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Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar o 

ponto invariante da tensão de ruptura com a variação do 

tempo de vida dos portadores em transistores MOSFETs 

de potência. A influência dos parâmetros tecnológicos, 

como a concentração de dopantes e o tempo de vida do 

portador, foi estudada, bem como o efeito da 

temperatura. Durante a análise das curvas características 

dos dispositivos foram observados dois pontos 

invariantes que apresentaram dependência com os 

parâmetros analisados.  

 

1. Introdução 
Com o crescimento significativo das aplicações em 

eletrônica de potência, surgiu à necessidade do 

desenvolvimento de novas topologias, abrindo espaço 

para o emprego de novas tecnologias capazes de 

melhorar a eficiência dos equipamentos e a diminuição 

de tamanho. MOSFET (Metal-Oxide Silicon Field 

Effect Transistor) está se tornando o dispositivo mais 

utilizado, especialmente no projeto de circuitos 

integrados (IC), que são fabricados sobre uma pastilha 

de silício [1]. Este trabalho tem como principal foco de 

interesse um dado ponto de polarização do dreno em 

que o dispositivo não apresenta variação na corrente de 

dreno com a variação do tempo de vida dos portadores, 

quando operando em modo de bloqueio, devido a 

influência da corrente de fuga e do ganho do transistor 

bipolar parasitário.  

 

2. Metodologia 
Este estudo foi realizado através de simulações 

numéricas bidimensionais utilizando o simulador de 

dispositivos Atlas (Silvaco) [2] da estrutura física dos 

dispositivos verticais (VDMOSFET) tipo N, utilizando 

os modelos específicos que possibilitaram a análise do 

comportamento estático destes dispositivos, incluindo 

modelos para recombinação, 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 exatos. Parâmetros como 

temperatura (T), tempo de vida dos portadores (τn) e 

concentração de dopantes (Na) foram analisados através 

das curvas da corrente de dreno (IDS) em função da 

tensão de dreno (VDS), com a tensão de porta (VGS) 

polarizada em 0V (modo bloqueio). 

 

3. Resultados Simulados 
As simulações foram realizadas com a variação de 

temperatura de 350 à 550K, N = 5.1015 cm-3. Pode-se 

observar que a corrente de dreno durante a operação em 

modo de bloqueio (VGS=0V) é fortemente influenciada 

pela variação de temperatura devido à dependência 

desta corrente com a concentração intrínseca conforme 

Eq.1 [3]. 
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Com o aumento do tempo de vida dos portadores 

(τn), há uma redução da corrente de fuga na estrutura do 

MOS para a mesma concentração de dopantes, de 

acordo com a Eq.1. A redução da tensão de ruptura que 

ocorre com o aumento do tempo de vida do portador é 

atribuída ao aumento do ganho (β) do transistor bipolar 

parasitário inerente à estrutura MOSFET, formado entre 

a região de fonte N +, a base P e a região de deriva N- 

[4]. Devido a estes dois efeitos associados aparecem 

dois pontos de cruzamento entre as curvas de IDS em 

função de VDS, como destacado na Fig. 1. O ponto 1 

(P1) se deve a tempos de vida dos portadores de 2 10-7 a 

5 10-7 s e o ponto 2 (P2) de 0,7 10-7 a 1 10-7 s. 

 

Figura 1 - Comportamento médio dos pontos invariantes 

em relação à temperatura. 

 

  Para cada conjunto de curvas simuladas na mesma 

temperatura, os valores da corrente de fuga foram 

extraídos adotando a mesma tensão fixa que 

contemplasse todas as correntes na região de 

paralelismo. Para a tensão de ruptura, foi utilizada uma 

metodologia similar com um valor de corrente fixa que 

abrangesse todas as tensões, conforme ilustrado na Fig.1 

com T = 400K. Os valores de corrente de fuga 

considerados para cada tempo de vida serão os valores 

de IDS referentes a tensão de 40V. Assim como, a tensão 

de ruptura referente a curva extraída para cada tempo de 

vida serão o VDS correspondente a corrente de 1,2 10-7 

A/μm. 

   Na Fig. 2 podemos observar que, com o aumento 

da temperatura, a tensão de dreno onde ocorre o ponto 

de cruzamento permanece quase constante. Esse 

comportamento observado é válido para ambos os 

pontos (P1) e (P2) como pode ser observado através do 

ΔVDP2 - ΔVDP1 visto na Fig. 3. 
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Figura 2 - Comportamento médio dos pontos invariantes 

em relação à temperatura. 

 

 
Figura 3 - Variação de tensão entre os pontos de 

cruzamento em relação à temperatura. 

 

       De acordo com a Fig. 4 que representa o 

comportamento médio dos pontos invariantes em 

relação à variação da concentração de dopantes no 

intervalo de 1.1015 cm-3 a 1.1016 cm-3 e temperatura T = 

300K.Verificou-se que quando elevamos a concentração 

de dopantes na região de deriva, os pontos invariantes 

acontecem em valores de VDS menores. Com o aumento 

do tempo de vida do portador, há uma redução da tensão 

de ruptura devido ao aumento do ganho do transistor 

bipolar parasitário, além disso, notamos que a corrente 

de fuga diminui com o aumento do tempo de vida 

reduzindo a tensão referente ao ponto de cruzamento. 

 

 
Figura 4 - Comportamento médio dos pontos invariantes 

em relação à concentração de dopantes. 

 

    Foi estudado a porcentagem de variação da 

corrente de fuga assim como da tensão de ruptura com o 

aumento da concentração na região de deriva, onde foi 

observado uma maior variação na corrente de fuga em 

relação ao aumento desta concentração. Este fato 

justifica o decrescimo do Δ da variação de tensão dos 

pontos de cruzamento (ΔVDS) com o aumento da 

concentração de dopantes nesta região, conforme pode 

ser observado na Fig. 5. 

 
Figura 5 - Variação da tensão dos pontos em relação à 

concentração. 

 

4. Conclusões 
      Através da análise descrita neste trabalho, pode-

se concluir que a variação de alguns parâmetros 

tecnológicos do transistor MOSFET de Potência 

influenciam no comportamento do ponto invariante, 

salientando que este comportamento foi analisado em 

modo de bloqueio (VGS=0V). 

      O primeiro resultado observado com a variação 

da temperatura (350K à 550K) juntamente com o tempo 

de vida foi o surgimento dos dois pontos invariantes. Ao 

aumentarmos a temperatura há um aumento no valor da 

tensão em que ocorre o ponto invariante, este 

comportamento é resultado tanto no aumento da 

corrente de fuga para temperaturas maiores quanto na 

redução da mobilidade o que reduz a ionização por 

impacto que por sua vez retarda a ruptura da junção. 

Observou-se também que VDS não sofre variação 

significativa com o aumento da temperatura, o que nos 

sugere a influência do tempo de vida dos portadores, 

tanto na corrente de fuga quanto no ganho do transistor 

bipolar parasitário, se mantém constante com a variação 

da temperatura.  

       O segundo resultado observado foi com a 

variação da concentração de dopantes (1.1015 cm-3 a 

1.1016 cm-3). O aumento da concentração de dopantes na 

região de deriva leva uma redução em ΔVDS. A variação 

percentual sugere que a influência do tempo de vida dos 

portadores é maior na corrente de fuga do que no ganho 

do transistor bipolar parasitário para maiores 

concentrações na região de deriva. 
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