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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise do transistor de 

potência MOSFET feita em duas topologias diferentes, 

difusão vertical (VD-MOSFET) e porta em trincheira (U-
MOSFET). Observou-se que os dispositivos U-MOSFET 

apresentaram uma redução na resistência do canal e uma 

capacitância de porta maior. Além disso, uma melhor 
transcondutância e uma tensão de ruptura maior, também 

foram observadas para estes dispositivos. Além disso, o 

impacto do tempo de vida dos portadores na tensão de 

ruptura, também foi analisado, indicando a redução da tensão 

de ruptura com o aumento deste parâmetro.  

1. Introdução 
Dispositivos semicondutores usados em sistemas de elevada 
potência devem suportar altas correntes e tensões, assim 

como elevadas tensões reversas durante o seu chaveamento. 

Em aplicações como eletrônica de potência devemos 

considerar a necessidade da operação destes dispositivos em 

frequências elevadas de chaveamento, como é o caso dos 

conversores DC-AC, desta forma estes dispositivos 

semicondutores devem possuir baixas perdas durante o 

chaveamento[1]. Os transistores de efeito de campo 

MOSFET exigem altas tensões para o disparo, este fato faz 

com que estes dispositivos também possam controlar 

potências elevadas. Embora estes dispositivos possuam alta 
impedância de entrada, eles possuem a desvantagem de ter 

uma baixa velocidade de comutação devida às capacitâncias 

de porta que aumentam com o aumento da largura do canal, 

sendo esta proporcional a corrente que deve ser controlada. 

Entretanto o MOSFET pode operar com elevadas 

frequências, desde que a corrente de condução através do 

canal seja baixa[2].  

2. Simulações Numéricas  
As simulações numéricas bidimensionais foram realizadas 

utilizando o simulador de dispositivos Atlas (Silvaco) [3]. A 

seção transversal das estruturas simuladas, VD-MOSFET e 

U-MOSFET, estão ilustradas na figura 1.  

  
(a)                                         (b) 

Fig. 1– Seção transversal dos dispositivos (a) VD-MOSFET e 

(b) U-MOSFET. 

As simulações foram realizadas com a variação da 

temperatura entre 300 e 550 oC, incluindo modelos para 

recombinação, foto-geração, ionização por impacto, 

estreitamento das bandas de energia, mobilidade e tempo de 

vida dos portadores. Além de incorporar as estatísticas de 

Boltzmann e Fermi-Dirac, com o objetivo de tornar os 

resultados mais precisos. 
3. Resultados Simulados 

A figura 2 apresenta a corrente de dreno, como uma função 

da polarização no dreno para as diferentes estruturas MOS e a 

variação no tempo de vida dos portadores durante o 

funcionamento no modo de bloqueio (VGS = 0 V). 
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Fig 2 - Curvas IDS em função de VDS, para as ambas 

estruturas, com a variação do tempo de vida dos portadores. 

4. Conclusões 
Este trabalho comparou diferentes estruturas MOSFET de 

potência, VD-MOSFET e U-MOSFET, através de 

simulações numéricas bidimensionais. A maior capacitância 

de porta para os dispositivos U- MOSFET, esta relacionada 

com a maior área de porta devido à cavidade de porta destas 

estruturas. A cavidade de porta, própria da estrutura U- 
MOSFET resulta também em uma menor resistência de 

condução quando comparado com a estrutura VD-MOSFET. 

A tensão de ruptura foi extraída durante o funcionamento do 

MOSFET em modo bloqueio (VGS=0V), para ambas as 

estruturas, e foi possível observar que os transistores U-

MOSFET podem alcançar uma tensão de ruptura maior. Este 

fenômeno está relacionado a um nível reduzido de corrente de 

dreno e, consequentemente, menor ionização por impacto 

resultando no aumento da tensão de ruptura. Finalmente, foi 

investigada a influência do tempo de vida dos portadores na 

tensão de ruptura e foi possível observar que o aumento deste 
parâmetro leva a redução da tensão de ruptura em ambas as 

estruturas. 
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