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Streszczenie: W artykule przedstawiono związek pomiędzy 

zmierzoną termowizyjnie temperaturą obudowy ϑC i temperaturą 
złącza diody półprzewodnikowej zmierzoną za pomocą metody 

stykowej. Omówiono metodykę przeprowadzonych badań oraz 

skonstruowany układ pomiarowy. Zaprezentowano sposób, w jaki 

oszacowano temperaturę pracującego złącza diody 

półprzewodnikowej na podstawie charakterystyki wiążącej napięcie 

przewodzenia UF i jego temperaturę ϑj. Przedstawiono dobór 

wartości współczynnika emisyjności ε zadawanego w kamerze 

termowizyjnej pozwalający uzyskać wystarczająco dokładny 

pomiar temperatury złącza.  
 
Słowa kluczowe: szacowanie wartości temperatury, dioda 

krzemowa, półprzewodniki, termowizja. 

 

1. WSTĘP 
 

Problem pomiaru temperatury pracującego złącza diody 

półprzewodnikowej zauważono już kilka lat po wynalezieniu 

tranzystora. Od tego czasu przedstawiono rozwiązania tego 

problemu. Nie wszystkie jednak umożliwiają wykonanie 

pomiaru temperatury złącza diody umieszczonego w 

układzie docelowym, pracującego w rzeczywistych 

warunkach. Temperaturę złącza diody półprzewodnikowej 

można obliczyć na podstawie temperatury obudowy i 

odczytanej z karty katalogowej wartości rezystancji 

termicznej obudowy. Należy zauważyć, że zastosowanie tej 

metody wymaga wykonania pomiaru temperatury obudowy. 

Użycie metody stykowej polegającej na przyłożeniu 

czujnika temperatury bezpośrednio do obudowy może 

spowodować wystąpienie szeregu problemów. Jako 

najważniejsze z nich należy wymienić brak możliwości 

uzyskania odpowiedniego połączenia termicznego pomiędzy 

obudową i czujnikiem temperatury. Inny problem stanowią 
duże (w porównaniu z obudową) wymiary czujnika 

temperatury. Jego bezpośrednie przyłożenie do obudowy 

spowoduje zmianę wartości jej temperatury. Zmianie ulegną 
warunki pracy złącza, co w dalszej konsekwencji spowoduje 

zmianę jego temperatury [1-4]. Tych niedogodności można 

uniknąć stosując pomiar termowizyjny. W trakcie 

prowadzonych prac autor natknął się na problem 

oszacowania wartości temperatury złącza diody 

półprzewodnikowej umieszczonego w działającym układzie. 

Na skutek starcia numerów nie możliwe było 

zidentyfikowanie elementu – wartość rezystancji termicznej 

obudowy była nieznana. Z tego powodu, mając na uwadze 

powyżej przedstawione problemy, zdecydowano się na 

przeprowadzenie prac badawczych, których celem było 

poszukiwanie metody alternatywnej. Termowizyjnie 

zmierzoną temperaturę obudowy zestawiono z oszacowaną 
na podstawie napięcia przewodzenia temperaturą 
pracującego złącza krzemowej diody półprzewodnikowej. 

Jako poprawną przyjęto wartość oszacowaną na podstawie 

napięcia przewodzenia. W trakcie prowadzonych prac 

obserwowano górną część obudowy. Spodziewano się, że 

ten fragment obudowy cechuje najwyższa wartość 
współczynnika emisyjności oraz mniejsza (w porównaniu z 

częściami metalowymi) wartość współczynnika odbicia.  

 

2. METODYKA PRZEPROWADZONYCH PRAC  

BADAWCZYCH 
 

Jako parametr termo czuły wybrano wartość napięcia 

przewodzenia na złączu w kierunku przewodzenia UF. 

Liniowa zależność wiążąca napięcie przewodzenia UF z 

temperaturą złącza została już dokładnie opisaną 
w literaturze [5]. Należy zauważyć, że wartości 

współczynników funkcji ϑj =a ⋅ UF +b, w której jako ϑj 

oznaczono temperaturę złącza są zależne są m.in. od prądu 

iF(t) dla którego wyznaczono charakterystykę ϑj=f(UF). 

Przepływ prądu iF(t) przez złącze powoduje jego 

samonagrzewanie. Z tego powodu wiarygodne oszacowanie 

temperatury pracującego złącza za pomocą wyznaczonej 

charakterystyki ϑj =f(UF) dla dowolnej wartości iF(t) nie jest 

możliwe. Dlatego pomiar napięcia UF wykonywano dla 

odpowiednio dobranej wartości prądu przewodzenia iF(t)=IM. 

Przebieg czasowy prądu iF(t) wyjaśniający proces pomiaru 

przedstawiono na rysunku 1. Prace badawcze 

przeprowadzono w następujących etapach: 

 

- wybór diod półprzewodnikowych, 

- eksperymentalne wyznaczenie wartości prądu IM 

(oddzielnie dla poszczególnych złącz), 

- wyznaczenie charakterystyk ϑj =f(UF, iF(t)=IM) (oddzielnie 

dla poszczególnych złącz), 

- określenie napięcia przewodzenia UF zgodnie z przyjętym 

sposobem pomiaru, następnie oszacowanie wartości 

temperatury ϑj złącza diody półprzewodnikowej, 

- termowizyjny pomiar wartości temperatury ϑC na górnej 

powierzchni obudowy, 

- zestawienie wyników pomiarów otrzymanych za pomocą 
obu metod. 
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Rys. 1. Przebieg czasowy prądu iF(t) z oznaczona faza pomiaru 

napięcia przewodzenia UF [zbiory własne] 

 

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O UŻYTYCH  

    DIODACH 

 
W trakcie planowania eksperymentu postanowiono, że 

zbadane zostaną złącza półprzewodnikowe diod 

powszechnie stosowanych we współczesnych układach 

elektronicznych. Chcąc, by uzyskane wyniki i wnioski z nich 

płynące były bardziej uniwersalne zdecydowano, że zostaną 
przebadane złącza zamknięte w często używanej przez 

producentów obudowie TO220 (rysunek 2). Pomimo, że w 

trakcie eksperymentu wykorzystywano diody podwójne 

(dwa złącza półprzewodnikowe w jednej obudowie) 

zdecydowano, że w badaniach zostanie wykorzystane tylko 

jedno z nich. Mając na uwadze powyższe założenia wybrano 

diody yg902c2 oraz FMEN210A. Diody były zamknięte 

w obudowach TO220 (dioda yg902c2) oraz TO220F (dioda 

FMEN210A). Układ połączeń złącz półprzewodnikowych 

jest identyczny (wspólna anoda). W celu zwiększenia 

maksymalnej wartości prądu IF (oraz uzyskania sytuacji 

bliższej rzeczywistej) zdecydowano, że badane diody 

zostaną przymocowane do radiatorów o rezystancjach 

termicznych 12,6 K/W i 9,1 K/W (rys.  3). Pomiędzy 

obudową diody i radiatorem umieszczano cienką warstwę 
silikonowej pasty termoprzewodzącej. 

 

 

 

 

 
Rys. 2. Wymiary obudowy TO220 i TO220F 

 

a) 

 

b) 

 

 

Rys. 3. Uproszczone widoki użytych radiatorów; a) dla ułożenia 

pionowego, b) dla ułożenia poziomego 

 

Dane katalogowe diody (D1) yg902c2 : 

- maksymalny ciągły prąd przewodzenia: 10 A, 

- maksymalna temperatura złącza: 150°C. 

Dane katalogowe diody (D2) FMEN 210A : 

- maksymalny ciągły prąd przewodzenia: 10 A, 

- maksymalna temperatura złącza: 150°C. 

 

4. WYZNACZANIE PRĄDU IM 
 

W trakcie prowadzenia badań zdecydowano, że 

zależności ϑj = f(UF) zostaną wyznaczone przy odpowiednio 

dobranej stałej wartości prądu iF(t)=IM. Decyzja ta 

spowodowała, że w przypadku każdego ze złącz należało 

dobrać indywidualną wartość natężenia prądu IM. Zbyt duży 

prąd spowodowałaby samonagrzewanie złącza. W efekcie 

przy pomocy uzyskanej charakterystyki oszacowano by 

wartość temperatury złącza z mniejszą dokładnością. 
Wyznaczanie zależności ϑj =f(UF) przy zbyt małym prądzie 

iF(t) związane byłoby z wystąpieniem silnej nieliniowości 

uzyskanej charakterystyki a w dalszej konsekwencji błędne 

oszacowanie temperatury pracującego złącza 

półprzewodnikowego. W celu wyznaczenia poprawnej 

wartości natężenia prądu IM zaproponowano następującą 
metodę. Obserwując diodę za pomocą kamery termowizyjnej 

zwiększano prąd iF(t) do największej wartości, dla której nie 

stwierdzono wzrostu temperatury powierzchni obudowy. 

Następnie obliczano jedną trzecią zmierzonej wartości. 

Obliczona wartość była indywidualną wartością natężenia 

prądu IM dla danego złącza. W przypadku obu diod wartość 
ta była równa IM =8 mA. Założono, że wyznaczona wartość 
prądu IM umożliwi wyznaczenie takich charakterystyk 

ϑj=f(UF, iF(t)=IM), które pozwolą w wiarygodny sposób 

oszacować wartość temperatury ϑj złącza diody 

półprzewodnikowej. 

 

5. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK UF = f(ϑj)  
 

W celu wyznaczenia charakterystyk UF = f(IM) diody 

D1 oraz D2 umieszczono we wnętrzu komory klimatycznej. 

Wartość temperatury wnętrza komory mierzono za pomocą 
czujnika temperatury Pt1000 umieszczonego blisko diod. 

Źródło prądu IM oraz mierniki zostały umieszczone poza 

komorą. Układ połączeń przedstawiono na rysunku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D2- dioda FMEN210A [zbiory własne] 

 

Temperatura złącza półprzewodnikowego jest 

powiązana z temperaturą otoczenia za pomocą poniższego 

równania, 
 

                                   paj ⋅+= κϑϑ                               (1) 

 

gdzie: ϑj – temperatura złącza, ϑa – temperatura wnętrza 

komory, κ - rezystancja termiczna, p – moc wydzielona      

w złączu. 

Z uwagi na niską wartość natężenia prądu 

przepływającego przez złącze w trakcie procesu skalowania 

można przyjąć, że temperatura wnętrza komory była bliska 

temperaturze obudowy diod. Temperaturę obudowy 

zmieniano od 20°C (temperatura w laboratorium) do 150 °C 

(maksymalna temperatura złącza półprzewodnikowego 

diody yg902c2 zadeklarowana przez producenta) z krokiem 

równym 10°C. Nastawę komory zmieniano co pół godziny. 

Zaobserwowano, że po tym czasie napięcia przewodzenia UF 

stabilizują się. Przed każdą zmianą nastawy komory 

wyznaczano napięcia przewodzenia złącz 

półprzewodnikowych. W efekcie uzyskano 15 punktów dla 

diody EN210A oraz 14 punktów dla diody yg902c2. 

Stwierdzono, że otrzymana liczba punktów jest 

 

Rys. 4. Zastosowany układ połączeń. D1 – dioda yg902gc, 
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wystarczająca do przeprowadzenia aproksymacji 

charakterystyk ϑj = f(UF, iF(t)=IM) z wystarczającą 
dokładnością. Otrzymane wyniki aproksymowano za 

pomocą funkcji liniowej UF=a ⋅ ϑj+b. W tabeli 1 

przedstawiono uzyskane współczynniki aproksymujące.  

 
Tabela 1. Zestawienie współczynników aproksymujących równań 
ϑj = f(UF, iF(t)=IM) 

 
Lp. dioda a [°C/V] b [°C] 

1 D1 -0,3882 207,17 

2 D2 -0,5575 184,61 

 
6. UKŁAD DO POMIARU TEMPERATURY ZŁĄCZA  

 
W celu wiarygodnego oszacowania wartości 

temperatury pracującego złącza krzemowej diody 

półprzewodnikowej oraz wykonania termowizyjnego 

pomiaru temperatury obudowy konieczne było 

skonstruowanie układu pomiarowego. Schemat 

skonstruowanego układu pomiarowego przedstawiono na 

rysunku 5.   

 

 
 
Rys. 5. Schemat skonstruowanego układu pomiarowego.1 – źródło 

prądu IM, 2 – źródło prądu IF, 3 – klucz tranzystorowy, 4- źródło 

sygnału sterującego kluczem, 5- przetwornik ADC będący układem 

peryferyjnym mikrokontrolera ATxmega128A3U,                          

6 – obserwowana dioda. 

 

Jednym z jego najważniejszych elementów była kamera 

termowizyjna Flir E50 wyposażoną w dodatkowy obiektyw 

Close 2x o następujących parametrach:  

 
Tab. 2. Parametry kamery termowizyjnej i obiektywu [6,7] 

Parametr Kamera Close 2x 

zakres widmowy 7,5µm - 13 µm - 

rozdzielczość  240 x 180 - 

zakres mierzonej 

temperatury 

-20°C do 120°C lub 

0°C do 650°C 

- 

błąd  graniczny 

pomiaru temperatury 
± 2°C lub ± 2% 

odczytu, co większe 

- 

FOV 25° x 19° 16 x 12 mm 

minimalna ogniskowa 0,4 m - 

F 1,3 - 

Focal lenght - 37 

 

Układ pomiarowy zawierał dwa regulowane źródła 

prądowe. Jedno z nich wymuszało przepływ prądu 

pomiarowego IM  = 8 mA, natomiast drugie źródło służyło do 

wymuszania prądu o wartości IF. Zmianę prądu iF(t) 

płynącego przez złącze uzyskano poprzez użycie tranzystora 

MOSFET z kanałem typu P, którego praca była sterowana za 

pomocą impulsów generowanych przez mikrokontroler 

ATxmega128A3U. Napięcia przewodzenia UF(iF(t)=IM) 

badanych diod półprzewodnikowych mierzono za pomocą 
przetwornika ADC będącego układem peryferyjnym 

mikrokontrolera ATxmega128A3U. Dzięki przełączeniu 

przetwornika w tryb single-ended uzyskano pełną 12-bitową 
rozdzielczość. W celu wyznaczenia wartości napięcia 

przewodzenia UF wykonywano serię 300 pomiarów. Taka 

liczba pomiarów zajmowała większość czasu, w którym 

przez złącze przepływał prąd IM. Zgromadzone wyniki 

pomiarów uśredniano. W celu usunięcia napięcia 

niezrównoważenia wejście drugiego kanału przetwornika 

ADC zostało na stałe połączone z masą. Wartość napięcia 

niezrównoważenia wyznaczano wykonując 300 pomiarów 

sygnału na wejściu tego kanału. Podobnie jak w przypadku 

poprzednich konwersji otrzymany wynik uśredniono. 

Wyznaczoną wartość napięcia niezrównoważenia 

odejmowano od wyznaczonej wartości napięcia 

przewodzenia. Zdecydowano się na użycie wewnętrznego 

źródła napięcia referencyjnego, którego wartość wynosi 1 V 

i w przypadku zmian wartości temperatury oraz napięcia 

zasilającego nie zmienia się więcej niż o 1%. Dobór takiej 

wartości napięcia referencyjnego powodował, że mierzone 

wartości UF mieściły się w uzyskanym zakresie 

pomiarowym. Nie potrzeba było ustawiać wzmocnienia. 

Dokonując kalibrację przetwornika zwiększono dokładność 
pomiaru.    

 

7. WYZNACZANIE ZALEŻNOŚCI NAPIĘCIA  
    PRZEWODZENIA OD TEMPERATURY ZŁACZA 

 
W celu doboru współczynnika emisyjności ε, 

konieczne było poznanie funkcji ε=f(ϑj). Na podstawie 

wcześniejszych prac autora stwierdzono, że na skutek 

wzrostu temperatury złącza półprzewodnikowego wzrasta 

temperatura plastikowej części obudowy a obydwie wartości 

są ze sobą powiązane [6]. Należy zauważyć, że w wyniku 

przymocowania obudowy do radiatora jest to największa z 

dostępnych powierzchni obudowy. Dodatkowo obserwacja 

plastikowej części obudowy jest w praktyce łatwiejsza. 

Postanowiono przeprowadzić procedurę, którą stosuje się w 

przypadku okiem inspekcyjnych. Przyjmując jako wartość 
poprawną temperaturę złącza półprzewodnikowego 

wyznaczoną na podstawie napięcia przewodzenia dobierano 

wartość współczynnika ε tak, by wartość temperatury 

wskazana przez kamerę była możliwie najbliższa 

wyznaczonej temperaturze pracującego złącza. Temperaturę 
złącza badanej diody zadawano za pomocą prądu IF (rys. 1, 

rys.2) zmienianej co około 0,4 A. Wyznaczono niepewność 
pomiaru metodą typu B. Przyjęto poziom ufności równy 

0,99. W celu wyznaczenia niepewności przyjęto błąd 

graniczny pomiaru termowizyjnego z tabeli 2. Nie 

uwzględniono błędu wynikającego z niepoprawnego doboru 

ε.  Błąd graniczny pomiaru temperatury złącza Δϑj został 

wyznaczony doświadczalnie i wynosił 0,7  °C. Graniczny 

błąd pomiaru przyjęto jako sumę błędów granicznych Δϑc i 

Δϑj 

 

                       
jCg ϑϑϑ ∆+∆=∆                            (2) 

 

Niepewność całkowita wyznaczono w następujący sposób: 
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==                                  (3) 

 

Zatem niepewność rozszerzona będzie wynosiła: 
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Przyjmując poziom ufności α=0,99 uzyskano następujące 

wartości niepewności pomiaru temperatury złącza 

półprzewodnikowego. W zakresie 0°C – 100°C wartość 
niepewności wynosiła  Ur=5°C, natomiast w zakresie 100 °C 

– 150°C  wzrastała od Ur=5°C do Ur=1·10°C. 

 

8. POMIAR WARTOŚCI TEMPERATURY  

    POWIERZCHNI OBUDOWY DIODY PRZY 
    STAŁEJ WARTOŚCI ε  

 

Znając zależność ε = f(ϑj) powtórzono obserwacje 

opisane w pkt. 6. Dobrano współczynnik emisyjności ε dla 

każdej z diod jako stałą  wartość, którą najczęściej uzyskano 

dla temperatur złącza ϑj wyższych od 100°C. wyznaczone 

wartości przedstawiono na rysunkach 6 i 7. Różnicę 
pomiędzy wyznaczoną wartością temperatury złącza ϑj 

i zmierzoną termowizyjnie ϑC wartością temperatury 

obudowy ϑC odniesiono do temperatury ϑj. Obserwacje 

powtórzono dla każdej z diod umieszczonej na obu 

radiatorach w obu orientacjach. Otrzymane wyniki 

przedstawiono na rysunkach 6 i 7. 

 

 

 

Rys.6. Wykresy zależności ϑj – ϑC = f(ϑj) dla diody D1 (yg902c2) 

Rys. 7. Wykresy zależności ϑj – ϑC = f(ϑj) dla diody D2 

(FMEN210A) 

 

 

9. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W przypadku obu diod umieszczonych na obu 

radiatorach w obu orientacjach maksymalna różnica  ϑj – ϑc 

w zakresie od 110°C do 150°C nie przekroczyła ±8°C. 

Zaproponowana metoda może służyć do potwierdzenia 

wyników otrzymanych za pomocą metody wykorzystującej 

znajomość rezystancji termicznej obudowy. Może również 
służyć do potwierdzenia uzyskanych wyników oraz 

uzyskania informacji o temperaturze złącza w rzeczywistym 

układzie, w którym opływ powietrza wokół obudowy jest 

zaburzony przez obecność innych elementów. 

Zaproponowana metoda umożliwia również wyznaczenie 

temperatury złącza, gdy wartość rezystancji termicznej 

obudowy jest nieznana.  
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TEMPERATURE MEASUREMENT OF DIODE JUNCTION DURING  

THEIR OPERATION BASED ON THERMOGRAM 
 

When the temperature of the junction changes, characteristics of the semiconductor diode are changing too. Reliable 

measurement of junction’s temperature during their operation is difficult. The contact method of the measurement can 

provide information about of the case’s temperature. Good solution (omitting) these problems is indirect measurement of the 

junction’s temperature by a thermography. In the article the result of comparison of values of junction’s temperatures 

measured by the thermography and electrical method was based on measurement of forward voltage in a short period (20 ms) 

for the known UF = f(ϑj) characteristic. 

 

Keywords: Measurement od junction temperature, semiconductor diode, thermovision. 




