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Resumo: Este projeto apresenta o comportamento da 

corrente de dreno em triodo e saturação, e da tensão 

limiar, obtidos através de simulações numéricas 

bidimensionais, visando observar os efeitos causados 

pelo descasamento de dimensões em transistores SOI 

nMOS com diferentes concentrações de dopantes.  

1. Introdução 

A tecnologia SOI (Silicon-On-Insulator) foi 

desenvolvido para minimizar os efeitos de capacitâncias 

parasitárias e tiristor parasitário causados pela 

miniaturização da estrutura do CMOS [1]. 

Na fabricação de transistores podem ocorrer eventos 

aleatórios devido a variação da tecnologia. Esses efeitos 

podem modificar algumas características físicas 

intrínsecas dos dispositivos que deveriam ser idênticos.  

No caso de transistores MOSFET, o descasamento 

relativo na corrente de dreno (ΔIDS/ IDS) é, em geral, 

expresso em função do descasamento na tensão de 

limiar (ΔVthf / Vthf), no fator de corrente      (Δβ / β ) e na 

tensão aplicada à primeira porta do transistor SOI (VGF) 

[2], como apresentado na equação (1):                 
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A tensão de limiar (Vthf) também pode ser afetada 

pelo descasamento (mismatching) devido à influência de 

alguns parâmetros, tais como: concentração de 

dopantes, espessura da camada de silício e do óxido de 

porta. Sendo que a concentração de dopantes é a 

principal causa do descasamento da tensão de limiar 

desde a lâmina com a concentração original até as etapas 

futuras. O desvio padrão da tensão de limiar pode ser 

expresso pela equação (2) 
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onde 
thfV0  é o desvio padrão da tensão de limiar 

normalizado em relação à área de porta, W e L são a 

largura e comprimento de canal, respectivamente. 

2. Resultados 

Fixando a temperatura em 300 K, o comprimento de 

canal simulado foi de L = 2 µm  1%, para diferentes 

concentrações de dopantes (NA), sendo que os valores 

utilizados foram de: 6x1016 cm-3, 5,6x1016cm-3 e 

1x1015cm-3.  

A seguir apresentamos a relação do desvio padrão da 

corrente de dreno pelas correntes médias (σ IDmédio / 

IDmédio): 

 
Figura 1 - Variação da concentração de dopantes (NA) 

em relação ao desvio relativo, com VD= 50 mV. 

Abaixo verificamos a extração dos valores das 

tensões de limiar com os seus respectivos valores médio 

e desvios padrões: 

Tabela1 – Comportamento da tensão de limiar (Vth) em 

relação a variação da concentração. 

NA 

[cm3] 

VTH [V] VTH 

médio 

[V] 

VTH 
[mV] L=1,98m L=2,00m L=2,02m 

11015 -0,285 -0,294 -0,295 -0,291 
0,55

8 

5,61016 0,423 0,421 0,423 0,422 
0,86

4 

61016 0,467 0,467 0,468 0,468 
0,92

0 

 

3. Conclusão 

Os resultados mostram que o desvio relativo da 

corrente de dreno de transistores SOI nMOS, com 

variação do comprimento de canal é maior nas regiões 

de subliminar e de inversão fraca, e aumenta com a 

redução da concentração de dopantes. 
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