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I 

 

Förord 
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Nolemo, Noletec för ett intressant examensarbete och hjälp på vägen.  Tack också till Lars 

Åleskog för fixturen samt för experthjälp med felsökning.  

 

Tillsist ett stort tack till min fantastiska handledare Efrain Zenteno som stöttat mig hela vägen 

och hjälpt mig se helheten i detaljerna.  



 

II 

 

Sammanfattning 
 

 

Detta examensarbete behandlar högeffektstransistorer och de värmeproblem som medföljer 

hög effekt i en liten komponent. Närmare behandlas alternativa metoder för mätning av 

värmen i komponenten för applicering i utvecklingsmiljö. 

 

En mätstation har tagits fram för att komparativt mäta värmens påverkan på komponenten 

med en artikel publicerad av McAlister et al. [1] som förlaga. I artikeln mäts förändringen av 

strömmen genom komponenten, för att åskådliggöra värmens inverkan.   

 

Resultatet av arbetet är en för ändamålet fungerande mätstation samt rekommendationer för 

användning, förbättring och vidareutveckling av densamma.  

 

 

 

 

 

  



 

III 

 

Abstract 
 

  

This thesis concerns high-effect transistors and the problem with self heating that follows high 

power in a small component. Closely considered is an alternative technique for measurement 

of temperature in the component for application in research and development. 

 

Throughout the thesis work a station has been produced for comparative measurements of 

how the heat influences the component, with a published article by McAlister et al. [1] as 

model. This method allows the current characteristics to show what impact the heat has in the 

component.  

 

The outcome of this thesis work is a measurement station according to the standards set, and 

also includes recommendations for use, improvement and further development of the same.  
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1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

 

GaN transistorer har funnits med relativt länge, och har från början benämnts som den 

komponent som kommer att slå stort i framtiden, inom en mängd områden från det militära 

till snabba switchar. Ändå har de fortfarande inte slagit igenom på bred front såsom väntat [2]. 

Den största anledningen till detta är att komponenternas styrka ligger i deras snabbhet vid 

höga effekter, detta genererar mycket värme i komponenten vilket i sin tur minskar både 

snabbheten och effekttätheten.  

 

Problem med självuppvärmning och värmeavledning har sedan starten hindrat utvecklingen 

av dessa komponenter. Att kapsla komponenten genom lödning är mycket svårt, varför 

utvecklingsarbete med alternativa metoder utförs. Ett lim har tagits fram speciellt för att fästa 

kapslar på dessa komponenter, och utvecklingen fortsätter kring denna metod.  

 

 

1.2 Mål och syfte 
 

 

Arbetet baseras på artikeln Self-heating and the temperature dependence of the dc 

characteristics of GaN heterostructure field effect transistors av McAlister et al. [1] med syfte 

att undersöka om metoden är överförbar till den angivna [3] komponenten.  

 

Målet med arbetet är att ta fram en mätstation med artikeln [1] som förlaga, denna skall 

användas i utvecklingsarbete kring alternativa kapslingsmetoder av komponenten. Denna 

mätstation skall göra komparativa mätningar av komponenter, utförda automatiskt med 

grafiskt och numeriskt resultat presenterat. Arbetet inkluderar även rekommendationer av 

instrument vid vidareutveckling samt användarinstruktioner för den framtagna mätstationen. 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

 

Mätstationen kommer att användas inom industriell produktutveckling hos MA 

Kapslingsteknik AB. Mätstationen begränsas därför till att endast mätningen, 

mätvärdesextraktion och presentation av resultatet automatiseras genom det program som 

skrivs. Fastsättning av komponenter kan göras manuellt då komponentantalet är litet. 
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2. Teori 
 

 

2.1 Fälteffekttransistorer 
 

De transistorer som styr strömmen med ett elektriskt fält i styringången, gaten, delas upp i två 

huvudgrupper. Båda metoderna grundas i att materialet i transistorn är dopat med positiva 

eller negativa laddningar, i figurerna markerat med p och n. En JFET visas i Figur 1 och 

kontrollerar flödet av laddningar genom transistorn genom att öppna eller strypa kanalen 

mellan source och drain [4]. 

 

 

 

 
Figur 1 Uppbyggnad av JFET transistor [5]. 

 

En MOSFET, som visas i Figur 2 styrs genom att spänningen på gaten skapar en ledande 

kanal mellan source och drain.  

 
Figur 2 Uppbyggnad av en MOSFET transistor [6]. 

 

Ström- spänningskarakteristiken hos transistorer har två delar, inom det linjära området ökar 

strömmen linjärt av spänningen på drain vid fast gatespänning.  När kurvan övergår i det 

mättade området är hastigheten på strömmen genom transistorn så hög att hastighetsmättnad 

inträffar, varvid strömmen avstannar på en nivå given av gatespänningen. Detta avgränsas i 

Figur 3 med en röd linje, området där kurvan börjar plana ut benämns pinch-off [7]. 
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Figur 3 IV karakteristik hos fälteffekttransistorn [8]. 

 

 

2.2 Effektförstärkare  
 

 

En förstärkarkomponent som hanterar höga effekter begränsas av både maximal ström och 

spänning liksom övriga komponenttyper, men även av att den värme som genereras inte får 

vara tillräcklig för att skada den. Som illustrerat i Figur 4 kan komponenten klara mycket 

höga spänningar eller stora strömmar, men inte samtidigt då det skulle generera skadliga 

temperaturnivåer. 

 

Var gränsen för maximal effekt i komponenten går, beror till stor del på komponentens 

verkningsgrad. Vid en högre verkningsgrad går större andel av effekten till uteffekt, medan 

resterande andel går outnyttjad till förlusteffekt, dvs uppvärmning. 

 

 
Figur 4 Safe Operating Area (SOA) för effekttransistor [7]. 

 

Hur stor förlusteffekten blir beror även på hur förstärkaren kopplas. En klass A 

effektförstärkare har likt ett GE-steg en viloström som flyter när förstärkaren inte styrs. I detta 

läge går hela den pålagda effekten till förlusteffekt. En förstärkare i klass B kopplas upp med 

två transistorer som leder varsin halvperiod, däremellan flyter ingen ström i transistorn och 

ingen förlusteffekt bildas under denna tid. För att kombinera denna goda egenskap med 

linjärtiteten i klass A förstärkare, kan en klass B förstärkare ges en vilopunkt med en liten 

viloström på båda transistorerna. Då fås en klass AB med en liten förlusteffekt vid den 

vilande transistorns halvperiod men utan övergångsdistortion. 
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Verkningsgraden påverkar hur mycket komponenten kommer att värmas under drift, då den 

anger hur stor andel av strömmen som kan styras ut genom komponenten. Den andel som inte 

kan styras ut kommer att värma komponenten under drift. 

 

 

2.3 Heterostrukturell fälteffekttransistor (HFET) 
 

 

Heterostrukturell fälteffekttransistor (HFET) kallas även högelektronmobilitettransistor 

(HEMT), båda namnen används och syftar på samma typ av komponent. Denna typ av 

transistor är baserad på en förbindelse mellan två halvledarmaterial med olika strukturell 

ordning. De olika materialen har olika bandgap, vilket utnyttjar för att ge transistorerna 

mycket hör elektronmobilitet. 

 

 

Ett materials bandgap bestämmer dess ledningsförmåga. Ett mycket stort bandgap medför att 

elektroner inte kan passera och materialet är isolerande, medan material med litet till inget 

bandgap är ledande material. Halvledarmaterial karakteriseras av att valenselektroner kan ges 

tillräcklig energi för att passera bandgapet varvid en ström uppstår, detta illustreras i Figur 5. 

Genom lager av material eller legeringar med brett bandgap med ett material med smalare 

bandgap mellan sig, kan möjligheter till mycket hög elektronhastighet skapas [9]. Eftersom 

materialens egna egenskaper i kombination utnyttjas, är kanalen till skillnad från vanliga 

FET- komponenter gjorda i rena halvledarmaterial som är nästintill odopade i kanalen. 

 
Figur 5 Illustration av bandgap hos halvledarmaterial [10]. 
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2.4 Utveckling inom GaNkomponenter 
 

 

“In the early 1990s, gallium nitride (GaN) was deemed an excellent, next 

generation, semiconductor material for high power/high frequency transistors 

based on the material parameters of bandgap, electron mobility, and saturated 

electron velocity.” [11] 

 

Den fortsatta utvecklingen av komponenter bromsades länge av arbetet med att finna 

passande material att bygga upp komponenten på. Där låg utvecklingen av LEDlampor av 

materialet i framkant, och andra komponenter har kunnat utvecklas i dess spår. Tillslut har 

även förstärkare kommit, som uppvisar rekordhög effekttäthet [11]. 

 

I den höga effekttätheten genereras nästa problem i utvecklingen, den värme som skapas i 

komponenten. Med en så hög effekt i komponenten följer krav på en termisk resistans låg nog 

att effektivt leda bort värmen för att förhindra komponentskada och nedsatt funktion. 

 

 

2.5 Termisk resistans 
 

 

Definitionen av termisk resistans är den tröghet som finns för en temperaturförändring att 

förflyttas genom ett material. Ohms lag för termisk resistans bestämmer detta enligt 

 

             (1) 

  

där    är temperaturen i PN övergången i °C,     är omgivningstemperaturen i °C,     är 

termisk resistans i °C/W och    är den förlusteffekt som utvecklas i komponenten i W. Denna 

lag gäller under förutsättning att komponenten har varit operativ så länge att komponent och 

eventuell kylfläns har värmts upp så mycket den kommer att göra av driften [4]. 

 

Enligt  

 
             (2) 

 

kommer ett lågt värde för termisk resistans att leda bort värme mer effektivt. 

 

 

2.6 Självuppvärmning 
 

 

HFET av GaN har goda utsikter att fungera väl för högfrekventa tillämpningar vid hög 

förspänning och effekt [1]. Ett hinder i implementeringen av dessa komponenter är den 

självuppvärmning som sker i komponenten och medföljande förändringar i komponentens 

strömkarakteristik. 

 ”The increase in the device temperature reduces important device parameters 

such as the mobility and the electron saturation velocity, the very parameters that 

make GaN an attractive choice.” [1] 
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Figur 6 Förspänningens påverkan på drainströmmen [1]. 

 

Effekterna självuppvärmingen har på strömkarakteristiken syns tydligt på de övre kurvorna i 

Figur 6, medan den faktiska temperaturen i komponenterna är svårare att mäta, speciellt i 

strömkanalen då den är aktiv. Därför undersöks självuppvärmningen på alternativa vis. 

 

”A negative differential output resistance is observed for high dissipated power 

levels. An analytical formula for a source-drain current drop as a function of 

parasitic source resistance and threshold voltage changes is proposed to explain 

this behavior.” [12] 

 

Flera undersökningar visar hur värmeledningsförmågan hos olika substrat som GaN och även 

AlGaN HFET komponenter byggs på, kan påverka dess självuppvärmning. Det upptäcktes att 

vid tunna aktiva lager av både GaN och AlGaN påverkades uppvärmningen mer av substratet 

än materialet hos det aktiva lagret. De goda värmeegenskaperna tillskrevs SiC substratet, som 

visade sig överlägsen den hos safir med liknande komponenter på [12] [13]. 

 

Wu et al. publicerade redan 1996 resultat av de första effektmätningarna för mikrovågor på 

AlGaN/GaN FET- komponenter. AlGaN/GaN MODFET bedömdes som kandidater till 

framtida högeffektmikrovågsapplikationer, och trots de begränsningar värmeproblemen 

medför var den uppnådda uteffekten ändå anmärkningsvärt högre än motsvarande GaAs 

MESFET komponenter [14]. 

 

Samtliga nämnda artiklar berömmer AlGaN och GaN-FET komponenternas egenskaper för 

högeffektsområden. Binari et al. sammanfattar: 

 

”GaN is of particular interest because it has a high electron mobility as 

compared to other wide-bandgap electronic materials, is projected to have a 

high peak electron velocity, and with its related alloys, supports the 

development of a heterostructure technology. “ [15] 
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2.7 Mätmetoder 
 

 

Den temperaturökning i komponenten som är så svår att undvika har mätts och analyserats på 

många olika sätt. Flera mätmetoder har granskats, bland dem finns Kuzmík et al. som med 

likspänningsmätningar granskade den resistansförändring som orsakades av förhöjda 

temperaturer, och förklarade detta analytiskt med en formel för den minskade drainströmmen 

som funktion av ökande termisk resistans [12]. 

 

Gaska et al. Kunde med mätningar jämföra värmeledningsförmågan hos likadana transistorer 

gjorda på substrat av safir eller SiC, genom att mäta både IDS max beroende av den omgivande 

temperaturen vid fast förspänning och IDS beroende av förspänningen vid fast 

omgivningstemperatur [13]. 

 

McAlister et al har med likströmsmätningar svept förspänningen för olika nivåer av 

gatespänning, och fått självuppvärmningens påverkan på strömmen vid högre förspänning. 

Detta har samlats i en graf (Figur 6) vilken tydligt illustrerar hur komponentens 

strömkarakteristik påverkas.  

 

I detta arbete har dessa tre metoder granskats för tillämpning i det aktuella fallet. Mätmetoden 

av McAlister et al. har bedömts ge de mer relevanta mätresultaten för ändamålet, då 

komponenten och dess bottensubstrat redan är fastslagen och analytiska beräkningar anses 

överflödiga i denna tidiga fas av utvecklingsarbete där komparativa mätningar efterfrågas.  

  

 

2.8 Temperaturförändringens linjäritet 
 

 

Genom att normalisera drainströmmen till värdet vid 295 K och mäta temperaturen på ytan 

där komponenten är fastsatt, kunde McAlister et al. undersöka den direkta relationen mellan 

temperatur och strömsänkning. De fann som visas i Figur 7 att relativt förändringen i 

drainspänning var ökningen i temperatur mycket nära den linjära approximationen som är 

infogad i figuren. 

 

 

 
Figur 7 Graf över mättnadsströmmens temperaturberoende från artikeln av McAlister et al. [1]. 
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Att mäta över så stora temperaturspann som gjorts i detta fall är inte aktuellt i en praktisk 

produktutvecklingssituation som denna, men temperaturvärdena kan appliceras matematiskt 

för att undersöka om de är överförbara till den aktuella komponenten. 

 

 

2.9 Oscillationer 
 

 

På grund av den stora förstärkningen i komponenten och de höga effekterna i mätningen är 

komponenten benägen att genom påverkan av yttre störningar börja självoscillera. 

Avkoppling på experimentell nivå med labbplatta är generellt och även i detta specifika fall 

otillräckligt, en komponentfixtur för att fästa komponenten med minimal störningsinförsel, 

dämpning samt optimerad avkoppling krävs för att kunna göra stabila mätningar. Denna fixtur 

stabiliserar även temperaturen och förhindrar komponenten att uppnå skadliga temperaturer 

vid mätningar. 
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3. Resultat 
 

 

3.1 Kravspecifikation 
 

 

De ställda kraven på mätstationen har sammanfattats i en kravspecifikation i bilaga A. Där 

specificeras mätstationens användningsområde inom produktutveckling och de medföljande 

kraven på automatiseringsnivå. Vidare kan mätningen startas manuellt men hela mätningen är 

automatisk med relevanta mätresultat presenterade grafiskt och numeriskt. 

 
 

3.2 Laboratorieutrustning 
 

 

Den aktuella likspänningskällan PSP2010 INSTEK från MA Kapslingsteknik som finns till 

förfogande har en serieport RS232 för datakommunikation. Denna kräver en crossover 

seriekabel för kommunikation, specificerat i databladet för instrumentet [16]. 

 

Tillgängliga multimetrar för ström och spänningsmätning är Agilent 34401A [17], vilka kan 

kontrolleras via GPIB port där SCPI kommandon används för kommunikationen.  

 

Detta kräver att den dator som används för instrumentstyrningen har portar av båda dessa 

slag. 

 

Vidare används en likspänningskälla för gatespänning samt ytterligare en som seriekopplas 

med den programmerade likspänningskällan för att ge en offset i mätningen och svepa över 

tillräckligt höga spänningar. Dessa båda kan vara av enklare slag, för flexibilitetens skull 

användes i projektet två separata källor även om de har två utgångar vardera. I detta fall en 

Powerbox 3000 för gatespänning och en Powerbox 3100 för drainspänning.  

 

 

3.3 Mätuppställning 
 

 

De två spänningskällorna seriekopplas enligt Figur 8, varav V1 utför svepet från 1 – 20V och 

V2 ger konstant 20V. Gatespänningen matas från V3 vilken håller konstant -0,816V. 

Strömmen mäts på drainingången med programmerad multimeter och spänningen över 

komponenten mäts även den automatiskt. Kretsschemat i Figur 8 är kraftigt förenklat då 

transistorns fixtur behandlas separat, i Figur 9 visas de olika instrumenten i den faktiska 

mätuppställningen. 
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Figur 8 Kopplingsschema över mätuppställningen. 

 

 

 
Figur 9 Mätuppställning i laboratoriet. 

 

Fixturen, närmare visad i Figur 10, är ursprungligen framtagen av Infineon för egna 

komponenter men har av Lars Åleskog modifierats efter Sumitomos rekommendationer [3]  

och egna erfarenheter till att fungera stabilt för den aktuella komponenten. 

 

Transistorn kräver att fixturen dämpas med minst 10dB samt avslutare på RF-utgångarna, 

under utvecklingsarbetet har 20dB dämpning använts.  

 
Figur 10 Fixturen. 

 

 



 

11 

 

3.4 Val av programvara 
 

 

Krav på det färdiga programmet är att sköta instrumentstyrning, hantering och behandling av 

mätdata samt presentera dem grafiskt och numeriskt i ett lättöverskådligt användargränssnitt. 

 

Lab View och Matlab är två program som båda finns tillgängliga på högskolan och kan 

uppfylla ställda krav på instrumentstyrning och parameterextraktion. Kostnaden för 

programinköp är i båda fallen av likvärdig storlek vid implementering hos företaget. Matlab 

kan kompileras till fristående program vilket ger ett mer lättöverskådligt användargränssnitt. 

Villkoren för den akademiska licensen tillåter dock inte att ett kompilerat matlabprogram 

används i kommersiella syften utan en kommersiell licens hos företaget.  

 

Baserat på personlig preferens och förkunskaper väljs Matlab, då kostnaderna och 

egenskaperna för programmen är likvärdiga. Programmet kan komma att vidareutvecklas i 

liknande kostnadsfritt utvecklingsprogram för att helt undvika licenskostnader. 
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3.5 Program 
 

 
Figur 11 Flödesschema. 

Instrumentstyrningen sker genom ett program skrivet i Matlab. Det startar enligt 

flödesschemat i Figur 11 med initiering av instrumentkontroll, där gamla instrumentobjekt 

söks upp och raderas innan nya kopplingar skapas via serieport och GPIB för 

spänningsaggregat respektive multimetrar för ström och spänningsmätning.  

 

För komponentens säkerhet begränsas de maximala värdena för ström och spänning, sedan 

anges startvärde för drainspänningen och utgången aktiveras.  

 

I programmets huvudloop sker svepet av spänningen samt mätningar av spänning och ström 

vid varje spänningsnivå. När svepningen är klar har alla mätvärden sparats i två vektorer. 

Dessa plottas i den graf som utgör det huvudsakliga resultatet av mätningen. Beräkning av 

strömsänkningen görs av skillnaden mellan maximala och sista mätvärde i strömvektorn. När 

dessa resultat visas, avslutas programmet efter att ha inaktiverat utgången och raderat alla 

instrumentobjekt.  
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3.6 Presentation av mätresultat 
 

 

Mätresultatet presenteras grafiskt i form av en ström-spänningskurva av mätresultaten från 

svepningen. Komponentens karakteristik visualiseras och ger sammanhang åt 

strömsänkningsvärdet som visas i nedre vänstra hörnet i enheten mA, enligt Figur 12. 

Villkoren för mätningen i figuren är VG =-0,816V, VDS sveps från 20V till 40V. 

 

 

 
Figur 12 Presentation av mätresultat. 

 

En linjär approximation beräknas för de sjunkande strömvärdena. Detta beräknas genom 

Matlabs kommando polyfit, som ges två vektorer och returnerar den räta linjens ekvation för 

de givna punkterna.  I Figur 13 visas fem mätningar där den röda linjen grafiskt visar den 

linjära approximationen för den sluttande delen av kurvan, från högsta till sista värde i 

vektorn med strömvärden.  

 

Om fler mätningar görs utan att fönstret med resultatet stängs, presenteras alla resultaten i 

samma graf på samma vis som i Figur 13. Mätningarna ärFigur 13 utförda med VG = -0,816V, 

VDS sveps från 20V till 40V. 
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Figur 13 Presentation av mätresultat med Polyfit. 
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4. Diskussion 
 

 

De krav som ställs på ingående parametrar är att drainspänningen under svepet skall närma 

sig övre gränsområdet för transistorn, där självuppvärmingen är tillräcklig för att påverka 

strömkarakteristiken. Gatespänningen skall vara negativ och liten nog att tillåta tillräcklig 

ström genom drainkanalen för att dess värmning skall minska strömmen, men samtidigt inte 

tillåta skadligt stora strömmar genom komponenten. 

 

Då mätningarna kommer att utföras komparativt under utvecklingsprocessen med kapslingen 

av dessa komponenter, är det av största vikt att mätstationen och alla ingående variabler i 

mätningen är likformiga från en mätning till nästa. Värdet på variablerna har experimentellt 

tagits fram för stabila mätningar med uniformt resultat utan fara för komponenten, men värdet 

på dem är mindre viktigt så länge de är konstanta. Vidare behöver pinchoff och 

strömsänkning finnas med inom ramen för det grafiska mätresultatet även med hänsyn till 

olikheter mellan komponenterna. Utifrån dessa parametrar samt uppdragsgivarens önskan att 

kunna använda två tillgängliga spänningsaggregat från Instek, har de ingående variablerna 

fastställts till VG = -0,816 V och VDS som sveps från 20 V till 40 V.  

 

Mätningar har gjorts experimentellt utöver kapaciteten av det nätaggregat [16] som arbetet 

utgått ifrån. Med en gatespänning minskad till -0,598 V gjordes ett svep av drainspänningen 

från 0 V till 50 V för att undersöka den kompletta karakteristiken, samt se om 

strömsänkningen förändras vid högre strömmar och spänningar. I Figur 14 

 visas resultatet där minskningen i ström är 4,7 %. Tidigare mätningar över 20 V spännvidd 

har gett strömminskningar i storleksordningen 1,1 % - 3,1 %. Av dessa är de högre värdena 

representerade av mätningar gjorda i spannet 30-50 V samt med gatespänning -0,598 V, 

liksom i Figur 14 för maximal strömskillnad inom spännvidden.  

 

Detta bekräftar att mätmetoden är stabil, samt att den signifikanta skillnaden i strömsänkning 

härrör från svepets spännvidd och huruvida gatespänningens nivå tillåter tillräckligt höga 

strömmar. 
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Figur 14 Svepning från 0 V till 50V med -0,598 V gatespänning. 

 

 

4.1 Temperatur 
 

 

McAlister et al. normaliserade strömvärdet efter den linjära sluttningens skärning i y-axeln. 

De kunde därefter dra direkta paralleller mellan ökningen av effekt vid mätningen och den 

ökade temperaturen i komponenten, detta samband visas i Figur 16.  

 

Med mätvärden ur Figur 14 beräknas normaliserad ström för den aktuella mätningen till

   

 
   

   
     (3) 

  

vilket kan användas för att ur Figur 15 utläsa temperaturförändringen 40 K. 
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Figur 15 Graf över mättnadsströmmens temperaturberoende från artikeln av McAlister et al. [1]. 

 

 Beräkningar av termisk resistans med dessa värden ger 

 

       
     

  
  

  

      
            (4) 

 

vilket är jämförbart med komponentens angivna värde 4,5° C/W. Då Temperaturberoendet i 

Figur 15 baseras på mätningar av en annan komponent förväntas de inte överrensstämma helt, 

men det beräknade värdets närhet till databladets värde bekräftar ändå mätmetodens 

tillämpbarhet i det aktuella fallet. 

 

 
Figur 16 Kurva av normaliserad ström som funktion av effekt med tillagd temperaturskala från artikeln av McAlister 

et al.  [1]. 

 

Med ett temperaturvärde direkt beroende av pålagd effekt gick McAlister et al. vidare och 

normaliserade den kompletta IV-karakteristiken för flera olika gatespänningar, vilket visas i 

Figur 16. Här visas temperaturberoendets direkta koppling till pålagd effekt genom en tillagd 

temperaturskala på en axel. 
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Figur 17 Kurva av normaliserad ström mot effekt vid svepning från 0V till 50V med -0,598V gatespänning. 

 

I Figur 17 är hela den uppmätta kurvan normaliserad på samma sätt som i Figur 16. 

Linjäriteten i denna strömsänkning som mäts är stabil och linjär även vid detta utökade svep, 

vilket visar på en stabil mätmetod. En temperaturskala kan här läggas till i en 

vidareutveckling av mätmetoden om så önskas, efter att den specifika komponentens 

temperaturkurva tagits fram likt Figur 15 från artikeln av McAlister et al.  

 

 

4.2 Osäkerhetsvariabler  
 

 

Grafens början kan ligga på olika nivåer på strömskalan om tidigare mätningar har gjorts. 

Detta beror på de olika tidsperioderna mellan flera mätningar, då med en drainspänning av 

20V. Denna drainspänning påverkar komponenten tillräckligt för att ge störningar i början av 

svepningen. Detta visas i Figur 18 och Figur 19, där den förstnämnda har ett fast intervall av 

10 sekunder mellan svepningarna, medan mätningarna i Figur 19 har ett intervall av 14, 1 

respektive 54 sekunder mellan mätningarna som i båda fallen gjordes i ordningen svart, blå, 

röd, grön kurva. Båda dessa mätningar är utförda med VG = -0,816V och VDS sveps från 20V 

till 40V. 
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Figur 18 Regelbundet intervall mellan svepningar. 

 
Figur 19 Oregelbundet intervall mellan svepningar. 

 

Som synes i Figur 19 är den sluttande flanken där självuppvärmningen mäts, opåverkad av 

den ojämna starten av respektive graf. Därför kan denna effekt anses ha mycket liten påverkan 

på mätresultatet. De röda linjerna i figuren markerar linjäriteten i sluttningen av kurvorna och 

linjernas nästintill identiska lutning styrker denna effekts mycket begränsade inverkan. 
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Denna effekt kan enkelt elimineras helt genom att komponenten ges tid att svalna om flera 

mätningar görs i följd. En programmerbar spänningskälla stor nog att svepa hela 

karakteristiken kan underlätta, då kan drainspänningen automatiskt stängas helt i väntan på 

eventuellt ytterligare mätningar. 

 

Olinjäriteter likt i Figur 20 kan förekomma slumpmässigt i mätresultatet.  Multimetrarnas byte 

av mätområden inför varje ny mätning orsakar detta. Vilket mätområde som används bedöms 

och utförs av mätinstrumentet automatiskt, men på grund av att det görs för varje individuell 

mätpunkt under svepet kan det orsaka ett felaktigt mätresultat för den punkt som uppmäts i fel 

mätintervall. Detta fenomen ger en mätning som i Figur 20, den i övrigt förväntade kurvan 

bekräftar att problemet inte härrör från komponenten, utan från mätinstrumenten själva. En 

sådan olinjäritet i komponenten själv eller dess ingång hade genererat kraftiga oscillationer. 

Mätningen visad i Figur 20 är gjord med VG = -0,816V och VDS sveps från 20V till 40V. 

 

 

 
Figur 20 Olinjäritet i mätresultat. 

 

 

4.3 Analys av mätsystem 
 

 

I beräkningen av potentiella mätfel behöver olika typer av fel beaktas. Det grundläggande 

felet kommer av att mätinstrumentet inte är idealt. Ett idealt instrument påverkar inte kretsen 

det mäter på, vilket endast är möjligt i teorin.  
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Figur 21 Schema av ickeidealt mätinstrument [18] 

 

I Figur 21 där Vs är spänningskällan, Rs är kretsens resistans och R är multimeterns 

shuntresistor, är Vb den spänning som kommer av belastningen på kretsen i form av R. I ett 

idealt instrument hade shuntresistorn R varit noll för att inte påverka kretsen. Felet som 

genereras kan beräknas genom 

 

             
        

  
  (5) 

 

           
         

  
  

              

   
      . (6) 

 

Upplösningen i mätinstrumentet [17] står angivet i antal siffror som multimetern kan mäta 

eller visa. I detta fall anges 6½ siffror vilket motsvarar 6 siffror med värde 0-9 samt en med 

värde 0-1. Utifrån detta kan den praktiska upplösningen, Effective Number Of Bits (ENOB) 

beräknas då 

              (7) 

 

vilket gör antalet ENOB till 21,5. Denna upplösning är det antal bitar som verkligen påverkar 

noggrannheten, utan eventuella kontrollbitar och efter brusreducering. Då kan 

kvantiseringsfelet beräknas enligt 

 

                 
    

                    (8) 

 

vilket kan anses vara mycket litet även relativt de små skillnaderna i ström som utgör  

mätresultatet i det aktuella systemet. 

 

Vidare finns en effekt i instrumenten som benämns drift, vilket gör att mätvärden för samma 

mängd kommer att variera över tid. Detta anges i databladet [17] och beräknas beroende av 

tid, mätområde och mätvärde enligt  

 

                                                             (9) 

 

                                         (10) 

 

              
                

        
  

            

   
         (11) 

 

där värdet är för ett års drift, då det inom industrin är ett vanligt intervall för kalibrering av 

mätinstrument. 
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Rent mättekniskt påverkas mätresultatet om tiden mellan ökningen av spänning och 

mätningen inte är tillräcklig för komponenten att värmas. Här har spänningsaggregatet i 

databladet [16] angett 250 ms processtid för varje kommando via serieporten. Till detta har 

200ms paus adderats efter kommandon till spänningskällan för att undvika kollisioner i 

kommunikationen. Denna tid är med marginal tillräcklig för att uppnå värmningseffekten i 

komponenten, vilken är långt snabbare. Detta har även bekräftats experimentellt genom 

mätningar under längre tid. 

 

Reliabilitet i mätstationen undersöktes genom granskning av 100 mätningar med identiska 

inställningar. Av dessa visade en mätning avvikande resultat. Närmare jämförelse av 

mätresultaten för total likformighet är inte möjlig i en mätsituation där varje mätning 

förändrar komponentens karakteristik genom dess temperatur samt där mätningen inte är 

automatiserad för att utföra flera mätningar i serie. 

 

 

4.4 Rekommendationer 
 

 

I en vidareutveckling av mätstationen kommer fler typer av komponenter att mätas, dessa 

summeras i tre typfall, CGHV1J006D [19], CGHV1J025D [20] och CGHV1J070D [21], 

samtliga från Cree. För de större komponenterna samt för att kunna göra ett fullständigt svep 

från 0 V krävs en kraftigare likspänningskälla. Med ett instrument som klarar en fullständig 

svepning kan komponenten även tillåtas svalna mellan mätningar utan att del i drainströmmen 

värmer. Lämpliga likspänningsaggregat i storleksklassen är TDK Lambda GENH80-9.5 och 

GENH60-12.5 som når 80 V och 9,5 A respektive 60 V och 12.5 A. [22]  Instrumenten är 

valda för ström- och spänningsnivå, men även baserat på uppdragsgivarens önskan om ett 

instrument som är tillräckligt kraftfullt utan extra egenskaper som varken efterfrågats eller 

avser användas. I denna serie är RS232 port standard medan andra egenskaper såsom USB- 

och GPIBport är tillval vid beställning. 

 

Den automatiska bedömningen av mätområde utförs inför varje ny mätning, vilket har visat 

sig slita på instrumenten då antalet mätningar blir stort med 20 mätningar per svep och 

instrument. För att undvika förhöjt slitage på mätinstrumenten över längre tid, bör de 

multimetrar som används ha möjlighet att med manuell inställning avgöra mätningsområde 

via GPIB i mätprogrammet. Detta minskar antalet ändringar av mätområde drastiskt för varje 

multimeter vid nuvarande uppställning. Ett manuellt inställt mätområde utesluter en möjlig 

källa till missvisande resultat samt minskar belastningen väsentligt på instrumenten i fråga. 
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5. Slutsats 
 

 

McAlister avslutar sin artikel [1] med att den framtagna mätmetoden kan användas för att få 

kvantitativa mätningar i utvecklingsarbete kring kylkapslar. Ett praktiskt exempel är detta 

examensarbete. Mätmetoden är överförbar, den framtagna mätstationen ät klar att användas 

för att göra komparativa mätningar under pågående utvecklingsarbete hos MA 

Kapslingsteknik. 

 

Mätningen är möjlig att utföra inom begränsningen av den utrustning som finns tillgänglig på 

MA Kapslingsteknik. Vidareutveckling med ett kraftigare spänningsaggregat kommer att ge 

ett mer komplett mätresultat grafiskt. Det ger även en mindre laboratorieuppställning samt 

förenklat handhavande då en större andel av mätningen blir automatiserad. Mätningen får då 

även en standardiserad tidsram vilket minimerar påverkan på resultatet. 

 

Den termiska resistans som beräknas genom temperaturkurvan från artikeln av McAlister et 

al. är inte exakt nog att användas som mätresultat, men ger mätningen återkoppling då värdet 

är mycket nära typvärdet för komponenten. För att beräkna ett korrekt värde av termisk 

resistans måste ett eget temperaturberoende uppmätas med den aktuella komponenten. Då kan 

även programmet vidareutvecklas att generera en graf med temperaturskala likt Figur 16 samt 

termisk resistans som automatiskt mätresultat. Arbetet med en sådan vidareutveckling ingår 

dock inte i uppdraget för detta examensarbete och är därför inte inkluderat.  

 

De stabila mätresultaten i linje med resultaten från artikeln av McAlister et al. samt den 

återkoppling som ges av den termiska resistansen visar att mätmetoden är generell nog att 

fungera även för denna komponent. Att mätmetoden är tillräckligt generell är av stor vikt för 

den fortsatta utvecklingen för att involvera Creekomponenterna [19] [20] [21] och dessa 

resultat är lovande även för den fortsatta vidareutvecklingen. 
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7. Bilaga A - Kravspecifikation 
 

 

7.1 Mätstation för IV karakteristik på Sumitomo SGNE010MK. 
 

Hårdvara 

 Mätstationen utvecklas med DC källa GW instekPSP2010 tillhandahållen av MA 

Kapslingsteknik. 

 Inköpsförslag för kraftfullare DC källor bifogas. 

 Komponenthållare från dBm Research används. 

 Mätningarnas noggrannhet tillräckligt god för industriell utvecklig. 

 Stabilt mätsystem opåverkat av störningar/oscillationer, vilket kan kräva felsökning 

med ytterligare laborationsinstrument. 

 Manuell mätuppsättning med manuellt initierad datorstyrdstyrd mätning. 

 

 

Mjukvara 

 Pc styrd mätning (program ospecificerat) 

 Gräns för maximal drainström skyddar komponenten under mätning 

 VG på nivå för optimal drainström 

 VDS sveps 

 Mätning av VDS och IDS illustreras i graf. 

 Temperaturens påverkan beräknas genom ∆I. 

 Lättöverskådligt användargränssnitt. 

 Manual konstrueras och bifogas. 
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8. Bilaga B - Användarmanual  
 

 

8.1 Mätstation för Sumitomo SGNE010MK. 
 

1. Sätt på ett armband som jordar statisk elektricitet. 

2. Böj försiktigt gate- och drainkontakten nedåt med en tång. 

3. Placera komponenten på fixturen med den fasade gatekontakten mot den gröna 

kontakten, åt vänster enligt bilden nedan.  

 
4. Skruva fast komponenten med tillhörande skruvar så att den jordas ordentligt men 

utan att dra för hårt och riskera att förstöra gängorna i kopparfixturen. 

5. Kontrollera att alla kablar är inkopplade.  

6. Starta spänningsaggregatet till gaten. Kontrollera med multimeter att gatespänningen 

är -816 mV.  

7. Starta de båda spänningsaggregaten till drainspänningen. Kontrollera att den första av 

de två har spänningen 20V och att utgången är aktiv.  

8. Kör programmet Measurement on Sumitomo SGNE010MK. Mätningen startar nu och 

mätningen sker automatiskt. Observera att den första spänningskällan fortfarande är 

aktiv efter mätningen. 

9. Resultatet visas i ett nytt fönster. 

– Strömskillnaden mellan högsta och sista värde i grafen visas i det nedre vänstra 

hörnet.  

– Den röda linjen i grafen är en linjär approximation till högsta och sista värde för 

ström i grafen. 

10. Önskas flera svep i samma graf, lämnas fönstret öppet och programmet startas igen 

önskat antal gånger. Tillåt komponenten att svalna helt utan drainspänning mellan 

mätningarna. 

11. När mätningarna avslutats kan det aktuella resultatet sparas med ctrl+s om så önskas. 

12. Stäng av de båda spänningsaggregaten till drainspänningen. 

13. Stäng av multimetrarna. 

14. Stäng av gatespänningen. 

15. Avsluta Matlabprogrammet Measurement on Sumitomo SGNE010MK. 


