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Resumo: Este projeto tem como objetivo 

analisar e extrair dados relativos ao ruído de 

baixa frequência em transistores MOS sem 

junções na tecnologia SOI (Silício Sobre 

Isolante) e, através do software Sentaurus device, 

verificar se o programa utilizado obtém 

resultados similares aos teóricos esperados, 

avaliando sua eficiência ao simular estes 

dispositivos. 

1.  Introdução 
     Um grande avanço da microeletrônica se 

iniciou com a tecnologia SOI, com o objetivo de 

reduzir as capacitâncias parasitárias e melhorar 

algumas características elétricas no dispositivo 

[1]. Essa tecnologia conta com uma camada de 

óxido enterrado entre a região ativa e o substrato 

do transistor, como pode-se ver na Figura 1. 

Devido à dificuldade de realizar a dopagem nos 

terminais fonte e dreno em transistores 

extremamente pequenos evitando a difusão de 

dopantes no canal do dispositivo, surgiram os 

transistores MOS sem junções, que apresentam 

uma distribuição constante de dopantes ao longo 

da lâmina de silício [2]. 

 
    Figura 1 – Transistor MOS (tecnologia SOI). 

 

     Por causa do tamanho dos novos dispositivos, 

as tensões e correntes necessárias para operá-los 

são bem baixas, o que torna a razão sinal-ruído 

um parâmetro extremamente importante em sua 

fabricação [3]. 

     O ruído em baixa frequência possui três 

componentes, ruído térmico, ruído shot e o ruído 

causado pela recombinação de portadores. Este 

último é o mais importante, pois compõe a maior 

parte do ruído em baixa frequência, e é dominado 

pelo ruído flicker. O ruído flicker, também é 

chamado de 1/f, pois se comporta dessa maneira 

em relação à frequência como mostra a figura 2. 

     A densidade spectral do ruído 1/f é dada pela 

equação[3]: 
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     Onde KF é uma constante que varia de acordo 

com a fabricação do dispositivo.   

      Será utilizado o software Sentaurus Device 

[4], para analisar os ruídos em baixa frequência e 

analisar também, se o software é apropriado para 

realizar tal tarefa. 

  2. Metodologia 
      Inicialmente, será necessária a utilização do 

software Sentaurus Device para a simulação das 

características I-V para dispositivos sem junções 

considerando diferentes densidades de carga. A 

partir dos resultados destas simulações serão 

definidos os modelos que devem ser utilizados 

para a simulação do ruído de baixa frequência. 

  3. Resultados 
     Como o projeto de iniciação científica 

referente a este trabalho teve início em junho de 

2016, até o presente momento, os esforços foram 

concentrados no estudo bibliográfico do ruído e 

dos princípios de funcionamento dos transistores 

sem junções.  
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Figura 2 – Curva experimental do ruído 1/f de 

um transistor sem junções (tecnologia SOI). 
 4. Conclusões 

     Os novos dispositivos sem junções 

apresentam uma melhora significativa em 

relação ao SOI convencional.  Devido ao grande 

interesse da comunidade científica neste 

dispositivo e pela grande importância da relação 

sinal-ruído em transistores de última geração, 

conhecer melhor o comportamento do ruído em 

baixa frequência nesse dispositivo consiste em 

um importante passo em seu estudo. 
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