
 
Figura 1 – Dados plotados a partir do método da segunda derivada. O ponto de 

máximo da função representa o valor de Vth. 
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Resumo: Este artigo se concentra no estudo da 
influência das armadilhas de interface em transistores 
MOS (Metal-Oxido-Semiconductor) sem junções 
(junctionless) com tecnologia SOI (Silicon-On- 
Insulator). A análise dos efeitos causados pelas 
armadilhas de interface no dispositivo será realizada 
através da variação da concentração de armadilhas (cm-2. 
eV-1). 

1.  Introdução 
O processo de miniaturização em transistores MOS 

convencionais chegou em tal ponto que a etapa de 
dopagem ficou demasiadamente complexa, fazendo com 
que a viabilidade do processo começasse a ser 
questionada, além de tal dispositivo apresentar o que 
chamamos de efeito de canal curto [1]. A fim de 
solucionar ambos os problemas, começou-se o estudo dos 
transistores MOS sem junções, onde a dopagem 
constante da fonte ao dreno fez com que a etapa de 
implantação iônica ficasse mais simples, além dos 
valores de tensão de limar (Vth) variarem menos em 
função do comprimento de canal [2] (um dos efeitos do 
canal curto). Entretanto, assim como os transistores 
convencionais os sem junções também sofrem mudanças 
em suas características elétricas devido a defeitos 
advindos do processo de fabricação, como as armadilhas 
de interface[3].  

Localizada entre o Silício (Si) e o Óxido de Silício 
(SiO2), a armadilha se caracteriza por átomos de Silício 
que não foram totalmente saturados ou que estão 
parcialmente oxidados, fazendo com que surjam estados 
quânticos entre a banda de condução e a banda de 
valência, alterando assim as características elétricas do 
transistor, sendo a alteração de Vth o objetivo principal 
deste artigo. 

2. Metodologia 
A extração da tensão de limiar será feita pela análise 

gráfica da segunda derivada do gráfico da corrente de 
dreno (Id) em função da tensão de porta (Vgs). 
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 Numericamente o valor Vth é igual ao ponto onde o 

valor de Vgs corresponde ao máximo (transistor nMOS) 
ou mínimo (transistor pMOS) da curva descrita pela 
equação (1). 

3. Resultados 
Aplicando o método da segunda derivada descrita 

pela equação (1) para se determinar a tensão de limiar, 
chegou-se a resultados interessantes, como podemos 
observar na Figura 1, onde realizou-se a simulação para 

transistor com comprimento de canal de 100 nm, 
modificando-se a concentração de armadilhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A alteração da concentração de impurezas implica 

diretamente na quantidade de cargas que ficarão 
armadilhadas no transistor, fazendo com que o valor de 
Vth se modifique. 

A tensão de limiar variou de 0,62 V (baixa 
concentração de armadilhas) até 0,75 V (alta 
concentração de armadilhas), ou seja, um aumento de 
cerca de 21 %, o que significa uma diferença enorme em 
termos de microeletrônica. 

Testes feitos para os comprimentos de canal 1000 nm, 
500 nm e 300 nm comprovaram esta mesma tendência. 
Como sequência do trabalho, pretende-se analisar a 
influência das armadilhas na resposta dinâmica do 
dispositivo, isto é, seu comportamento em função do 
tempo. 

4. Conclusão 
     Os resultados mostram que apesar das vantagens em 
se utilizar o transistor sem junção, ele ainda sofre com 
resíduos causados pelo processo de fabricação. No caso 
das armadilhas de interface a mudança no valor de Vth 
foi extremamente evidente. Logo o estudo da 
concentração de armadilhas é de grande importância para 
futuras aplicações desse tipo de transistor. 

5. Referências 
[1] J. P. Colinge. Silicon-On-Ilnsulator ; 3dr ed: Kluwer 
Academic Publishers. 
[2] LEE, Chi-Woo, et al. Performance estimation of 
junctionless multigate transistor. Solid-State Eletronic 
(2010); 50: p 97-103. 
[3] Baruza, D; Rahmounde,F. Si-SiO2 Interface trap 
capture properties. Microeletronic Engineering (2001) 
;59: p 115-118. 

6. Agradecimentos 
A FEI pelo empréstimo dos equipamentos e pela bolsa 
de iniciação. 
 
1 Aluno de IC do Centro Universitário FEI. 


