
Resumo 

Apresenta-se nesta memória um método original para a moderação de semicondutores bipolares de 

potência. O método baseia-se numa aproximação regional e unidimensional do semicondutor que 

associa a cada zona um modelo capaz de ser implementável, de modo modular, num simulador 

genérico de circuitos eléctricos. 

O aspecto inovador deste trabalho prende-se com a solução adoptada para a moderação das zonas 

espessas e fracamente dopadas, que asseguram o bloqueio em tensão do dispositivo, principais 

responsáveis pelo comportamento em regime transitório do semicondutor e regidas pela equação de 

difusão ambipolar. Dada a natureza distribuída dos fenómenos que lhe estão associados o modelo 

deve ser capaz de calcular a distribuição instantânea de portadores ao longo dessas zonas o que 

implica a solução da referida equação. Como os simuladores de circuitos eléctricos só conseguem 

simular sistemas regidos por equações de derivadas ordinárias é necessário que, de algum modo, o 

problema seja reformulado de modo a originar um sistema de equações desse tipo. Nesse sentido o 

método desenvolvido utiliza um principio variacional, associado a um funcional quadrático, cuja 

minimização conduz à solução do problema original. A solução do problema de minimização é 

procurada com recurso ao método dos elementos finitos, que divide o domínio em vários elementos 

finitos, e que aproxima a solução por uma soma de soluções em cada elemento finito do domínio. Tal 

conduz a uma reformulação que transforma o problema original, de solução de urna equação 

diferencial de derivadas parciais e condições limite associadas, na solução de um conjunto de 

equações de derivadas ordinárias em número proporcional à quantidade e tipo de elementos finitos 

utilizados. 

Dado que o funcional de que se parte é quadrático a sua minimização produz matrizes simétricas e 

que só possuem elementos na diagonal principal e adjacentes. Esta propriedade permite a analogia 

entre as matrizes globais que representam o comportamento do sistema original e as matrizes globais 

que representam o comportamento de um circuito constituído por resistências, condensadores e 

fontes de corrente. 

Como cada elemento finito foi definido numa parte do domínio as matrizes globais podem ser 

construídas a partir de matrizes elementares definidas em cada elemento finito. Deste modo o circuito 

eléctrico que representa o sistema de equações global é procurado sobre a forma de um conjunto de 

circuitos eléctricos elementares em que cada um tem associado a parte do domínio correspondente 

ao elemento finito que representa. 

A solução da equação de difusão ambipolar é então obtida por analogia entre as concentrações de 

portadores e a tensão nos diferentes nós associados a cada circuito que representa a parte do 

domínio correspondente. Elementos finitos com diferentes comprimentos ou topologias, bem como a 

variação das propriedades do domínio, são implementados por associação ao circuito respectivo das 

referidas propriedades. Os circuitos associados são implementados num simulador tipo Spice com 

elementos finitos unidimensionais lineares e quadráticos. A construção do circuito que modela as 



zonas espessas e fracamente dopadas é feita por simples junção de circuitos associados a cada 

elemento finito de modo a aproximarem globalmente o domínio. 

As restantes zonas dos semicondutores em estudo são representadas recorrendo a modelos 

conhecidos e para cada um é construído um circuito associado. Assim apresentam-se modelos para 

as zonas emissoras, modelos para as quedas de tensão, modelos para zonas estreitas de base, 

modelos para as zonas de depleção e para o cálculo da largura de cada elemento finito. Cada um dos 

circuitos associados constitui um modulo que, para ser utilizado na construção de um modelo para um 

semicondutor bipolar, necessita apenas da passagem dos parâmetros adequados. A moderação de 

cada semicondutor começa pela identificação das diferentes zonas que o constituem seguida pela 

escolha do número e tipo de elementos finitos associados à solução da equação de difusão ambipolar 

e termina com a união dos vários módulos necessários. 

Assim o método desenvolvido permite uma moderação modular na qual a alteração das propriedades 

do domínio é feita por alteração dos parâmetros de cada circuito elementar e em que a moderação 

dos vários elementos de uma família de semicondutores é efectuada por simples mudança nos 

parâmetros dos módulos associados. 

O trabalho é concluído com a aplicação do método apresentado na moderação de dois tipos de semi-

condutores bipolares de potência, díodos e transístores, o que torna claro os aspectos de 

implementação, em simuladores de circuitos, e permite efectuar uma análise comparativa entre os 

resultados obtidos com o modelo e os resultados de ensaios experimentais. 

Abstract 

This dissertation presents the design of a new method for modelling bipolar power semiconductors. 

The method is based on an uni-dimensional and regional approach that associates each zone of the 

semiconductor to a circuit implementable into a generic electrical circuit simulator , in a modular mode. 

The innovative aspect of the method is centred at the modelling the thick low doped zones, such that 

assures the reverse blocking of the device, main responsible for the transient behaviour of the 

semiconductor and ruled by the ambipolar diffusion equation. 

Taking in consideration the distributed nature of the phenomenon associated with this low doped 

zones the model is able of calculating the instantaneous distribution of carriers along the same ones 

what implies the solution for the referred equation. 

As electrical circuit simulators can only obtain solutions to systems ruled by ordinary differential 

equations it is necessary that, in some way, the problem be reformulated in order to originate a system 

of equations of this type. 

So the developed method uses a variational approach, associated to a quadratic functional, whose 

stationarity is equivalent to the solution of the original problem and its boundary conditions. The 



solution of the problem is got through the application of the finite element method based on partition of 

the domain in a set of elements, Then the global solution is approached by addition of elementary 

solutions, each one related to an element of the domain. 

The method leads to a reformulation that transforms the original problem, of solution of a equation of 

partial derivatives and its boundary conditions, in solution of a set of ordinary differential equations 

proportional in number to the amount and type of the finite elements. 

As the functional associated to the problem is quadratic its stationarity produces symmetrical matrices. 

This property enables an analogy between the matrices that represent the behaviour of the original 

system and the matrices that represent the behaviour of a circuit consisting of resistors, capacitors 

and current sources. 

As each finite element was defined in a partition of the domain, the global matrices, associated to the 

solution of the problem, can be constructed from elementary matrices defined for each finite element. 

In this way the electric circuit that represents the global system of equations is looked on the form of a 

set of elementary electric circuits where each one has associated the part of the domain 

corresponding to the element that it represents. 

The solution of the ambipolar diffusion equation is then obtained through an analogy between carrier 

concentration and voltage in different nodes associated to each circuit that represents the 

corresponding part of the domain. 

Association to the respective circuit of the related properties easily implements elements with different 

sizes or topologies, as well as the variation of the properties of the domain. 

The corresponding circuits are then implemented in a Spice like simulator with linear and quadratic 

finite elements. The construction of the circuit that models the thick low doped zones is simply made 

by junction of circuits corresponding to each finite element in order to globally approach the domain. 

The remaining zones of the semiconductors are modelled with classical approaches and for each one 

an associated circuit is made. Thus, models for the emitters, voltage drops, narrow bases and for 

calculation of the width of each element are presented, as well as the associated circuits. Each one of 

the circuits constitutes a module that, to be used in the construction of a model for a specific 

semiconductor, needs only appropriate parameters. 

Modelling of a semiconductor is based on the identification of the different zones that constitute the 

device, the choice of the number and type of finite elements, related to the solution of the ambipolar 

diffusion equation, and the union of the set of modules necessary to the different zones. 

So the developed method points out to a modular semiconductor modelling. The modification of 

properties of the domain is made by alteration of the parameters of each elementary circuit, being the 

modelling of the elements for a family of semiconductors made by a simple change in parameters of 

the associated modules. 

The dissertation applies the researched method into the modelling of two types of bipolar power 

semiconductors, diodes and transistors, making clear the implementation aspects for electrical circuit 



simulators, and performing a comparative analysis between experimental results obtained either with 

the model or from the component manufacturers. 


