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Resumo: Este projeto tem como objetivo estudar o 

comportamento elétrico de transistores MOS 

desenvolvidos em tecnologia SOI de 65 nm de 
comprimento de canal e que possuem camada de Silício 

com dimensões nanométricas (≤10 nm) e totalmente 

depletados, através de simulações numéricas 

bidimensionais e de medidas experimentais, 

comparando os resultados obtidos de ambas as formas. 

 

1. Introdução 
O transistor de efeito de campo MOS SOI é um dos 

exemplos mais comuns de dispositivos de altíssima 

escala de integração utilizados para redução de efeitos 

de canal curto devido a suas dimensões reduzidas. Tal 

dispositivo consiste na implantação de lâminas de 

silício, utilizadas para separar a região ativa do resto do 
substrato do transistor, isolando o óxido enterrado e 

proporcionando isolamento dielétrico intrínseco [1]. 

Já foi possível perceber em outros estudos uma 

melhora significativa no desempenho de dispositivos 

SOI totalmente depletados. Dentre essas melhorias está 

um campo elétrico menor e alta transcondutância [2]. 

Dentre os parâmetros elétricos para o qual se dará 

foco neste estudo estão a tensão de limiar, inclinação de 

sublimiar, transcondutância máxima, razão entre 

correntes de saturação e desligamento, entre outros. 

 

2. Metodologia e Materiais 
Para as simulações numéricas realizadas, foi 

utilizado o simulador Atlas da Silvaco. Para as medidas 

elétricas, serão necessários transistores SOI totalmente 

depletados com espessura da camada de silício de 10 

nm. Será também utilizado o equipamento Keithley 

4200 e o microprovador manual REL 3600. 

 

3. Resultados 
Através da curva IDxVGS para VDS de 50 mV, foi 

possível calcular os valores da tensão de limiar para 

cada comprimento de canal simulado. 

 
Figura 2 – Tensão de limiar em função do 

comprimento de canal L. 

Com isso, há na figura 2 uma diminuição na tensão 

de limiar para comprimentos de canal menores que 140 

nm, e uma constância em -0,09 V para quase todos os 

outros valores de L. 

Também obteve-se outras curvas em função do 

comprimento de canal, como inclinação de sublimiar e 

transcondutância máxima. 

 
Figura 3 – Produto transcondutância máxima por 

comprimento de canal, em função do comprimento de 

canal. 
Na figura 3, observa-se que, sendo o produto 

transcondutância máxima por comprimento de canal 

proporcional à mobilidade de elétrons, houve uma 

degradação desta mobilidade conforme reduz-se o 

comprimento de canal L. 

 

4. Conclusões 
Com os resultados obtidos através das simulações 

foi possível notar mudanças de comportamento em 

diversos parâmetros, principalmente quando há redução 

do comprimento de canal, como a degradação da 

mobilidade, aumento da inclinação de sublimiar e uma 

diminuição da tensão de limiar. 
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