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 فهرست مطالب



 

1 www.namatek.com 

از قطعات باعث  ی در بعض یشده در اثر تبادل انرژ  دیاز حد تول شیب یگرما
 همه است که لیدل نیشود به هم ی آن ها م  ی کار افتادگو از  ی خراب

  نکیس تیبداند که ه دیبا زات یتجه نیمهندسان طراح و مصرف کنندگان ا
قطعه  ایتواند طول عمر دستگاه و   ی به ظاهر ساده م ز یتجه نیا ست؟یچ

استفاده از آن را  طرز که ی دهد به شرط شیمورد نظر شما را سال ها افزا
 .دیبدان ی به خوب

 .میکن ی مطرح م دیالزم دار نکیس تیمقاله هر آنچه درباره ه نیا در

 .دیما باش  همراه

 

 ست؟ یچ نکیس تیه 1#

Heat sink زات یدر تجه ید یاست که حرارت تول ی نوع مبدل حرارت  کی  
پراکنده کردن حرارت، دما را  با کند و ی را منتقل م ی کیو مکان ی ک یالکترون
دما،   لیتبد نیا  یها برا نکیس تیه .کند ی مورد نظر کنترل م  لهیدر وس

در   ایمثل هوا  ی حرارت یرسانا االت یحرارت موجود را با استفاده از س
 ی قطعه مورد نظر پراکنده م  یاز رو  ی آب یمواقع خنک کننده ها ی بعض

ها در کنار  نکیس تیه از .ندکن  ی م میآن را تنظ یدما  تینها در کنند و
  ایمثال در کنار پردازنده  یبرا .شود ی استفاده م  اریها بس وتریکامپ یاجزا

CPUاز تراشه ها مثل ماژول حافظه ی برخ ک،ی، کارت گراف RAM  ...و
 .وجود دارد نکیس  تیه کی همواره 
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 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز ی م  Heat sink یکاربردها گرید از

 (processor) پردازنده •
 (Power Supply) هیتغذ منبع  •
 توان باال  یها زریل •
 (LED) ید یا ال •

کردن   ممیکنند و با ماکز ی جذب م  زات یها حرارت را از تجه نکیس تیه
 .کنند ی منتقل م ال یاطرافشان، حرارت را به آن س الیسطح تماس با س

 

 :ثر هستندمو زیتجه نیعملکرد ا یبر رو ری ز موارد

 نرخ گردش هوا ای سرعت •
 انتخاب شده  مواد •
 ها  ی برآمدگ  ی طراح  •
 سطح  عملکرد •
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 ها نکیس تی انواع ه 2#

 یبه دسته ها ر یمتنوع ز یها ی ژگی توان بر اساس و ی ها را م  نکیس تیه
 .کرد یبند  میتقس ی متفاوت

 هوا  انیجر •
 مواد سازنده  جنس •
 از آب  استفاده •
 د یتول روش •

 یها یدر دسته بند نکیس تی انواع ه ی مقاله به معرف  نی ادامه ا در
 .میپرداز ی مختلف م 

 هوا انیبر اساس جر  Heat Sink انواع 1-2#

 (Active) فعال .1
 (Passive) رفعالیغ .2

 (Active Heat Sink) فعال (1

انتقال   یها برا نیبه ا هیشب یز یچ ایفعال معموال از فن، دمنده  مدل
 .کند ی حرارت استغاده م 
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  یدارد اما داشتن اجزا ی خوب اریبس یی است که کارا  نی نوع فعال ا تی مز
 .آن ها است بیاز معا ادیز متیمتحرک و ق

 (Passive Heat Sink) فعال ریغ (2

 نیف قیندارد و انتقال حرارت در آن ها از طر ی کیمکان ی اجزا رفعالیغ مدل
 .شود ی انجام م  Convection ایهمرفت  ندیها و با استفاده از فرآ
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 شتریخاطر ب نیاست که قطعات متحرک ندارد و به هم  نینوع ا نی ا تی مز
دارد که  ازیهمواره ن  تقال حرارت ان یدر مقابل برا اما قابل اعتماد است؛

 .ها در حال عبور باشد نیف یاز هوا رو یا وستهیپ انیجر

 بر اساس جنس مواد سازنده نکیس تی انواع ه  2-2#

 تی شوند که هدا ی آن ساخته م یاژهایاز مس و آل ایها  نکیس تیه
نوع  نیا از .تواند حرارت را به سرعت منتقل کند  ی دارد و م یی باال ی حرارت

استفاده   فتدیاتفاق ب  ع یسر اریانتقال حرارت بس دیکه با ی در مواقع  ی مس 
 .شود ی م
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 نهیدارد اما هز  یتر   نییپا  ی حرارت  تیکه هدا ومین یآلوم یاژهایاز آل ای
 ومی نیانتقال حرارت آلوم بیضر .دهد ی ساخت و وزن قطعه را کاهش م

 .آن است یها اژینصف مس و آل بایتقر 

 



 

7 www.namatek.com 

 تیبر اساس استفاده آب در ه  یانواع دسته بند 3-2#
 نک یس

پمپ  یجامد، دارا یها شامل موارد فلز  نکیس تیه یدسته بند نیا در
 .آپ و دو فاز هستند 

 جامد یفلز  (1

که   زات یجهت   نیاز ا ی هر نوع  ستیچ نکیس تیمقاله ه یجا نیبه ا تا
  کیخانواده از  نی ا .جامد بودند یاز نوع فلز  ی داده شد همگ شینما

ساخته شده اند که گرما را از آن   زیبزرگ متصل به تجه یصفحه فلز 
دارد   ی ف یمعروف است به صورت رد نیپره که به ف یتعداد   کند و افتیدر

جامد  یفلز  دسته .اطراف گرما را پخش کند یبا هوا شتری تا با تماس ب
 .هاست نکی س تی ه نیارزان تر

 عاتیپمپ ما یدارا (2

و   پمپ اشاره دارد که یی ها ستمیها به س heat sink از یدسته بند نیا
توسط پمپ به صفحه خنک   ع ی ما  .گرما دور هستند جادیها از منبع ا نیف

گرم شده   ع یگردش آن ما شود و سپس با  ی متصل به منبع گرما ارسال م
  نکهیرغم ا ی عل .شود ی خنک م مجددا کند و ی در پره ها گرما را منتقل م

خنک  یموثر است، برا اریبس زات یبردن حرارت تجه نیروش در از ب نیا
 .را دارد نانیاطم تیقابل نیکمتر  ی کیالکترون زات یتجه یساز 

 دو فاز  (3
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 یدو فاز  یها ستمیس نیتر  جیاز را ی کیو مخزن بخار  ی حرارت یها لوله
متصل کرد تا عملکرد آن  نکیس تی ه کیتوان آن ها را به  ی م  هستند که

دو فاز  ستمیس  نیا یباال اریبس ی علت رسانش حرارت  به .دیرا بهبود بخش 
 یها لوله .کند ی م دایبهبود پ اری بس نکیس تیه ی عملکرد کل  تیدر نها
شده در منبع گرما رو به   جادیوجود دارند که حرارت ا نیا یبرا ی حرارت

حال از مخزن  نیع در .دور از منبع انتقال دهند یها و پره ها نیسمت ف
گرما   دیمنبع تول  یمستقر رو یپراکنده کردن حرارت در پره ها یبخار برا

جامد  یها در حد نوع فلز  ستمیس  نیا نانیاطم تیقابل .شود ی استفاده م 
 .دارد یشتر یب نهیهز  عتایاست اما طب

بر اساس وجود   نکیس تیاز سمت چپ انواع ه بی به ترت  ریز ری تصو در
 .دیکن ی را مشاهده م  ستمیدر س ع ی ما
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 د یبر اساس روش تول Heat Sink انواع 4-2#

 یروش ها  گرید زات یاز تجه یار یهم مثل بس نکی س تیه دیتول یبرا
را نام  ریتوان موارد ز ی آن ها م نی تر جیرا از وجود دارد که یمتعدد اریبس
 :برد

 CNC ینکار یماش •
 نگیفورج •
 کست یدا یگر  ختهیر •
 اکستروژن  •

  ی و چه انواع ستیچ نکیس تی که ه میکرد ی مقاله با هم بررس نیا در
 دارد؟ 

 ار یبس  یها   ی تواند از خراب  ی در ظاهر ساده م  زات یتجه  نی درست از ا  استفاده
آن ها دقت الزم را    حی کند، پس در انتخاب صح  یر یجلوگ  نهیبزرگ و پر هز

 .دیداشته باش


