
Resumo 
 
Nesta tese é desenvolvido um modelo para IGBTs, baseado na física dos  
semicondutores e compatível com uma implementação em simuladores genéricos de 
circuitos eléctricos. O aspecto inovador do modelo prende-se com o método utilizado 
para resolver a equação de difusão ambipolar (EDA), que descreve a distribuição dos 
portadores na base do dispositivo, e que constitui o núcleo fundamental do modelo. 
Esta abordagem, já utilizada em díodos e transístores bipolares (Araújo 1998a), é agora 
estendida a IGBTs. 
A utilização do modelo requer o conhecimento de um conjunto de parâmetros que o 
caracterizam. Dada a natureza física do modelo, a identificação precisa dos parâmetros 
requer a execução de um conjunto complexo de medições experimentais, dificilmente 
realizáveis por um projectista de sistemas. Assim, em complemento ao modelo do 
IGBT, é desenvolvido nesta tese um procedimento para a extracção dos parâmetros, 
inovador no domínio da electrónica de potência. 
O mecanismo de extracção baseia-se num algoritmo de optimização – Simulated 
Annealing – que, por comparação entre resultados experimentais e de simulação, 
encontra um conjunto óptimo de parâmetros que minimiza o erro entre as formas de 
onda de tensão/corrente. Globalmente, o algoritmo é simples de implementar, tem a 
propriedade de convergir rapidamente para uma boa solução mesmo sem uma boa 
estimativa inicial e tem a capacidade de escapar a óptimos locais. O procedimento de 
extracção requer dois ensaios experimentais, com circuitos de teste de pequena 
complexidade. Desta forma, consegue-se um processo de extracção que garante uma 
elevada precisão dos parâmetros obtidos, sem a necessidade de realizar ensaios 
morosos e em instalações experimentais complexas e exigentes. 
No que diz respeito ao modelo, este é constituído por uma componente numérica para 
modelar a zona da base (zona extensa e fracamente dopada, principal responsável pelo 
comportamento dinâmico do dispositivo), através da solução da EDA, e uma 
componente analítica para modelar as restantes zonas do dispositivo. 
A solução da EDA é realizada através de um princípio variacional, cuja estacionaridade 
do funcional associado à EDA conduz a uma solução equivalente à solução do 
problema original. A estacionaridade do referido funcional foi efectuada através de uma 
formulação pelo método dos elementos finitos (MEF), reduzindo a equação às 
derivadas parciais do problema original a um sistema de equações diferenciais 
ordinárias. Esta formulação permite a implementação do modelo num simulador de 
circuitos eléctricos de uso genérico, através da analogia entre o sistema de equações 
resultante do MEF e o sistema de equações associado a um conjunto de malhas RC e 
fontes de corrente. Para as restantes zonas do IGBT (emissor, região de depleção, 
canal MOS e as quedas de tensão) são utilizados modelos analíticos clássicos. 
Esta abordagem híbrida resulta num modelo com um bom compromisso precisão/tempo 
de cálculo, na medida em que permite descrever com rigor os fenómenos eléctricos e 
físicos do IGBT através da componente numérica e, simultaneamente, manter tempos 
de simulação em níveis aceitáveis através da componente analítica. 
O trabalho realizado é validado com a aplicação do modelo estabelecido, com os 
parâmetros considerados relevantes, a vários IGBTs. O desempenho global foi avaliado 
por comparação de resultados obtidos, quer em ensaios experimentais quer por 
simulação computacional. A análise dos erros associados a parâmetros típicos de 



comutação (erros médios entre 5 e 10%) em conjunto com tempos de simulação que 
variam entre 10 a 30 segundos, permitem concluir do bom desempenho do modelo no 
projecto de sistemas de electrónica de potência. 
Em conclusão, o modelo do IGBT em conjunto o processo de extracção desenvolvidos, 
constituem uma ferramenta global de modelação, que reúne todas as condições para 
potenciar o uso da simulação no projecto de conversores com semicondutores 
bipolares de potência. 
 
 
Abstract 
 
In this thesis a physics-based IGBT model implementable within generic electrical circuit 
simulators is developed. An innovative approach is used to solve the ambipolar diffusion 
equation (ADE), that represents the carrier distribution in IGBT base (n− zone) and that 
is considered the model’s core. The approach has been used in diodes and bipolar 
transistors (Araújo 1998a) and is now extended to IGBT. 
The model is composed with a set of parameters that must be identified in order to 
perform an accurate behavioral simulation. Due to model’s physics basis, parameter 
extraction requires a set of complex electrical measurements, hardly manageable by an 
application engineer. So a parameter extraction procedure that complements IGBT’s 
model is developed. The procedure uses an innovative strategy in what power 
electronics is concerned 
The extraction method basis is an optimization algorithm – Simulated Annealing – that 
finds an optimum parameter set by minimizing the error between experimental and 
simulated data. The algorithm is simple to implement, it converges fast to a good 
solution even without a good initial guess and it is able to escape from local optimum 
solutions. The extraction procedure requires a simple measurement system, with two 
basic test circuits, to implement the objective function. With this method is possible to 
achieve a set of parameters with high precision without needing to spend time with 
electrical measurements in complex laboratory systems. 
The IGBT model contains a numerical part that models IGBT’s base (thick low doped 
zone, that rules the device dynamic behavior), by solving ADE, and an analytical part 
that models remaining zones of IGBT. 
ADE solution is obtained starting from a variational principle, associated with a quadratic 
functional, whose minimization is equivalent to the solution of the original problem. The 
functional’s minimization is performed using a finite element formulation, that transforms 
the partial differential equation of original problem into a system of ordinary differential 
equations. This approach enables a simple implementation in standard simulators like 
those of the SPICE family, resulting from the analogy between the system 
corresponding to the finite element formulation and the system associated with an 
electric circuit consisting of resistors, capacitors and current sources. Remaining zones 
of semiconductor (emitter, space-charge, MOS and voltage drops) are modeled with 
classical analytical models. 
This hybrid approach results in a model with a good trade-off between precision and 
simulation time. It allows at describing IGBT’s electrical and physical phenomena using 
the numerical module, keeping low the simulation time using the analytical module. 



The thesis concludes applying IGBT model and parameter extraction procedure with 
different commercial IGBTs. Global performance was evaluated comparing experimental 
and simulated data. It was found that mean relative error of some switching parameters 
ranges between 5 to 10% and simulation time between 10 to 30 seconds. These results 
allow at concluding that the model constitutes a good simulation tool appropriated to 
design of power electronics systems. 
The IGBT model together with parameter extraction procedure constitutes a global 
modeling tool that potentiates the use of computational simulation for power circuit 
design with bipolar power semiconductors. 
 
 
 


