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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise através 

de simulações envolvendo transistores nMOS polariza-

dos com diversas variações de tensões no simulador 

numérico SENTAURUS, da Synopsys. Também são 

apresentados planos para o seguimento do trabalho. 

 

1. Introdução 
O desenvolvimento da indústria de circuitos inte-

grados e da tecnologia atual ocorreu por causa da inven-

ção do transistor MOSFET (Metal-Oxide-

Semiconductor FieldEffect-Transistor) e da tecnologia  

que se desenvolveu transistor MOS, o CMOS (Comple-

mentary Metal-Oxide-Semiconductor) [1].  

Uma das características elétricas mais relevantes de 

um transistor MOSFET é a da função da corrente de 

dreno (Id) pela tensão na porta (Vg). Essa curva é a que 

demonstra o comportamento do transistor, ela fornece 

dados importantes para a avaliação de constantes carac-

terísticas do dispositivo e detalhes para o funcionamento 

correto do dispositivo. [2,3] 

 

2.  Metodologia 
Será conferido o comportamento que ocorre com a 

corrente de dreno (Id) quando variamos o volume do 

transistor, para isso foram fixados alguns parâmetros do 

dispositivo. A profundidade do transistor é de 1 µm, com 

óxido de porta de 2.6 nm. A concentração de impurezas acei-

tadoras na região n+ é de 5x1015 átomos de Boro por cm3 e de 

impurezas doadoras na região p+ é de 4.5x1020 átomos de 

Arsênio por cm3. O dispositivo e suas condições de opera-

ção foram simulados inteiramente pelo SENTAURUS. 

 
Figura 1 – Modelo da estrutura do transistor nMOS 

3.  Resultados 
A partir das simulações realizadas, foram obtidos 

dispositivos com comprimentos de canal (lch) variados 

(100nm, 200nm, 300nm, 500nm, 700nm e 900nm), 

profundidades (ldp) variadas (0.5µm, 1µm e 2µm) e 

larguras (llg) variadas (0.5µm, 1µm e 2µm). Todos esses 

transistores serão simulados com as mesmas condições 

para efeito de comparação. Para o dispositivo de 

lch=500nm, ldp=1µm e llg=1µm foram obtidos dados para 

três curvas com valores de Id variados (100mV, 200mV 

e 300mV) que são apresentados na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Curvas Id x Vg para três tensões de dreno 

distintas 

 

4.  Conclusões 
Pode ser notado que para cada tensão aplicada no 

dreno, a corrente de dreno varia a sua intensidade total, 

podendo ser notada uma proporcionalidade entre esses 

dois parâmetros. Para valores de tensões de porta bai-

xos, quanto maior a tensão de dreno, maior a corrente de 

portadores de carga no silício do transistor e maior o 

valor derivada dId por Vg da curva Id x Vg. Também 

pode ser notado que a corrente estabiliza a partir de 

certos valores para cada tensão de dreno e que quando 

maior o Vd, maior a tensão de porta que é necessária 

para estabilizar a corrente de dreno. 

 

5.  Referências 
[1] COLINGE, J. P. FinFETs and Other MultiGate Transis-

tors. 1st. ed. Springer, 2006.  

[2] SZE, S. M. Physics of Semiconductor Device, 2nd Ed 

p469-486 Wiley-Interscience, 1981.  

[3] SEDRA, A. S. Microeletronic Circuits, 5th Ed p.235-260 

Oxford University Press, 2004 

Agradecimentos 
Os autores gostariam de agradecer o apoio financeiro prestado 

pela agência de pesquisa CNPq e pelo Centro Universitário da 

FEI. 


