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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre o 
comportamento da corrente de coletor em transistores 

bipolares de porta isolada “IGBT” considerando-se duas 

estruturas físicas diferentes. Foram realizadas 

simulações numéricas dos transistores IGBT simétricos 

e assimétricos, onde a diferença entre eles é a presença 

de uma região tipo N, conhecida por buffer, que 

apresenta uma concentração de dopantes elevada.  

Observou-se uma reduzida corrente de coletor para 

transistores assimétricos, o que está relacionado com o 

menor ganho do transistor bipolar intrínseco ao IGBT. 

Analisamos também a transcondutância, que indicou 

uma redução para estruturas assimétrica, devido a 
menor região de depleção destas estruturas. 

1. Introdução 
A área de eletrônica de potência tem tido grande 

avanço graças ao aprimoramento nos dispositivos 

semicondutores desde a invenção do primeiro tiristor de 

junção PNPN 1957 [1]. Depois disso outros dispositivos 
semicondutores de potência foram desenvolvidos como 

os diodos, os MOSFET’s, os transistores bipolares de 

junção de potência e os IGBT’s (Insulated Gate Bipolar 

Transistor) [2,3]. O IGBT reúne as vantagens e 

desvantagens do transistor MOSFET e do bipolar. 

2.  Resultados 
         Para se estudar o transistor IGBT foi utilizado o 
simulador ATLAS (SILVACO), onde inicialmente 

foram realizadas simulações numéricas para se analisar 

o comportamento da corrente de coletor em função da 

tensão na porta para os transistores IGBT comparando-

se as diferentes estruturas (simétrica e assimétrica).  

A Figura 1 apresenta o perfil das estruturas dos 

transistores simulados, onde a diferença entre elas é a 

presença de uma camada buffer do lado do eletrodo do 

coletor. Esta região foi simulada com uma maior 

concentração de dopantes. 

  A Figura 2 apresenta as curvas simuladas da 
corrente de coletor em função da tensão na porta, com 

uma tensão de coletor de 10 V para as duas estruturas 

estudadas. Como pode ser visto estruturas assimétricas 

apresentam um menor corrente de coletor.  

Através da primeira derivada da curva da corrente de 

coletor em função da tensão na porta, foi possível 

analisar o comportamento da transcondutância nas 

diferentes estruturas IGBT, como pode ser visto na 

Figura 2. Através da relação da transcondutância com a 

mobilidade de portadores, podemos avaliar que os 

transistores IGBT com estrutura assimétrica 

apresentaram uma menor mobilidade de portadores. 
O IGBT apresenta um transistor MOS e um 

transistor bipolar em sua estrutura física. Sabe-se da 

literatura que para se obter um elevado ganho no 

transistor bipolar é necessário uma base estreita e com 

baixa dopagem. Contudo, para a estrutura assimétrica a 

elevada dopagem da região de buffer faz com que o 

ganho do transistor bipolar intrínseco a estrutura seja 

baixo, levando a esta menor corrente de coletor. A 
reduzida transcondutância está relacionada com a menor 

região de depleção observada nas estruturas 

assimétricas, levando a uma menor capacitância e 

consecutivamente a uma menor transcondutância. 

 
Figura 1 – Perfil da estrutura do transistor IGBT (a) 

simétrico e (b) assimétrico. 
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Figura 2 – Simulação da corrente de coletor e da 

transcondutância para as duas estruturas IGBT. 

         

4. Conclusões 
Através dos dados obtidos podemos concluir que o 

transistor IGBT de estrutura assimétrica possuem uma 

corrente de coletor menor que o transistor convencional. 

Adicionalmente, a inserção da região de buffer reduz a 

transcondutância devido a menor região de depleção.  
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