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Resumo: Este projeto apresenta a comparação entre os 

diferentes métodos de extração da tensão de limiar, 

analisando a variação experimental deste parâmetro com 

o comprimento de canal e a temperatura em transistores 

SOI nMOSFET.  

1. Introdução 

      A tecnologia SOI (Silicon-On-Insulator) foi 

desenvolvido para minimizar os efeitos de capacitâncias 

parasitárias e tiristor parasitário causados pela 

minituarização da estrutura do CMOS [1]. 

      A tensão de limiar (Vth) é um dos parâmetros 

mais básicos de um transistor MOSFET e é definida 

como a mínima tensão aplicada à porta (VG) necessária 

para que haja a formação de uma camada de inversão, 

formada por portadores minoritários, que conecta as 

regiões de dreno e fonte, permitindo a passagem de 

corrente. Existem diversos métodos para extrair este 

parâmetro [2]. Neste trabalho vamos utilizar cinco 

métodos: Corrente-Constante – CC, Extrapolação da 

Região de Linear – ERL, Secunda-Derivada – SD, 

Relação da Corrente pela raiz quadrada da 

Transcondutância – CsrTR e Relação da Corrente pela 

Transcondutância – TCR [2].  

A tensão de limiar de um MOSFET é expressa pela 

equação (1) incluindo o efeito das armadilhas de 

interface. 
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Em dispositivos MOS convencionais ou SOI 

parcialmente depletados, a densidade de carga de 

depleção (Qdepl) é dada por Qdepl = - q.NA. xdmáx [1]. Neste 

caso a taxa de variação da tensão limiar em relação à 

temperatura (dVth/dT) pode ser expressa pela equação 

(2), com αVT = 1. Para dispositivos totalmente 

depletados αVT=0. 
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2. Resultados 

2.1 Variações do comprimento de canal 

Fixando a temperatura em 300 K e largura do canal 

(W) de 20 µm, foram medidos transistores com o 

comprimento de canal variando entre 0.75 µm e 10 µm. 

Para canais longos, o valor de Vth manteve-se 

praticamente constante, embora este valor apresente 

dependência com o método de extração utilizado. Foi 

verificado que para canais menores que 5μm houve um 

decaimento da tensão limiar, devido ao efeito de canal 

curto que diminui o controle da tensão de porta (VG) 

sobre as cargas de depleção do canal.  

Para o transistor de canal longo, o maior valor de Vth 

encontrado foi para o método TCR de 176 mV, e o 

menor para o método SD com 100 mV. Para o menor 

canal medido (L= 0.75 µm), o maior valor de Vth foi para 

o método TCR de 62 mV e o menor para o método 

CsrTR com 10,8 mV. 

2.2 Variações da temperatura 

Os dispositivos utilizados para o estudo em função 

da temperatura apresentam comprimento de canal de 

0,75μm, 1μm e 2μm, e foram submetidos as 

temperaturas de 90K à 380K. Abaixo apresentamos a 

tabela 1 com os valores dos coeficientes de inclinação 

extraídos da curva Vth x T. Verificamos que os métodos 

CC e TCR sofrem uma pequena variação da inclinação 

da reta em relação aos demais métodos aplicados, o que 

demonstra que a influência da temperatura sobre Vth não 

é descrita igualmente por todos os métodos. 

De acordo com a equação (2) obtemos o coeficiente 

de inclinação teórico de 6.46364x10-4 V/K, considerando 

Nitf=0. Comparando com a tabela abaixo, verificamos 

que o método TCR foi o que mais se aproximou deste 

valor. 

 

Tabela1 – Coeficiente experimental dVth/dT. 

 
 

3. Conclusão 

Os resultados demonstraram o efeito de canal curto 

para comprimentos menores que 5μm e um decaimento 

dos valores de Vth de acordo com a diminuição da 

temperatura. A variação da tensão de limiar com a 

temperatura mostrou-se dependente do método de 

extração utilizado. 
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