
THERMAL
TRAININGEN  2017



THERMAL BASICS - 1 DAG
Cursus inhoud:

 ▪ Elektronicakoeling op diverse niveaus; van die, PCB & behuizing tot totaalsysteem
 ▪ Het nut van thermisch management voor elektronica systemen
 ▪ Aanpak van thermisch management problemen
 ▪ Basis warmteoverdracht en stroming
 ▪ Definitie van omgevingscondities
 ▪ Begrijpen van thermische weerstand – Rja, Rjc, etc
 ▪ Wat is een heat sink en welke rol speelt deze in thermisch management?
 ▪ Het selecteren van Thermal Interface Materials
 ▪ Experimenteel testen, selectie van meetmethodes 
en begrijpen wat belangrijk is gedurende de testen

 ▪ Open discussie en/of voorbeelden:
 ▫ Experimenten om de theorie tot leven te brengen
 ▫ Het belang van een thermische analyse

THERMAL ADVANCED - 1 DAG
Cursus inhoud:

 ▪ Analytische modellen
 ▪ Heat sinks – hoe selecteert men de juiste heat sink – procedure
 ▪ Ventilator selectie, wat is belangrijk voor ventilatorimplementatie
 ▪ Overzicht van diverse thermal management oplossingen
 ▪ Het nut van het meten van luchtsnelheid en temperatuur
 ▪ Computer simulaties: Computational Fluid Dynamics
 ▪ Experimenteel testen:

 ▫ Heat sink testen, spreidingsweerstand
 ▫ Vaststellen van interface weerstand(en)
 ▫ Component in de windtunnel
 ▫ Los uw eigen kwestie op

THERMAL LED APPLICATIONS - 1 DAG
Cursus inhoud:

 ▪ Waarom thermisch management voor high powered LED-producten?
 ▪ Aanpak van thermisch management problemen
 ▪ Basis warmteoverdracht en stroming
 ▪ Definitie van omgevingscondities
 ▪ Begrijpen van thermische weerstand – Rja, Rjc, etc
 ▪ Wat is een heat sink en welke rol speelt deze in thermisch management?
 ▪ Hoe implementeert u een thermische oplossing in uw applicatie?
 ▪ Het selecteren van Thermal Interface Materials
 ▪ Experimenteel testen, selectie van meetmethodes en begrijpen wat belangrijk is gedurende de testen
 ▪ Discussie en voorbeelden: Experimenten worden gebruikt en uitgevoerd om de theorie tot leven te brengen

AGENDA TRAININGEN 2017

INFRAROOD - 1 DAG
Cursus inhoud:

 ▪ Werkt u in de bouw, isolatie, elektronica of me-
chanische industrie en bent u geïnteresseerd in 
de toegevoegde waarde van infrarood metingen?

 ▪ Deze cursus geeft theoretische kennis en prak-
tische ervaring voor het correct uitvoeren en 
interpreteren van infrarood metingen.

HEAT PIPES - 1 DAG
Cursus inhoud:

 ▪ Warmteoverdracht
 ▪ Introductie thermisch ontwerp voor electronica
 ▪ Heat pipe technologie
 ▪ Heat pipe fabricage
 ▪ Heat pipe activatie
 ▪ Systeemintegratie
 ▪ Aanpak van het ontwerp
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CFD MODELLEN MET PRAKTISCHE INZICHTEN 
Wat is de waarde van een berekeningsstudie, zonder te weten wat de kritische waarden zijn en welke mate van precisie u 
kunt verwachten van een dergelijke studie? Hebt u zelf ooit een experiment gedaan waarin u een computermodel naboots-
te, om u vervolgens te verwonderen over de verschillen in uitkomst? Wat te geloven, het experiment of de berekening?

We presenteren een nieuwe ééndags-cursus, waarin de thermische experts van OTS u de beste manier tonen om te kiezen 
tussen experiment of thermische computermodellen. De thermische computermodellen worden in deze cursus gemaakt 
met gebruik van 6SigmaET van Future Facilities, maar u kunt ook uw eigen software suite meenemen, om te vergelijken hoe 
de testresultaten correleren met uw probleemstellingen. Een basisbegrip van thermal management is vereist voor deze 
cursus, evenals enige ervaring met computermodellen.

Cursus inhoud:
 ▪ Hoe probleem in CFD te modelleren, wat is belangrijk?
 ▪ MCAD data importeren, welk detail is vereist?
 ▪ Randvoorwaarden
 ▪ Gridding
 ▪ Straling aan of uit?
 ▪ Tips & Tricks voor CFD en experimenteel modelleren
 ▪ Analytische berekingen
 ▪ Computermodel oefeningen
 ▪ Experimentele model oefeningen

 DATA EN LOCATIES 2017
Cursus Prijs Duur Datum Locatie

Infrarood Measurement € 495,- 1 dag 8 maart Bussum

Thermal LED Applications € 495,- 1 dag 19 april Antwerpen

CFD Modellen met praktische Inzichten €  495,- 1 dag 17 mei Bussum

Thermal Basics* € 495,- 1 dag 26 juni Breda

Thermal Advanced* € 495,- 1 dag 27 juni Breda

Heat Pipes € 495,- 1 dag 15 november Bussum

Thermal & EMC Design € 595,- 1 dag 3 oktober Antwerpen

Thermal Basic* € 495,- 1 dag 11 december Antwerpen

Thermal Advanced* € 495,- 1 dag 12 december Antwerpen

    * Boek de cursusdagen Basic en Advanced Thermal samen. U betaalt slechts € 790,-
    Alle prijzen zijn inclusief lunch en koffie, exclusief BTW. Reserveer meteen!
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