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Bandleiding bij gebruik programma's diamond heat sinks. 

Inleiding. 

Er zijn computerprogramma's ontwikkeld voor vier verschillende 
geometrieen : 

- cylop: een cylindervormige diamant op koper. 
- cylin: een cylindervormige diamant in koper. 
- blkop: een vierkante diamant op koper. 
- bllyn: een blokvormige diamant op koper met een vertikale snede. 

Ter verduidelijking zijn in de appendix plaatjes toegevoegd van 
de verschillende gevallen. 

Alle programma's hebben als optie, dat ze het effect van de 
aanwezigheid van drie coatinglaagjes op de diamant in rekening 
kunnen brengen 

Voor de theoretische achtergronden en uitvoerige analyses van de 
warmtehuishouding in de verschillende geometrieen en de 
coatinglaagjes zij verwezen naar de rapporten : 

WD 85-01 
WD 85-02 
WD 86-04 
WD 88-05 

Invoer 

Temperature Distributions in Diamond Heat Sinks I 
idem II 
Diamond Heat Sinks: The Line Source Geometry 
The Effect of Coating Layers on Diamond Heat Sinks 

De invoerfiles dienen de extensie '.in' te hebben. Ze moeten een 
voorgeschreven format hebben. Als voorbeelden zijn listings 
toegevoegd van invoerfiles met de namen : cylop.in, cylin.in, 
blkop.in, bllyn.in , die geschikt zijn voor de gelijknamige 
programma's. De benodigde invoerparameters staan in deze voor
beelden duidelijk aangegeven. De invoerfiles voor cylop en cylin 
hebben een identiek format, maar zijn voor de duidelijkheid apart 
benoemd. 

Als een programma gedraaid wordt, verschijnt er op het scherm een 
vraag naar de naam van de invoerfile. Deze naam moet ingetikt 
worden zonder de extensie '.in'. Indien de invoerfile bijvoor
beeld 'cylop.in' heet, moet er 'cylop' ingetikt worden. Vervol
gens wordt er gecheckt of deze file bestaat. Het programma checkt 
ook of er files bestaan met dezelfde naam gevolgd door de 
extensies '.uil' , 'ui2' en 'ui3'. nus in het voorbeeld de files 
'cylop.uil' , 'cylop.ui2' en 'cylop.ui3 '.De gebruiker kan op 
het scherm aangeven of deze files overschreven mogen worden, 
indien ze reeds bestaan. 
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Uitvoer 

De programma's geven de resultaten op twee manieren 

1. Ze vermelden op het scherm enkele temperatuurgegevens 

Tmax 

Tmin 

Tmaxdc 

T-sprong 

de maximale temperatuur in de diamant; 
voor cylop, cylin en blkop wordt deze aangenomen 
in het midden van de bovenkant van de diamant; 
voor bllyn is dat in het midden van de voorrand van 
de diamant. 

de minimale temperatuur in de diamant; 
deze wordt voor alle configuraties aangenomen zover 
mogelijk verwijderd van de plaats van Tmax. 

het relatieve maximum van de temperatuur op het 
ondervlak van de diamant; 
voor alle configuraties wordt deze aangenomen loodrecht 
onder de plaats van Tmax. 

de temperatuursprong over de drie coatinglaagjes in 
vertikale richting, rechtboven de plaats van Tmax in 
de diamant. 

2. Ze schrijven de temperaturen op bepaalde doorsneden, boven-, 
onder- en/of zijvlakken van de diamant weg naar files, zodat er 
contourplots van getekend kunnen worden. 

Alle programma's maken drie files aan, die echter niet altijd 
beschreven worden. Als voor de invoer de namen cylop.in, 
cylin.in, blkop.in en bllyn.in gebruikt worden, genereren de 
programma's de volgende relevante files 

cylop.uil : vertikale doorsnede door de cylinderas van de 
diamant. 

cylin.uil 

blkop.uil 
blkop.ui2 
blkop.ui3 

bllyn.uil 
bllyn.ui2 
bllyn.ui3 

vertikale doorsnede door de cylinderas van de 
diamant. 

vertikale doorsnede langs de x-as 
bovenvlak van de diamant 
ondervlak van de diamant 

voorvlak van de diamant 
bovenvlak van de diamant 
ondervlak van de diamant 



Gebruik. 

Het gebruik van de programma's is als volgt : 

- maak een invoerfile met gewenste naam en parameters aan de hand 
van een bestaand voorbeeld. Dit voorbeeld wordt gemodificeerd in 
een editor. Er is een editor bijgeleverd, die aangeroepen wordt 
met bet commando : 

ed 'filenaam' (inclusief extensie, dus bijvoorbeeld '.in' 
erachter) 

- indien gewenst, maak een print van de file 'naam'.in, zodat de 
waarden.van alle parameters op papier staan 

- run het gewenste programma met bet commando 

up 'programmanaam' (zonder extensie) 

- beantwoord de vragen op het scherm 

- lees de resultaten van het scherm af en print ze eventueel 

- maak eventueel contourplots 



Algemene opmerkingen. 

Het is mogelijk de maaswijdte van bet rooster, waarin de diamant 
verdeeld wordt, te bepalen met de parameters nix, niy en/of niz 
in de invoerfile. Hoe grater deze getallen, hoe fijner bet 
rooster en hoe nauwkeuriger de resulaten zijn. De rekentijden 
nemen dan echter snel toe. We geven de waarden, waarmee de 
resultaten nog redelijk snel op bet scherm verschijnen en die dus 
geschikt zijn voor demonstratiedoeleinden : 

cylop nix=niz=SO 

cylin nix=niz=50 

blkop nix=niz=12 

b1lyn nix=niy=niz=10 

De programma's hebben interne kontroles op de nauwkeurigheid van 
de berekeningen. Er verschijnt een waarschuwing op bet scherm als 
het programma ernstige onnauwkeurigheden konstateert. Dit 
betekent echter niet, dat de nauwkeurigheid optimaal als er geen 
waarschuwing verschijnt of als de konvergentie zeer 'smooth' 
verloopt. Het vergroten van bet aantal roosterpunten kan dan toch 
nog merkbare verbetering opleveren. 

Het verdient daarom aanbeveling belangrijke berekeningen altijd 
te doen met de parameters nix,niy en niz maximaal !! 

Deze keuze levert voor gangbare geometrieen betrouwbare 
resultaten op en heeft bovendien als voordeel, dat de 
contourplots er 'smooth' uitzien. 
In bet geval van een exteme geometrie, bijvoorbeeld wanneer de 
bron veel en veel kleiner is dan de afmeting van de 
diamant (in de orde van faktor 100 ,zodat de maaswijdte 
vergelijkbaar wordt aan de bronbreedte), moeten de resultaten 
voorzichtig geinterpreteerd worden. 

De maximale waarden en de bijbehorende rekentijden zijn 

cylop : nix=niz=100 ongeveer 0.5 minuut per iteratie 

cylin nix=niz=100 ongeveer 1.0 minuut per iteratie 

blkop . nix=niz=24 ongeveer 10 minuten wachttijd voor de eerste . 
iteratie; daarna ongeveer 2 minuten per i tera 1 

bllyn : nix=niy=50,niz=30 ongeveer 30 minuten per iteratie 

De programma's maken gebruik van subroutines voor numerieke 
integratie en voor het oplossen van elliptische differentiaalver
gelijkingen. 
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Appendix. 

In de appendix geven we voor ieder van de vier programma's 

- een plaatje van de gebruikte geometrie 

- een voorbeeldinvoerfile 

- de bijbehorende uitvoer op het scherm 

- de bijbehorende kontourplot(s) van de eindresultaten 

We maken hierbij de volgende opmerkingen : 

- In de kontourplots k~rrespondeert de oorsprong (0,0) met het 
midden van de bron voor cylop, cylin en blkop. Voor bllyn is de 
oorsprong het begin van de symmetrieas van bron en diamant. 

- De voorbeelden zijn vrij willekeurig gekozen. Het gaat er hier 
allen om een indruk te geven hoe de in- en uitvoer er uit ziet. 

- Het rooster is voor cylop en cylin vrij grof gekozen. Verhoging 
van het aantal roosterpunten zal de resultaten waarschijnlijk nog 
merkbaar beinvloeden. 

- De kontourlijnen vertonen soms een hoekig gedrag. Dit is te 
wijten aan de interpolatiemethode, die in het plotprogramma 
gebruikt is, en heeft niets te maken met de rekennauwkeurigheid. 
Het opvoeren van het aantal roosterpunten zal zeker zorgen voor 
een gladder verloop van de kontourlijnen 
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CYLOP.IN 
straal van de cylindervormige diamant 
straal van de ronde bron 
hoogte van de diamant 
conductiviteit diamant: 

( r 
( rO 
( el ) 

= l.dO 
= .ldO 
= .5d0 

alfa*(300+t)**(-beta) 

totaal toegevoerde flux 
conductiviteit van het koper 
toegestane tolerantie in graden 
aantal r-intervallen (< 100) 
aantal z-intervallen (< 100) 
aantal toegestane iteraties 
o = zonder coating , 1 = met coating 
conductiviteit van eerste coatinglaag 
dikte van eerste coatinglaag 
conductiviteit van tweede coatinglaag 
dikte van tweede coatinglaag 
conductiviteit van derde coatinglaag 
dikte van derde coatinglaag 

( alfa ) = 
( beta ) = 
fluxin ) = 

( dO ) = 
( tol ) = 
( nix ) = 
( niz ) = 

( nmax ) = 
(ncoat ) = 

( rkl ) = 
( rl1 ) = 
( rk2 ) = 
( rl2 ) = 
{ rk3 ) = 
( rl3 ) = 

27530.d0 
1.26d0 
200.d0 
3.87d0 
.1d0 
40 
40 
10 
1 
3.19d0 
1. d-4 
0.717d0 
l.d-5 
0.224d0 
l.d-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lengte in em 
vermogen in Watt 
temperatuur in centigrade with respect to 300 K 
zie voor verdere informatie: 
Reports WD 85-01 Temperature Distributions in Diamond Heat sinks I 

WD 85-02 Temperature Distributions in Diamond Heat Sinks II 
WD 86-04 Diamond Heat sinks; The Line source Geometry 
WD 88-05 The Effect of coating Layers on Diamond Heat Sinks 



NA 1 ITERATIES 
================= 
THIN = 
TMAX = 
THAXDC = 

10.5485 
40.8114 
16.4201 

NA 2 ITERATIES 
----------------------------------
TMIN = 
THAX = 
THAXDC = 

12.0006 
39.7752 
15.5942 

NA 3 ITERATIES 
----------------------------------
TMIN = 
TMAX = 
TMAXDC = 

12.1284 
39.7815 
15.4230 

NA 4 ITERATIES 
----------------------------------
TMIN = 
THAX = 
TMAXDC = 

TMIN = 
TMAX = 
TMAXDC = 
STRAAL = 
RO = 
L = 
FLUX = 

12.1833 
39.7311 
15.4204 

12.1833 
39.7311 
15.4204 

1.000000 
0.100000 
0.500000 

200.000000 
T-SPRONG over coatinglaagjes = 

Cylop.ui1 

0.50 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.00 

0.5926 



Geometrie voor cylin 
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CYLIN.IN -straal van de cylindervormige diamant 
straal van de ronde bron 
hoogte van de diamant 
conductiviteit diamant: 

( r ) 
( ro ) 
( el ) 

= l.do 
= .ldO 
= .5d0 

alfa*(JOO+t)**(-beta) 

totaal toegevoerde flux 
conductiviteit van het koper 
toegestane tolerantie in graden 
aantal r-intervallen (max.99) 
aantal z-intervallen (max.99) 
aantal toegestane iteraties 
1 = met coating , 0 = zonder coating 
conductiviteit van eerste coatinglaag 
dikte van eerste coatinglaag 
conductiviteit van tweede coatinglaag 
dikte van tweede coatinglaag 
conductiviteit van derde coatinglaag 
dikte van derde coatinglaag 

( al fa ) = 
( beta ) = 
fluxin ) = 

( dO ) = 
( tol ) = 
{ nix ) = 
( niz ) = 

( nmax ) = 
( ncoat) = 

( rk1 ) = 
( rl1 ) = 
( rk2 ) = 
( rl2 ) = 
( rk3 ) = 
( rl3 ) = 

27530.d0 
1.26d0 
200.d0 
3.87d0 
.ldO 
40 
40 
10 
1 
3.19d0 
l.d-4 
0. 717d0 
l.d-5 
0.224d0 
l.d-5 

=============================================================== 
lengte in em 
vermogen in Watt 
temperatuur in centigrade with respect to 300 K 
zie voor verder informatie: 
Reports WD 85-01 Temperature Distributions in Diamond Heat Sinks I 

WD 85-02 Temperature Distributions in Diamond Heat Sinks II 
WD 86-04 Diamond Heat sinks; The Line source Geometry 
WD 88-05 The Effect of coating Layers on Diamond Heat Sinks 



ITERATIE 1 
===================== 
TMIN = 
TMAX = 
TMAXDCB = 
ITERATIE 

7.66 
34.60 
10.15 

2 
------------------------------------------
TMIN = 
TMAX = 
THAXDCB = 
ITERATIE 

7.49 
34.49 
10.26 

3 
------------------------------------------
THIN = 
TMAX = 
THAXDCB = 
ITERATIE 

7.48 
34.47 
10.40 

4 
===================== 
Tt-1IN = 
TMAX = 
TMAXDCB = 
ITERATIE 

7.52 
34.48 
10.52 

5 
---------------------------------------~--
TMIN = 7.58 
TMAX = 34.51 
TMAXDCB = 10.62 

TMIN = 7.58 
TMAX = 34.51 
THAXDCB = 10.62 

R = 1.000000 
RO = 0.100000 
L = 0.500000 
FLUX = 200.000000 
T-jump coating = 0.5926 

Cylin.ui1 

0.50 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.00 
o.oo 0.10 0.20 0.30 0.40 o.5o o.6o 0.10 o.ao o.9o 1.00 



Geometrie voor blkop 

fo 

BLKOP.IN 
halve diamantbreedte/-lengte 
halve bronbreedte/-lengte 
hoogte van de diamant 
conductiviteit diamant: 

( X ) 

( xo ) 
( el ) 

= 0.8862d0 
= 0.8862d-1 
= . 5d0 

alfa*(300+t)**(-beta} 

totaal toegevoerde flux 
conductiviteit van het koper 
toegestane tolerantie in graden 
aantal x- en y-intervallen (< 25} 
aantal z-intervallen (< 25} 
aantal toegestane iteraties 
0 = zonder coating ; 1 = met coating 
conductiviteit van eerste coatinglaag 
dikte van eerste coatinglaag 
conductiviteit van tweede coatinglaag 
dikte van tweede coatinglaag 
conductiviteit van derde coatinglaag 
dikte van derde coatinglaag 

( alfa ) = 
( beta ) = 
fluxin ) = 

( dO ) = 
( tol ) = 
( nix ) = 
( niz ) = 

( nmax } = 
(ncoat) = 
( rkl ) = 
( rll ) = 
( rk2 ) = 
( rl2 ) = 
( rk3 ) = 
( rl3 ) = 

27530.d0 
1. 26d0 
l.dl 
389112.d-5 
l.d-1 
24 
24 
10 

1 
3.19d0 
l.d-2 
0.717d0 
l.d-5 
0.224d0 
l.d-5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lengte in em 
vermogen in Watt 
temperatuur in centigrade with respect to 300 K 
zie voor verder informatie: 
Reports WD 85-01 Temperature Distributions in Diamond Heat Sinks I 

WD 85-02 Temperature Distributions in Diamond Heat Sinks II 
WD 86-04 Diamond Heat Sinks; The Line source Geometry 
WD 88-05 The Effect of Coating Layers on Diamond Heat Sinks 



NA 1 ITERATIES 
----------------------------------
TMIN = 
TMAX = 
TMAXDC = 

0.4130 
1.7448 
0.8092 

NA 2 ITERATIES 
----------------------------------
TMIN = 
THAX = 
TMAXDC = 

0.4889 
1.6873 
0.7519 

DE EINDRESULTATEN ZIJN 
TMIN = 0.4889 
THAX = 1.6873 
TMAXDC = 0.7519 
X = 0.886200 
xo = 0.088620 
EL = 0.500000 
FLUX = 10.000000 
T-SPRONG over de coatinglaagjes = 0.9398 



0.50 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.00 
0.00 0.10 0.20 

0 
'(j) 

0.30 

Blkop.ui1 

0 
·~ 

0.40 0.50 

0 
'-l 

0.60 0.70 0.80 



0.80 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.00 
0.00 0.10 0.20 0 . .30 

Blkop.ui2 

0 
'-l. 

0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 



0 
OJ 
d 

0 

" d 

~ 0 
<::>· (Q 

d 

0 

I") Ill 
0 

::J . 
0. 

~ 0 
.Y. ro'bc d 
m <::>· 

0 
I") 

d 

0 
1:'1 
d 

..,. 
(Q 

d 
0 

d 

0 
q 

0 g 0 ~ ~ ~ 0 0 80 
OJ (Q 1:'1 .... 
d d d d d 0 d d d 



Geometrie voor bllyn 

BLLYN.IN 
halve diamantbreedte 
halve bronbreedte 
hele diamantlengte 
hele bronlengte 

{ X ) 
( xo ) 

( y ) 
( yO ) 

( z ) 

= .5d0 
= .05d0 
= l.do 
= l.dO 
= .5d0 hoogte van de diamant 

conductiviteit diamant: alfa*(300+t)**(-beta) 

totaal toegevoerde flux 
conductiviteit van het koper 
toegestane tolerantie in graden 
aantal x-intervallen (< 51) 
aantal y-intervallen (< 51) 
aantal z-intervallen (< 31) 
aantal toegestane iteraties 
1 = met coating , 0 = zonder coating 
conductiviteit van eerste coatinglaag 
dikte van eerste coatinglaag 
conductiviteit van tweede coatinglaag 
dikte van tweede coatinglaag 
conductiviteit van derde coatinglaag 
dikte van derde coatinglaag 

( alfa ) = 
( beta ) = 
fluxin ) = 

( dO ) = 
( to! ) = 
( nix ) = 
{ niy ) = 
( niz ) = 

( nmax ) = 
{ncoat ) = 

( rkl ) = 
( rll } = 
{ rk2 ) = 
{ r12 ) = 
{ rk3 ) = 
( r13 ) = 

27530.d0 
1.26d0 
lOO.dO 
3.B9112d0 
l.d-1 
50 
50 
30 
5 
1 
3 .19d0 
l.d-2 
0.717d0 
l.d-5 
0.224d0 
l.d-5 

===============~=============================================== 
lengte in em 
vermogen in watt 
temperatuur in centigrade with respect to 300 K 
zie voor verder informatie: 
Reports WD 85-01 Temperature Distributions in Diamond Heat Sinks I 



NA 1 ITERATIES 
=~=============== 
TMIN = 
TMAX = 
TMAXDC = 
NA 2 ITERATIES 
================= 
THIN = 
TMAX = 
'rMAXDC = 
NA 3 ITERATIES 
================= 
TMIN = 
TMAX = 
TMAXDC = 
NA 4 ITERATIES 
================= 
TMIN = 
TMAX = 
TMAXDC = 

NA 5 ITERATIES 
================= 
TMIN = 
TMAX = 
THAXDC = 

10.8107 
22.8040 
19.7282 

12.8940 
22.1210 
18.2756 

13.4895 
21.7717 
17.5503 

14.1627 
21.6016 
17.2062 

14.2621 
21.5036 
17.0195 

MAXIMAAL TOEGELATEN ITERATIE STAPPEN UITGEVOERD 
DE VEREISTE TOLERANTIE IS NOG NIET BEREIKT 

NA S ITERATIES 
----------------------------------
'l'MIN = 
TMAX = 
'l'HAXDC = 

14.2621 
21.5036 
17.0195 

DIT WAREN DE EINDRESULTATEN 

DE INVOERPARAME'l'ERS WAREN 

X = 0.5000 
xo = 0.050000 
y = 1. 000000 
YO = 1.000000 
EL = 0.500000 
FLUX = 100.000000 
T-SPRONG over coatinglaagjes = 2.0663 



0.50 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

0.00 
0.00 

17.2 

0.10 

bllyn.ui1 

0.20 0.30 0.40 0.50 



2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

bl!yn.ui2 

I .... 
CD ;..., 

\ 

..... 
CD 
;..., 

I 

..... 
CD 
;..., 

I I I I L 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0.0 

blfyn.ui3 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 


