
PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Spolehlivost se vyjadřuje obvykle pomocí bezporuchovosti, tj. schopnosti 
zařízení plnit požadovanou funkci po stanovenou dobu t za stanovených 
podmínek bez poruchy.

-pravděpodobnost poruchy F(t)
-pravděpodobnost bezporuchového provozu P(t) = 1 - F(t)
-hustotou poruch f(t) = dF(t)/dt
-intenzitou poruch λ(t) = f(t)/P(t).
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Intenzita poruch 

slouží nejčastěji k posuzování
kvality a spolehlivosti výrobků

Střední doba mezi poruchami 1/λ(t). 

[λ] = 1 fit = 10-9/h



V zařízení je výsledná intenzita poruch součtem 
intenzit poruch jednotlivých částí. 
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- vlivy vnitřní - zde se projevuje vliv konstrukce, použitých materiálů, 
výrobních a montážních  technologií

Při provozu jsou součástky namáhány

• elektrickým polem

• mechanicky
• tepelně

• vlivem prostředí

S rostoucím namáháním roste 
intenzita poruch

Na poruchovost měničů má vliv řada faktorů, které je možno rozdělit na:

-vlivy vnější - projevuje se zde vliv montáže a vliv provozních podmínek



Jedním z nejzávažnějších vlivů je teplotní zatížení. 

Při dlouhodobém teplotním zatížení je mezi intenzitou poruch 
(v oblasti konstantní intenzity poruch) a teplotou součástky vztah 
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Při provozu součástek dochází postupně ke stárnutí, změně parametrů
a nakonec k poruše součástky vlivem řady mechanismů. 

. Zrychlení průběhu degeneračních fyzikálně-chemických procesů
s rostoucí teplotou má za následek zvýšení intenzity poruch

Kromě teploty má na 
rychlost degradačních 
procesů značný vliv 
reaktivita okolního 
prostředí. 



EDS (Electro-Static Discharges)

Elektrostatické výboje (vznikají při manipulaci)
Lidské tělo se může v suchém prostředí nabít na napětí UHB (až 8 kV)

Tělo má kapacitu CHB, takže energie nabitého těla 2
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Při dotyku součásky o kapacitě Cdev se tato nabíjí na napětí Udiv
dev

HB
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Pokud je napětí Udev větší než UBR, část energie

vynutí vznik proudové vlny( )22
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Ochrana se obvykle provádí
pomoci Zenerových diod 



Kromě fyzikálně-chemických degradačních procesů dochází se změnami 
teploty rovněž k mechanickému namáhání jednotlivých částí vlivem 
teplotní roztažnosti, zejména ve spojích materiálů s různým 
koeficientem teplotní roztažnosti

Při teplotních cyklech dochází po určitém počtu cyklů ohřev - ochlazení
-ohřev, (tj. po určitém počtu cyklů termomechanického namáhání) k poruše 
způsobené únavou materiálu (únavovým lomem). 

Počet cyklů do poruchy N* bývá nejčastěji vyjadřován empirickým vztahem
mTkN )(∆=∗

∆T je rozdíl maximální a minimální provozní teploty v cyklu, 
k, m jsou parametry, závislé na konstrukci a technologii součástek

Pro křemík byl experimentálně stanoven vztah
.300
9

*












∆
=

T
N

Podstatně vyšší intenzitu poruch u všech procesů, 
ke opakovaně dochází k lokálnímu přetěžování
součástky



Výkonové moduly



Vlivem různé tepelné roztažnosti 
dochází k poruchám na 
termokompresních spojích mezi 
metalizací součástky a přívody
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Únavový lom křemíku
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Namáhání tepelnými cykly se často 
projevuje u pohonů trakčních motorů

Je proto třeba termomechanické
namáhání omezit snížením ohřevu ∆T 
v pracovním cyklu na minimum 
úpravou provozního zatížení součástek 
a způsobem chlazení





V důsledku stárnutí a termomechanických stresů se 
zmenšuje bezpečná pracovní oblast součástek


