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Resumo: Este trabalho tem por objetivo o estudo da Tensão de 

Ruptura dos Transistores MOSFETs de Potência em situações 

severas. Estudou-se a influência de parâmetros tecnológicos como 

concentração de dopantes, tempo de vida dos portadores,  alta 

temperatura e exposição à radiação. 

1. Introdução 
Dispositivos semicondutores usados em sistemas de elevada 

potência devem suportar altas correntes e tensões, assim como 

elevadas tensões reversas durante o seu chaveamento1. Este 

trabalho tem o objetivo verificar a influência de alguns parâmetros 

tecnológicos na tensão de ruptura de dispositivos MOSFETs de 

potência quando submetidos a situações severas. O trabalho foi 

realizado através de simulações numéricas bidimensionais da 

estrutura física dos dispositivos, utilizando modelos específicos 

que possibilitaram a análise do comportamento estático e 

dinâmico do dispositivo. O efeito da radiação analisado neste 

trabalho foi o Single Event Upset (SEU), na qual um feixe de íons 

pesados incide na estrutura MOS, criando um transistor bipolar 

parasitário, gerando assim, um aumento da corrente de dreno 

(IDS).  A tensão de ruptura foi definida como o valor de tensão na 

qual é observada a elevação na corrente de dreno de uma década. 

                   2.   Resultados Simulados 
As simulações numéricas bidimensionais foram realizadas 

utilizando o simulador de dispositivos Atlas (Silvaco)2, incluindo 

as estatísticas de Boltzmann e Fermi-Dirac, com o objetivo de 

tornar os resultados mais precisos. A Fig. 1 apresenta as curvas de 

IDS em função de VDS, com a variação da temperatura de 300 à 

550K. Podemos observar que há um aumento na tensão de 

ruptura de acordo com o aumento da temperatura. A redução da 

mobilidade dos portadores diminui a ionização por impacto e 

como consequência pode ser observado um aumento na tensão de 

ruptura.  

 
Fig. 1 - Curvas IDS em função de VDS, com a variação da temperatura. 

 

Na Fig. 2 analisou-se a influência da concentração de dopantes na 

região de deriva. Observa-se que ao aumentar a concentração, há 

uma redução na tensão de ruptura devido ao aumento do campo 

elétrico nesta região.  

A Fig. 3 apresenta a influência do tempo de vida dos portadores 

na tensão de ruptura. O aumento do tempo de vida dos portadores 

acarreta no aumento do ganho de corrente do transistor bipolar 

parasitário, inerente a estrutura. Este aumento do ganho de 

corrente leva a redução da tensão de ruptura da junção.  

 

 
Fig. 2 - Curvas IDS em função de VDS,  com a variação da concentração 

dos dopantes na região de deriva. 

 
Fig. 3 - Curvas IDS em função de VDS,  com a variação do tempo de vida 

dos portadores. 

A Fig. 4 apresenta o transitório de IDS com a variação da 

temperatura, quando um feixe de íons pesados (SEU) foi incidido 

sobre o dispositivo. O aumento na taxa de recombinação, que 

ocorre com a elevação da temperatura, resulta na diminuição do 

pico transitório de IDS.  

 
Fig. 4 - Curvas IDS em função do tempo com a variação da temperatura e 

exposição à radiação. 

4. Conclusões 
Em altas temperaturas o dispositivo apresentou maior tensão de 

ruptura, assim como, menor sensibilidade ao feixe de radiação. 

Com o aumento da concentração de dopantes na região de deriva, 

houve uma redução significativa na tensão de ruptura. Finalmente, 

a influência do tempo de vida dos portadores na tensão de ruptura 

foi analisada e um ponto de polarização invariante com este 

parâmetro foi observado.  
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