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Resumo: Este projeto busca analisar e extrair dados 

de transistores MOS sem junções fabricados na 

tecnologia SOI (Silícon-On-Insulator) mediante a 

utilização de simulações numéricas bidimensionais e 

tridimensionais, sendo analisada as características I x V 

(tridimensionais) e em qual posição da secção 

transversal do canal se dá a formação do canal de 

condução de corrente ao se variar os principais 

parâmetros físicos e elétricos do dispositivo. Para tanto, 

foi utilizado o software Sentaurus Device, com posterior 

comparação entre os resultados simulados com os 

teóricos elaborados. 

 

1. Introdução 
Com o objetivo de reduzir os efeitos de canal curto 

apresentados por transistores MOS de convencionais ao 

se reduzir suas dimensões, surgiu uma nova tecnologia, 

denominada SOI (Silicon On Insulator), caracterizada 

por uma região ativa da lâmina separada do substrato 

por uma camada de isolante dielétrico [1]. Devido à 

isolação dielétrica, transistores fabricados na tecnologia 

SOI apresentam menor incidência de efeitos de canal 

curto, os quais são responsáveis pela degradação nas 

características elétricas dos dispositivos [2]. Tais efeitos 

foram minimizados ainda mais com o desenvolvimento 

de arquiteturas de múltiplas portas, onde os dispositivos 

apresentam mais de um canal de condução [3].  

Embora transistores SOI de múltiplas portas 

apresentem grande imunidade a efeitos de canal curto, para 

a fabricação de dispositivos modo inversão de dimensões 

extremamente reduzidas, começam a surgir outros 

desafios, como a formação das junções fonte, dreno e 

canal. Neste caso, a contração de dopantes deve ser 

alterada em diversas ordens de magnitude em apenas 

alguns nanômetros, de modo a evitar a difusão dos 

dopantes das regiões de fonte e dreno na região de canal. 

Este processo requer técnicas precisas de dopagem e 

grande controle térmico. Assim, foi proposto um 

dispositivo de múltiplas portas, denominado transistor sem 

junções (Junctionless Nanowire Transistor), em que as 

regiões de fonte, canal e dreno apresentam dopantes de 

mesmo tipo, com igual concentração [3] para utilização em 

tecnologias nanométricas. 

Devido à diferença de função trabalho entre a porta e 

a região de canal, quando não há aplicação de potencial à 

porta, estes dispositivos apresentam depleção em toda a 

região de silício abaixo da porta, impedindo a condução 

elétrica [4]. Aumentando o potencial aplicado à porta em 

um transistor nMOS, a região de depleção começa a se 

reduzir, formando um canal de condução no corpo, 

próximo ao centro da camada de silício [5]. Ao se 

aumentar o potencial de porta ainda mais, a depleção se 

reduz, até que, ao se atingir a tensão de faixa plana, 

ocorre a condução em toda a espessura do filme de 

silício. Para potenciais de porta acima da faixa plana, é 

formada uma camada de acumulação de elétrons na 

região de canal junto às interfaces [6]. Assim, podemos 

observar que o funcionamento dos transistores sem 

junções é idêntico aos transistores modo acumulação, o 

que aumenta a influência da corrente de corpo em relação 

à da camada de acumulação [6]. 

Na Figura 1, temos a concentração de elétrons no 

interior da camada de silício de um transistor sem 

junções fabricado em tecnologia SOI, ilustrando assim 

os diferentes regimes de condução possíveis neste 

dispositivo. É interessante observar que, em todos eles, 

a concentração de elétrons é maior no centro da camada 

de silício em relação à interface. 

 

 
Figura 1 Concentração de elétrons em um transistor sem 

junções tipo N para tensão de porta superior à tensão de 

limiar e diferentes tensões de dreno (a – 50 mV, b – 200 

mV, c – 400 mV, d – 600 mV). 

 

Sendo assim, a corrente dos transistores sem junções 

pode ser dividida em duas parcelas, uma de corpo que 

representa a única componente quando o dispositivo 

opera em depleção parcial e outra de acumulação, a qual 

se soma à de corpo para tensões de porta superiores à 

faixa plana [7]. Para a caracterização do comportamento 

de transistores sem junções visando otimizar seu 

desempenho, é essencial que se determine a posição ao 

longo da secção transversal do canal onde se inicia o 

processo de condução neste dispositivo. Esta posição 

deve apresentar dependência com os principais 

parâmetros físicos e elétricos dos dispositivos e pode 

influenciar em sua resposta elétrica, uma vez que 

proporciona alteração da capacitância de porta e no 

ruído de baixa frequência.  
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Será utilizado o software Sentaurus Device [8], com 

o objetivo de simular as características elétricas dos 

dispositivos como os principais parâmetros físicos, tais 

como dimensões e dopagem, e elétricos, como 

polarização de substrato, influenciam a posição da 

formação do canal de condução, sempre analisando os 

resultados simulados com os teóricos esperados. 

 

2. Metodologia 
O principal item para o estudo deste projeto consiste 

no Simulador Numérico tridimensional de dispositivos 

Sentaurus Device, o qual é necessário para a simulação 

das características I-V de dispositivos com diferentes 

dimensões e polarizações. Com a variação dos diversos 

parâmetros analisados, serão efetuadas simulações 

tridimensionais das características elétricas dos 

dispositivos, as quais serão validadas através da 

comparação com valores teóricos. A partir daí, serão 

determinadas as tensões de limiar dos diferentes 

dispositivos e será observada a concentração de elétrons 

no interior das estruturas através de cortes 

bidimensionais, visando determinar a posição em que se 

dá o início da condução. 

Visando ter uma maior segurança em relação aos 

resultados obtidos, as características I x V simuladas 

serão comparadas àquelas obtidas em dispositivos 

experimentais. Para tais comparações, desfrutaremos de 

algumas ferramentas como, Keithley 4200SCS 

(analisador de Parâmetros I-V e C-V) e Cascade 

Microtech REL 3600 (Medidas de dispositivos). 

 

3. Resultados 
Devido ao referente projeto de iniciação ter sido 

iniciado no mês de maio de 2017, até o presente 

momento, os esforços foram dedicados, principalmente, 

no estudo de teses e artigos acadêmicos referentes aos 

princípios de funcionamento dos transistores da 

tecnologia SOI [1] e transistores sem junções [7].  

 Entretanto, ao longo do final de junho, foram 

iniciados os trabalhos com o simulador. Inicialmente, 

foram efetuadas simulações da curva da corrente de 

dreno (IDS) em função da tensão de porta (VGS) para um 

transistor sem junções planar com comprimento de 

canal de 500 nm, dopagem de 5 x 1018 cm-3 e tensão de 

dreno (VDS) de 50 mV. 
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Figura 2 Gráfico de densidade de elétrons em função da 

profundidade do silício para um transistor sem junções. 

Na sequência foi efetuado um corte vertical no centro 

da estrutura simulada, visando observar o comportamento 

da concentração de elétrons em função da profundidade da 

camada de silício do dispositivo.  Este corte é apresentado 

na figura 2, onde pode ser visto que o pico de concentração 

de elétrons dentro do silício para o dispositivo estudado 

ocorreu junto à camada de óxido enterrado. Como, no 

transistor planar, praticamente toda a região de depleção no 

interior do canal está associada à porta, ao se aumentar a 

tensão de porta, a profundidade da camada de depleção 

associada a ela começa a diminuir, gerando uma região 

neutra junto ao substrato, a qual possibilita a condução de 

corrente elétrica.  

 

4. Conclusões 
Após a leitura de diversos artigos sobre a tecnologia 

SOI, percebe-se que ao se isolar a região ativa da lâmina 

em relação ao substrato por meio de uma camada de 

óxido, tem-se como resultado uma melhora nas 

características elétricas em relação a tecnologia 

convencional de um transistor MOS. Com base nos 

resultados acima descritos, houve o surgimento de 

novas arquiteturas com a utilização da tecnologia SOI 

como por exemplo, a arquitetura de múltiplas portas que 

tem duas estruturas muito estudadas nos dias de hoje, os 

FinFETs e os transistores MOS sem junções. Estes 

últimos apresentam um modo de funcionamento 

distintos dos FinFETs, pois grande parte da corrente 

elétrica se dá no interior da camada de silício, ao invés 

de ocorrer junto à interface. Assim, torna-se importante 

efetuar um estudo visando determinar a posição no 

interior da camada de silício, onde se dá o início do 

processo de condução nestes dispositivos, visando 

otimizar seu funcionamento.  
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