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Resumo: O principal objetivo desse estudo é verificar a 

influência da utilização de transistores de canal gradual (GC – 

Graded Channel) SOI MOSFET em espelhos de corrente do tipo 

fonte comum. Para tanto será analisado, no presente estudo, a 

precisão de espelhamento do circuito através de simulações 

numéricas bidimensionais. 
 

1. Introdução 
 A principal característica apresentada pelos dispositivos GC 

SOI é seu perfil assimétrico de dopantes na região do canal, como 

indicado na Figura 1A, em que a região mais próxima da fonte é 

fortemente dopada e a região próxima do dreno, fracamente 

dopada, mantém a concentração de dopantes original da lâmina 

[1]. A presença da região fracamente dopada (com comprimento 

LLD) funciona como uma extensão do dreno, reduzindo o 

comprimento efetivo de canal, que resulta em diversos benefícios, 

tais como o aumento do nível de corrente (IDS) e da 

transcondutância (gm). Além disso, o campo elétrico próximo ao 

dreno é reduzido, minimizando a ocorrência de efeitos bipolares 

parasitários, reduzindo a condutância de saída (gD), entre outros 

[2]. Diversos trabalhos comprovam que os transistores GC 

apresentam melhor desempenho do que dispositivos 

convencionais (uniformemente dopados), principalmente nos 

parâmetros analógicos [1]. Essas vantagens motivam o estudo da 

aplicação de tais dispositivos em circuitos analógicos. Neste 

trabalho, a influência do uso de transistores GC SOI será analisada 

em espelhos de corrente na arquitetura fonte comum (Figura 1B), 

que constituem um dos blocos mais utilizados em circuitos 

analógicos. 

 
Figura 1 – A: Transistor GC. B: Circuito de espelho de corrente. 

 

2. Metodologia 
Este trabalho apresenta uma análise comparativa entre 

espelhos de corrente do tipo fonte comum [3], implementados 

com transistores GC SOI e SOI convencional (uniformemente 

dopado da fonte até o dreno), variando o comprimento total de 

canal (L) e a razão LLD/L. A análise é feita através de simulações 

numéricas bidimensionais, utilizado o simulador de dispositivos 

Sentaurus Device (SDEVICE) [4], sem considerar o efeito de 

ionização por impacto. 

Espelhos de corrente têm por objetivo fornecer uma corrente 

de saída (IDOUT) proporcional à corrente de entrada (IDIN), 

independente da tensão aplicada ao dreno do transistor de saída, 

Q2. Um parâmetro importante que traduz essa capacidade de 

reproduzir a corrente IDIN para IDOUT é a precisão de espelhamento 

(P), obtida através da relação (IDOUT/IDIN). Como os transistores de 

entrada e saída (Q1 e Q2) apresentam as mesmas dimensões 

(largura e comprimento do canal), a precisão de espelhamento 

deve ser, idealmente, igual a um. 
    

3. Resultados 
A fim de analisar a precisão de espelhamento dos 

dispositivos, foram extraídas as curvas (IDOUT/IDIN) versus IDIN para 

transistores uniformemente dopados e GC SOI com 

comprimentos de canal de 2 e 1µm e várias razões (LLD/L) 

simuladas com tensão VDOUT=1V, apresentadas na Figura 2. A 

Tabela 1 apresenta, para os mesmos dispositivos da Figura 2 

(mesma legenda), o erro (%) de P em relação ao valor ideal. 

 
Figura 2 – Curva (IDOUT/IDIN) vs IDIN para L=2 e 1µm. 

Tabela 1 – Erro percentual de P em relação à unidade. 

 Nota-se que os GC SOI apresentam valores de P mais 

próximos do ideal do que os SOI convencionais. Isso ocorre 

devido ao fato de a região fracamente dopada reduzir o efeito de 

modulação do comprimento de canal e, consequentemente, 

reduzir a condutância de saída (gD), que contribui para que a 

precisão de espelhamento desvie do valor ideal. 
 

4. Conclusões 
As simulações realizadas comprovam que os espelhos de 

corrente utilizando dispositivos GC SOI apresentam melhores 

resultados em relação aos transistores uniformemente dopados 

devido a melhora de gD. 
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 Erro (%) – L=1 µm Erro (%) – L=2 µm 

IDIN  (µA) ● ■ ▲  ● ■ ▲  

0,1 17 11 9,0 11 4,2 1,3 1,1 1,8 

1 7,5 4,6 3,9 4,8 2,2 0,7 0,6 1,0 

20 5,8 3,7 3,1 2,2 4,4 2,9 2,7 2,3 
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