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Resumo: Neste trabalho realizou-se um estudo sobre 

o efeito de auto-aquecimento em transistores SOI. 

Foram feitas simulações computacionais testando o 

dispositivo para diversos comprimentos de canal, 

aplicando diferentes tensões de porta (VGS). Com os 

dados foram traçados gráficos de corrente de dreno (Id) 

x tensão de dreno (Vd) e analisados os resultados, que 

comprovam a existência do efeito de auto-aquecimento 

em transistores SOI e evidenciam que o aumento da 

tensão VGS influencia na queda de corrente neste 

transistor. O efeito é mais notável em transistores com 

menor comprimento de canal. 

1. Introdução 

Transistores SOI (Silicon–on-Insulator) consistem em 

uma nova tecnologia de transistores MOS em que uma 

camada de óxido enterrado separa a região ativa da 

lâmina do substrato. Nesta tecnologia diversos efeitos 

parasitários são suprimidos e uma série de melhorias nas 

características elétricas são promovidas como: aumento 

da corrente de dreno e redução da inclinação de 

sublimiar [1]. Entretanto, esta tecnologia possui 

algumas desvantagens em relação ao MOS 

convencional, uma delas é o efeito de auto-aquecimento 

devido à baixa condutividade térmica do óxido 

enterrado [2]. 
 

2. Metodologia 

Foram feitas simulações computacionais bidimensionais 

utilizando o simulador Sentaurus visando obter curvas 

características (Id x Vd) dos transistores SOI. 

O modelo utilizado foi o hydrodynamic transport model 

[3], com os seguintes parâmetros: tensão VGS-Vth 

variando de 0 à +1V, sendo Vth a tensão de limiar e 

comprimentos de canal (L) de 0,2; 0,5 e 1,0 µm. 
 

3. Resultados 

Como principais resultados temos o gráfico da figura 1, 

que mostra o efeito de auto-aquecimento para um VGS-

Vth =0.7 para os três dispositivos . Pôde ser observado a 

diminuição da corrente de dreno com o aumento da 

tensão de dreno.  

É notável a diferença da corrente Id quando comparado 

ao mesmo transistor sem o efeito de auto-aquecimento, 

comprovando os efeitos na corrente de dreno do 

dispositivo. Outro resultado importante é apresentado na 

figura 2, em que pode ser observado o aumento da 

temperatura dos elétrons no interior do dispositivo.   
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Figura 1 – Gráfico de Id x (Vd x L) para transistores SOI com 

comprimento de canal L=0.2; 0.5 e 1.0 µm e VGS-Vth=0.7. 

 

  
Figura 2 – Simulação de temperatura dos elétrons no transistor sob 
efeito do auto-aquecimento. 

 

4. Conclusões 

Neste trabalho foi possível comprovar a existência do 

efeito de auto-aquecimento nos transistores SOI, bem 

como a tensão de dreno e o comprimento de canal 

podem influenciar esse efeito, podendo posteriormente 

determinar condições de polarização dos componentes 

de diversas dimensões para que o efeito de auto-

aquecimento não interfira na aplicação do dispositivo. 
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