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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de estudar a 

influência de alguns parâmetros tecnológicos na tensão 

de ruptura em transistores LDMOS de potência. Até o 

presente momento, investigou-se a influência de alguns 

parâmetros físicos do LDMOS, overlap e concentração 

de dopantes na região de deriva, e como estes 

parâmetros influenciam o funcionamento do dispositivo, 

isto é, em seus valores de corrente, transcondutância 

máxima e tensão de limiar. Ademais, será feito o estudo 

da tensão de ruptura nestes dispositivos sob a influência 

destes parâmetros. 

 

1. Introdução 
Dispositivos semicondutores de potência são aqueles 

que devem ter a capacidade de suportar altas tensões e 

correntes durante seu funcionamento, bem como 

apresentar resistência a grandes tensões reversas durante 

o seu funcionamento [1]. Os MOSFETS de potência são 

necessários por conseguirem efetuar comutações em 

altas frequências substituindo o uso de dispositivos mais 

rudimentares. 

O LDMOS é um dispositivo MOSFET amplamente 

utilizado em aplicações de potência.  Diferentemente do 

VDMOS, que tem sua corrente fluindo verticalmente no 

dispositivo, no LDMOS a corrente flui lateralmente. A 

diferença física entre o LDMOS e o VDMOS leva a 

uma diferença funcional, o LDMOS tem maior ganho 

de potência e trabalha em frequências maiores [2] 

quando comparados ao VDMOS. 

Atualmente o LDMOS é um dispositivo muito 

utilizado, e a cada dia são desenvolvidos novos 

processos de fabricação com o objetivo de melhorar o 

seu desempenho. Por ser um dispositivo de alta potência 

e alta frequência, é utilizado em aplicações como em 

transmissões de sinais (como TV-UHF) [3]. O estudo do 

LDMOS tem sido de grande interesse, pois atualmente é 

a tecnologia mais usada em amplificação de frequência 

de rádio (RF). 

 

2. Resultados Simulados 
As simulações numéricas bidimensionais foram 

realizadas utilizando o simulador de dispositivos 

ATLAS [4], incluindo as estatísticas de Boltzmann e 

Fermi-Dirac, com o objetivo de tornar os resultados 

mais precisos. A Fig. 1 mostra a seção transversal do 

dispositivo estudado. As dimensões aqui mostradas 

foram definidas a partir de  uma extensa revisão 

bibliográfica e estão apresentadas na tabela 1.  

 
Figura 1 – LDMOS com suas dimensões. 

 

Parâmetro Dopagem na 

região (cm-3)  

Dimensão 

(µm) 

L 1017 2 

Lder 1015 – 1016 3 

tN+ 1020
 1 

tP 1017 4 

LN+ 1020
 4 

LP 1017 6 

LG - 3 

Espessura do gate - 0,01 

Op - 0 - 2 

Tabela 1 – Especificação das dimensões. 

 

A Fig. 2 mostra o dispositivo simulado pelo 

simulador e visto no display do software TonyPlot. Nela 

foi aplicado um zoom na região do comprimento do 

gate (LG), este comprimento denominado de overlap 

(Op) sofreu alterações. Ao lado esquerdo um Op=0, e ao 

lado direito um Op=2µm.  

 

 
Figura 2 – Visualização de valores de overlap.  

 

Para a obtenção da tensão de limiar foi utilizado o 

método da segunda derivada [5] das curvas da corrente 

de dreno em função da tensão aplicada na porta (IDS x 

VGS), onde a tensão de limiar (Vth) é a abscissa referente 

ao ponto de máximo da segunda derivada. As 

simulações foram realizadas com as variações de 

concentração na região de deriva e do overlap (Op). 

Resultado para a variação de concentração pode ser 

visto na Fig. 3. 
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Figura 3 – Gráfico de IDS por VGS. 

 

A Fig. 3 ilustra o comportamento da corrente de 

dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS), com a 

temperatura constante de 400K. No gráfico foi analisada 

a influência da concentração de dopantes na região de 

deriva N-. Nota-se que com o aumento da concentração 

de dopante há um aumento na corrente IDS. 

A Fig. 4 apresenta o comportamento da tensão de 

limiar (Vth) e da transcondutância máxima (Gmmax) em 

função da concentração de dopantes da região de deriva. 

Como pode ser observada a tensão de limiar (Vth) 

permanece constante, enquanto a transcondutância 

máxima (Gmmax) sofre um aumento com o aumento da 

concentração nesta região.  

 
Figura 4 – Gráfico da tensão de limiar e 

transcondutância pela concentração da região de deriva. 

 

A Fig. 5 apresenta o comportamento da tensão de 

limiar (Vth) e da transcondutância máxima (Gmmax) em 

função do comprimento de overlap (Op). Conforme 

aumentamos o comprimento (Op), a tensão de limiar 

(Vth) e a transcondutância (Gm) também aumentam. Tal 

comportamento decorre da queda de tensão nesta região 

que aumenta conforme a dimensão aumenta. 

 

 
Figura 5 – Gráfico da tensão de limiar e 

transcondutância pela distância de overlap (Op). 

 

 

 3. Conclusões 
Tal projeto ainda se encontra em fase parcial, os 

resultados aqui apresentados não visam limitar o escopo 

do projeto. Sendo que futuramente serão realizadas 

simulações que contemplarão a influência da 

temperatura para o funcionamento do dispositivo, isto é, 

no comportamento da corrente, transcondutância e 

tensão de ruptura. Ademais, há a busca de se fazer uma 

comparação do LDMOS com o VDMOS.  

Porém até o presente momento, resultados 

expressivos são notados, como a influência da dimensão 

de Op para com os valores de tensão limiar e 

transcondutância. Vendo que este fato ocorre devido ao 

aumento de queda de tensão na região de overlap ser 

proporcional ao tamanho dela. E que conforme esta 

queda aumenta, a queda na região de deriva diminui [6], 

forçando aumento na tensão de limiar.  

Também já foi discutida a influência da 

concentração de dopantes da região de deriva, vendo 

que esta tem influência no valor da corrente IDS, porém 

não altera o comportamento da curva para os valores de 

VGS. Foi visto que o valor de corrente IDS é proporcional 

ao valor de concentração de dopantes na região de 

deriva. 
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