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Resumo: Este artigo tem como objetivo o estudo 

comparativo experimental entre o SOI nMOSFETs do 

tipo Diamante e seu Convencional equivalente (mesma 

área de porta e fator geométrico) em altas temperaturas. 

1. Introdução 
O estilo de leiaute Diamante (DIAMOND SOI 

MOSFET, DSM) foi proposto para aplicar geometria de 

porta hexagonal com MOSFETs, que aumenta seu 

desempenho elétrico, ou seja, o campo elétrico 

longitudinal ao longo do canal aumenta (//) 

denominado LCE (Longitudinal Corner Effect) e 

consequentemente aumenta a velocidade média dos 

portadores móveis do canal (v//), que acarreta no 

aumento da corrente de dreno (IDS), quando comparado 

ao MOSFET convencional equivalente, considerando-se 

a mesma área de porta (AG) e o mesmo fator geométrico 

(fg=W/L, onde W e L são a largura e o comprimento do 

canal, respectivamente) [1]. 

2. Metodologia 
Estudo bibliográfico sobre a caracterização elétrica 

do DSM submetidos a altas temperaturas; Medidas 

experimentais das curvas da corrente de dreno (IDS) em 

função da tensão de porta (VGS) e da tensão de dreno 

(VDS), para os diferentes tipos de DSM (variando fg, B, 

b, e ) e dos seus respectivos equivalentes 

convencionais (CONVENTIONAL SOI MOSFET - 

CSM), mesmas AG, mesmo fg e mesmas condições de 

polarização. 

3. Resultados 
A figura 1 apresenta RON em função da Temperatura. 
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Figura 1 – Curvas experimentais de RON em função da 

temperatura  

Nota-se que valores de RON encontrados no DSM 

são duas vezes menores que o observada no CSM 

equivalente, para todas as temperaturas, devido aos 

efeitos LCE e PAMDLE [2 - 3] que se permanecem 

ativos em altas temperaturas. Portanto, além do DSM 

ser capaz de melhorar o desempenho do dispositivo 

eléctrico em relação ao CSM, ele se torna robusto ao 

aumento da temperatura em aplicações como chaves 

analógicas. A mesma tendência foi encontrada no outros 

dispositivos estudados. 

  A Figura 2 mostra o parâmetro fT em função de T. 
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Figura 2 – Curva experimental de fT para o DSM e CSM 

em função da temperatura 

A figura 2 mostra curvas experimentais fT 

[=gm/(2πCL), onde CL=1pF] em função de T. Nota-se 

que as frequências de ganho unitário para o DSM são 

sempre maiores (aproximadamente 66% em temperatura 

ambiente e 37% para T= 573K) que as encontradas no 

CSM equivalente. Como gm do DSM é sempre maior 

comparado com seu CSM equivalente, devido a 

presença dos efeitos LCE e PAMDLE no DSM, que é 

capaz de potencializar sua transcondutância. Ambos os 

dispositivos apresentou uma variação de fT de 

aproximadamente 66%. A mesma tendência foi 

encontrada no outros dispositivos estudados. Além 

desses dois parâmetros analógicos, foram estudados 

outros, entre eles ILEAK, gm/IDS, AV e VEA. Que se 

mostraram  melhores para o DSM em comparação com 

CSM em altas temperaturas.   

4. Conclusões 
O estilo DSM apresentou um desempenho elétrico 

melhor em temperaturas altas quando comparado com 

seu equivalente convencional, principalmente para altas 

frequências utilizadas em circuitos integrados 

analógicos, considerando a mesma área de porta, 

relação de aspecto e condições de polarização. Isto pode 

ser explicado pelos efeitos LCE e PAMDLE presente no 

DSM, que permaneceram ativos em altas temperaturas. 
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