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Resumo: Este trabalho objetiva a otimização de
desempenho de transistores de porta tripla MOS SOI
sem junções, através do ajuste de suas dimensões. A
análise através de simulações numéricas computacionais
e medições práticas têm como objetivo verificar o
desempenho de dispositivos de diferentes dimensões e
concentração de dopantes, analisando se existe um
tamanho ideal que possa otimizar o desempenho de
transistores sem junções.

1. Introdução
Desde a criação do Transistor, dispositivo eletrônico

que opera como amplificador de sinais ou como chave
eletrônica, surgiu uma busca por sua otimização e
miniaturização, que culminou na proposta dos
Transistores Nanofios sem Junções (Junctionless
Nanowire Transistors – JNTs). Estes dispositivos
apresentam concentração de dopantes constantes da
fonte ao dreno, evitando assim a difusão de dopantes [1].

Trabalhos recentes demonstram algumas vantagens
dos JNTs em relação aos transistores de múltiplas portas
modo inversão, como melhor inclinação de sublimiar e
melhores propriedades analógicas [2][3]. Além disso, a
tecnologia dos JNTs possui um processo de fabricação
mais simplificado dentre os demais, evitando o processo
de implantação iônica (requer condições controladas).

2. Metodologia
O projeto foi dividido em seis etapas. Primeiramente,

foi feito um estudo bibliográfico básico sobre
transistores de porta tripla MOS e específico de
transistores sem junções implementados com tecnologia
Silício-sobre-Isolante (Silicon-On-Insulator – SOI).
Após a primeira etapa, foram geradas as estruturas dos
transistores MOS SOI sem junções (Figura 1) para
diferentes dimensões e concentração de dopantes, foram
executadas simulações numéricas para obter
características elétricas, tais como curva IdxVg (Figura
2) e foram feitas medições destes transistores em
lâminas fabricadas no CEA-LETI, França.

Na próxima etapa do trabalho serão feitas novas
simulações para os transistores de porta tripla MOS SOI
sem Junções de forma a avaliar se existem dimensões
ideais para estes dispositivos.

Figura 1 – Estrutura tridimensional do Transistor
nMOS SOI sem Junções.

3. Resultados
Foram realizadas simulações numéricas de forma a

apresentar a curva de corrente de dreno em função da
tensão aplicada na porta de transistores nMOS SOI sem
junções com diferentes parâmetros. Na Figura 2, pode
ser observado que com o aumento da largura de canal do
transistor, mantendo os demais parâmetros fixos, a
tensão de limiar (tensão de porta necessária para que o
transistor conduza) diminui, devido ao aumento do
potencial de superfície necessário para a depleção
completa da camada de silício. Já a razão entre as
correntes de estado ligado e desligado (ION/IOFF)
demonstraram que aumentando a largura de canal do
transistor, mantendo os demais parâmetros fixos, não é
observada uma relação de proporcionalidade.
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Figura 2 – Curvas IdxVg para diferentes larguras de
canal em Transistores nMOS SOI sem Junções.

4. Conclusões
Pelo trabalho desenvolvido até o momento, pode-se

concluir que o aumento da largura de canal do transistor
estudado proporciona uma menor tensão de limiar e que
a razão ION/IOFF não está diretamente relacionada a esta
variação.
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