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Resumo: Atraves de simulações numéricas, neste 

projeto analisou-se a influência da espessura do óxido 

enterrado nas curvas carcterísticas de  transistores SOI 

modo inversão e transistores sem junções. Percebeu-se 

que a tensao de limiar é bastante afetada pelo 

compartilhamento de carga entre as interfaces superior e 

inferior do transistor de forma que quando a largura de 

oxido é muito pequena, a porta inferior apresenta um 

importante papel no controle das cargas de depleção, em 

especial nos transistores sem junções.  

 

1. Introdução 
    Transistores com tecnologia SOI apresentam diferentes 

modos de operação dependendo da espessura da camada 

de silício. Aqueles com camada de silício mais fina 

(totalmente depletados  - FDSOI) são os que apresentam 

propiedades mais atrativas como menores campos 

elétricos, maior transcondutância, reduzido efeito de canal 

curto e inclinação de tensão de limiar quase ideal. Como 

nestes transistores as interfaces superior e inferior podem 

estar em depleção, acumulação ou inversão, há nove 

possibilidades de modo de operacao que variam em função 

das tensões de porta e substrato aplicadas. 

    A dependência da tensão de limiar (VTH) com a tensão 

de substrato pode ser calculada pela seguinte equação para 

os casos em que o transistor esta totalmente depletado [1]: 

α = tox1/tox2                            (1) 

onde α é a variacao da tensão de limiar em função da 

tensão de substrato, tox1 é a espessura do óxido de porta 

e tox2 é a espessura do óxido enterrado. 

    Se aumentarmos a tensão de substrato de modo que a 

interface inferior fique invertida, a tensão de limiar 

tenderá a um valor constante, independente da tensão 

aplicado ao substrato. O mesmo acontece quando a 

interface inferior se encontra em acumulação.  

2. Metodologia 
O projeto foi dividido em seis etapas. 

Primeiramente, foram feitos um estudo bibliográfico 

básico e um específico. Então, foram efetuadas as 

simulações bi e tridimensionais de transistores SOI 

MOSFETS modo inversão e sem junções de múltiplas 

portas com diferentes espessuras de óxido enterrado. 

Finalmente, foi feita uma analise dos resultados obtidos.  

3. Resultados 
Na figura 1 pode-se observar as influências das 

espessuras do silício e do óxido enterrado na tensão de 

limiar de transistores modo inversão. Conforme esperado, 

se diminuirmos a espessura do óxido enterrado, a tensão de 

limiar aumenta e o mesmo acontece quando aumentamos a 

espessura do silício. No primeiro caso, este efeito se deve à 

maior influência da porta inferior no controle das cargas de 

canal dificultando a formação da camada de inversão e no 

segundo ao menor acoplamento capacitivo entre as portas.  

Na figura 2, pode-se observar as influências da 

espessura do óxido enterrado, da concentração de dopantes 

e da polarização do substrato em transistores sem junções. 

De forma geral, percebe-se que a tensão de limiar nos 

transistores sem junções, em especial naqueles com maior 

concentração de dopantes, apresenta maior dependência 

com a espessura do óxido enterrado que transistores modo 

inversão.  

 
Figura 1 – Tensão de Limiar em função da espessura do 

óxido enterrado em transistores modo inversão. 

  
Figura 2 – Tensão de Limiar em função da espessura do 

óxido enterrado em transistores sem junções com         

tSi = 10 nm para diferentes concentrações de dopantes. 

4. Conclusões 
Neste trabalho, pôde-se observar a influência da 

espessura do óxido enterrado em VTH de transistores modo 

inversão e sem junções. Em ambos os dispositivos, a 

tensão de limiar aumenta com a redução da espessura da 

camada de óxido enterrado, embora a variação de VTH seja 

mais pronunciada em transistores sem junções.  
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