képlettel
számítható, és egy adott R ellen-
állás esetén csak a tápfeszültség-
től függ, így annak változtatásá-
val kényelmesen be lehet állíta-
ni. A tápfeszültségre vonatkozó-
an ügyelni kell a korlátokra. Az
alsó határérték legalább 3 V-tal
legyen nagyobb az Ur értékénél,
míg felülről részben a katalógus
határadata (30 V) korlátoz, rész-
ben pedig az, hogy működésbe
léphet a belső teljesítményhatá-
rolás, az áramkör leszabályozhat.
Mindezek figyelembe vételével a
megépített kapcsolásban az R,
1,5 ohmos  fémréteg-, vagy man-
ganinhuzal-ellenállás, s ezzel az
áram 0,83 A nagyságú; ezt azon-
ban célszerű egyedenként mé-
réssel is ellenőrizni, az ellenállás

és a referenciafeszültség pontat-
lanságai miatt. A tápfeszültség
minimumértéke 5 V, ehhez tar-
tozik 3,125 W teljesítmény, a fel-
ső határ pedig TO-220 tok esetén
12 V (8,96 W), míg a TO-3 toknál
30 V (23,96 W). A viszonylag kis
áram kb. 1 W veszteséget jelent a
soros ellenálláson, ugyanakkor
nem veszi túlzottan igénybe a sta-
bilizált tápfeszültséget szolgálta-
tó tápegységet.

A kivitelezést illetően az ellen-
állás és a gerjedésgátló konden-
zátorok egy kis méretű fóliás le-
mezen foglalnak helyet, a stabili-
zátor áramkörök pedig a könnyű
felszerelhetőség érdekében haj-
lékony szalagkábeldarabokkal,
dugaszolhatóan csatlakoznak. A
TO-3 tok esetén a két láb csatla-
koztatása a furatokon történő át-
bujtatás miatt bonthatóan, rugal-
mas csatlakozóhüvelyekkel törté-
nik, míg a tokozás a felerősítő
csavar alá szorított kábelsaruval.

A hőmérsékletmérés egy 0,1
°C felbontású, belső és külső ér-
zékelővel, minimum-maximum
érték memóriával rendelkező,
digitális hőmérővel oldottam
meg. (Beszerzése nem problé-
ma, elektronikai szaküzletekben
többféle változatban kapható.) A
műszer külső érzékelője egy 10
mm átmérőjű, 3 mm vastag mű-
anyagházban helyezkedik el,
amely a rajta levő ragasztófóliá-
val könnyen a mérni kívánt hely-
re rögzíthető. A mérési tarto-
mány -50...+90 °C, abszolút pon-
tossága nem lényeges, mivel a
hőmérséklet megváltozását kí-
vánjuk mérni.

A mérés elvégzése viszonylag
hosszú ideig tart, és az alábbiak
szerint történik.
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Hűtőbordák hőellenállásának mérése
Dr. Rátkai László

Az alábbi cikkben egy egyszerű mérési eljárást közlünk, melynek segítségével meghatározhatjuk egy hűtő-
test hőellenállását. Ez az adat a hőátadásra vonatkozó összefüggések alkalmazásával pontosan kiszámítha-
tó, azonban meglehetősen sok munkával jár (különösen a bonyolult bordaelrendezéseknél), nem is min-
dig végezhető el, a szükséges anyagjellemzők ismeretének hiánya miatt.
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