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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo 
estudar as características elétricas de diodos 
implementados com Transistores SOI MOS sem junção 
e compará-las com as características elétricas de um 
diodo junção PN utilizando simulações numéricas. 

 
1. Introdução 

O diodo semicondutor é uma estrutura na qual uma 
região de silício tipo P entra em contato com uma região 
de silício tipo N, formando a junção PN. Cada região 
por possuir um tipo de dopante diferente, tem 
portadores de carga fixos diferentes e portadores de 
carga móveis que majoritariamente são diferentes 
(lacunas no tipo P e elétrons no tipo N). Devido à 
diferença de tipos de dopantes, quando estes são 
colocados em contato forma-se uma região onde não há 
portadores móveis disponíveis, somente portadores 
fixos. A esta região dá-se o nome de região de depleção. 
[1].  

 Em circuitos integrados (CIs) uma das maneiras de 
se obter um diodo é curto-circuitando os contatos de um 
transistor MOS. Neste trabalho, para configurar um 
diodo, serão utilizados transistores SOI MOS Sem 
junções, cuja estrutura utiliza a tecnologia MOS com 
um único tipo de dopante e concentração de dopantes ao 
longo da fonte, canal e dreno. A região ativa do 
transistor está localizada acima de uma camada fina de 
óxido enterrado, constituindo a tecnologia SOI [2]. 

Para efeito de implementação do diodo, os contatos 
de porta e fonte são curto-circuitados estando livre o 
contato de dreno. Dependendo do tipo de dopante 
utilizado e da tensão aplicada, o diodo implementado 
poderá conduzir ou não. No trabalho, as características 
dos dispositivos como dimensão e concentração de 
dopagem serão modificadas para se observar os efeitos 
destas variáveis no comportamento elétrico dos diodos. 
 

2. Metodologia 
O projeto foi dividido em seis etapas. 

Primeiramente, foi feito um estudo bibliográfico sobre o 
funcionamento do diodo junção PN e do transistor MOS 
complementando com a tecnologia SOI. Após a 
primeira etapa, foram feitas as estruturas dos 
dispositivos, diodo PN (Figura 1A) e transistor MOS 
SOI sem junção (Figura 1B) e executadas simulações 
numéricas para se obter características elétricas tais 
como curva I versus V e o perfil do campo e potencial 
ao longo da estrutura dos dispositivos gerados. Na 
próxima etapa do trabalho serão feitas simulações para o 
diodo implementado com o transistor e obtidos os dados 
para fim de comparação com os obtidos através do 
diodo junção PN.  

 

 
Figura 1. Estrutura bimensional do diodo (A) e 

estrutura tridimensional do transistor sem junção (B). 
 

3. Resultados 
A figura 2A apresenta o perfil do campo elétrico ao 

longo da estrutura do diodo e possui pico no meio da 
junção. A figura 2B apresenta a curva da corrente de 
dreno em função aplicada a porta do transistor nMOS 
sem junção. A tensão de porta necessária para a 
condução (tensão de limiar) do transistor aumenta com 
o aumento da concentração de dopantes 
(Nd=51018/cm³ em comparação a linha verde 
Nd=11019/cm³). 

 

 
 

Figura 2. Campo elétrico do diodo (A) ; Curva I versus 
V para diferentes concentrações de dopantes em 
transistores nMOS SOI sem junção (B). 
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